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Tot nu toe werd er al af en toe voorlichting 
gegeven aan basisscholen, en in de 
wintermaanden waren er winterlezingen 
voor volwassenen. Daarnaast werden er 
rondleidingen op afspraak gegeven en 
jaarlijks hebben we natuurlijk onze open 
dag. Maar we willen meer doen!

Vanuit de overheid komt er steeds meer 
aandacht voor onze leefomgeving en 

Naast de opvang en verzorging van de vogels, is educatie en 
voorlichting onderdeel van onze doelstellingen. We zien dat 
er in de maatschappij steeds meer aandacht komt voor onze 
leefomgeving en biodiversiteit, maar nog lang niet genoeg. 
Veel mensen staan zo ver van de natuur af dat het iets vreemds 
voor ze is geworden. Het Vogelhospitaal wil graag een bijdrage 
leveren aan het verspreiden van kennis over vogels, natuur, 
biodiversiteit en wat mensen zelf kunnen doen voor de natuur. 

voorlichting daarover. De provincie Noord-
Holland heeft een eenmalige subsidie 
beschikbaar gesteld om het wildopvangen, 
zoals het Vogelhospitaal, mogelijk te maken 
betere en uitgebreidere voorlichting te 
geven. 

We hebben daarom een plan gemaakt om 
onze voorlichting over wilde vogels en hun 
leefomgeving verder uit te breiden en te 
verankeren in onze organisatie, want door 
betere voorlichting kunnen wilde dieren 
beter geholpen worden en kunnen we soms 
zelfs voorkomen dat we ze moeten helpen 
of dat ze onnodig lijden. 
Op basis van dit plan hebben wij de subsidie 
bij de provincie aangevraagd en gekregen.
Kijk verder op pagina 3 om te zien hoe onze 
vernieuwde voorlichting eruit komt te zien.

Onze tuin

Onze biologisch-educatieve tuin staat er 
mooi bij!
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan 
de vergroening rondom ons hospitaal. Er 
is 250 m² beton vervangen door groen! 
Vele vrijwilligers hebben geholpen om 
geveltuintjes aan te leggen, groen langs de 
volières en naast en achter ons pand een 
fantastische tuin en bloemenweide met 
hoge biodiversiteitswaarde. Er zijn veel 
verschillende soorten (inheemse) bomen, 

struiken en bloemen geplant die een zo lang 
mogelijke periode van het jaar voor nectar 
en vruchten zorgen. Ook door takkenrillen, 
liggende grote stukken hout, kale zand-
plekken, nestkasten etc. is veel variatie 
aangebracht waardoor nestgelegenheid 
voor insecten, vogels en kleine zoogdieren 
is ontstaan. Het ‘Betrekken bij Groen Fonds’ 
van provincie Noord-Holland, de J.C. Ruigrok 
Stichting en een anonieme donor schonken 
de benodigde financiën.

Goede voorlichting helpt leed voorkomen
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Het broedseizoen is afgelopen. Dat seizoen 
duurt van 20 april tot 15 september. In die 
periode voeren wij de jonge vogels van 
08.00 uur tot 21.00 uur, zodat ze goed 
groeien en op tijd sterk genoeg zijn om de 
winter te overleven of de najaarstrek naar 
het Zuiden te kunnen maken; van de kale 
zangvogeltjes die elk half uur een hapje 
moeten hebben tot het meerdere malen per 
dag bijvoeren van de donzige watervogels 
die al meteen zelf kunnen eten. Om een idee 
te geven: de vogels die bij ons binnenkomen 
worden vanaf 1 januari genummerd, te 
beginnen bij nummer 1. Op 20 april dit jaar 
zaten wij op 400 vogels. Wij zitten half 
augustus, op 3000. Dat betekent 2600 
vogels binnengekomen in 17 weken, 152 
vogels per week! 

Maar nu komt er een heel andere periode 
aan. Voor ons in het Vogelhospitaal is het 
nu tijd om even op adem te komen en ook 
om het hele gebouw weer eens grondig te 
soppen en te schrobben. Kasten worden 
uitgemest, vogelkooien met hoge drukspuit 
behandeld en volières krijgen straks in 
november een heerlijk geurende laag vers 
verhakselt hout. 

Ook melden zich aan het begin van het 
schooljaar de nieuwe stagiaires die net als 
de anderen voor hen, een heleboel zullen 
leren over het verzorgen van wilde vogels.

Najaar in het Vogelhospitaal

En dan maken wij alles klaar voor de 
volgende groep vogels: want veel vogels 
komen in de zomer uit het zuiden om hier 
te broeden en vliegen dan terug, andere 
soorten komen juist in het najaar hierheen.
Dat zijn vooral vogels die uit het noorden en 
oosten komen zoals Scandinavië, Siberië en 
Rusland. Denk aan ganzen en eenden, maar 
ook aan roodborstjes en goudhaantjes. 

Een typische najaar gast voor ons in 
het Vogelhospitaal is de houtsnip. Deze 
prachtige schuwe vogel zien wij eigenlijk 
alleen in de herfst als hij voor de koude 
uittrekt. Het is een vogel van de schemer 
en de nacht, vandaar die grote bolle ogen. 
Maar met ogen zover naar achteren is diepte 
schatten niet gemakkelijk. Vandaar dat de 
houtsnip als hij gebracht wordt, in 99,5% van 
de gevallen tegen een gebouw of raam is 
aangevlogen.
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De vernieuwingen in onze voorlichting en 
educatie bestaan uit diverse onderdelen: 
Informatiebordjes op het gehele terrein, 
verbetering van het lesmateriaal, aangepaste 
inrichting van ons educatielokaal en meer 
regionale voorlichting via de gewone media 
en de sociale media.

De nieuwe informatiebordjes

Op het Vogelhospitaal willen we meer 
rondleidingen geven, maar de bezoekers 
ook de gelegenheid geven om dit op hun 
eigen tempo te doen. Daarom hebben we 
voor het gehele terrein informatiebordjes 
ontwikkeld.

Nieuw lesmateriaal
Voor de laagste klassen van de basisschool 
hebben we een paar presentaties over 
Otje, het meisje dat met vogels kan praten 
uit het verhaal van Annie M.G. Schmidt. 
Voor de grotere kinderen hebben we o.a. 
presentaties over trekvogels, over vogels die 
zich hebben aangepast aan hun omgeving 
en nog veel meer.

Kinderen willen niet alleen luisteren, maar 
ook dingen doen. Ook daarvoor hebben 
wij nieuw lesmateriaal ontwikkeld. In ons 
educatielokaal komt een grote wand met 
vogelsilhouetten en een verzameling van 
knuffels op ware grootte en gewicht. Zo 
kunnen ze leren hoe groot en hoe zwaar 
vogels eigenlijk zijn. 

Verder krijgen we een microscooptafel met 
5 microscopen, zodat kinderen kunnen zien 
hoe de veertjes van vogels zijn opge bouwd, 
maar ook hoe de parasieten eruitzien waar 
de vogels soms last van hebben.

Tenslotte willen we de kinderen kennis 
laten maken met de vele soorten nestjes 
en nestkastjes waar de vogels gebruik 
van maken. Hiervoor hebben we een 
zoektocht over het terrein opgezet naar 
de verschillende nestkastjes die de vogels 
maken of gebruiken. 

Voor scholen, groepen en partijtjes
Vanaf het nieuwe schooljaar kunnen 
de nieuwe educatiesessies geboekt 
worden. Scholen, buitenschoolse opvang, 
zelfs kinderpartijtjes behoren tot de 
mogelijkheden. De kosten bedragen € 3,- per 
kind, zonder consumptie. Met een minimum 
van € 50 per uur.

Wilt u meer weten stuur dan even een 
mailtje naar educatie@vogelhospitaal.nl 
en we nemen zo snel mogelijk contact met 
u op.
 

Nieuwe aanpak van voorlichting en educatie

1,80 m

1,35 m

Wens: een nieuwe vitrinekast

Een mens moet wat te wensen over houden en dat geldt ook 
voor het educatie-team. Op dit moment hebben we een aantal 
kleine vitrinekasten met opgezette vogels. Het zou mooi zijn 
als we al deze kleine kasten zouden kunnen vervangen door 
een mooie grote vitrinekast. Het ontwerp is er, maar het geld 
nog niet. Daarvoor gaan we de komende maanden fondsen 
zien te werven, maar een extra bijdrage van onze donateurs is 
natuurlijk altijd welkom.
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Eind 2021 gaat ons bestuurslid bouw & 
beheer stoppen en ook ons bestuurslid 
veteri naire zaken, dus wij zijn op zoek naar 
twee nieuwe bestuursleden. 

Heeft u een achter grond in de bouwwereld? 
Of als bioloog, ecoloog, dierenarts of 
beleidsmedewerker natuur & milieu? 
Dan hebben wij mogelijk een interessante 
bestuursfunctie voor u. 
Als bestuurslid geeft u mede vorm aan het 
beleid van het Vogelhospitaal en draagt 
samen met de andere bestuursleden de 
verantwoordelijk heid voor het besturen van 
de Stichting. 

Indien u interesse heeft kunt u contact 
opnemen met n.bromet@vogelhospitaal.nl.

Bestuursleden gezocht

 statutaire naam Stichting Vogelrampenfonds
 vestigingsplaats Haarlem
 Kamer van Kooph. 41222647

 IBAN  NL73 INGB 0000 199 399

 informatie  https://www.vogelhospitaal.nl
 e-mail  management@vogelhospitaal.nl
 telefoon  023 525 53 02
 adres Vergierdeweg 292
  2026 BJ  Haarlem 

Op zoek naar een zaal? Dan hebben wij een 
goed idee: huur onze educatieruimte! Wij 
bieden een bijzondere locatie, ruimte voor 
maximaal 50 personen (onder voorbehoud 
van de eventuele coronamaatregelen) en als 
bonus onze kennis. En wat misschien wel het 
mooiste is: u steunt ons er ook nog mee! 

Onze ruimte is te huur voor verschillende 
gelegenheden, zoals vergaderingen, 
bijeenkomsten, presentaties, educatie en 
trainingen. Wilt u de ruimte huren voor 
een andere gelegenheid? Neem dan even 
contact met ons op. We vertellen graag wat 
de mogelijkheden zijn. 
Voor tarieven en verdere informatie, kijk op 
onze website https://www.vogelhospitaal.nl/
educatie/vergaderruimte-huren/

Verhuur zaal 

U kunt ook doneren door 

de QR code te scannen

Het bedrag staat 
standaard op ¤ 25, 

maar u kunt het 
aanpassen aan 
ieder gewenst 

bedrag.

Hier even een lesje in naam herkomst. 
Waarom heet dit prachtige kleine beestje 
nu eigenlijk “Kneu”? Dat klinkt toch zo 
kneuterig, knus, knijterig en knurfterig!

Wat blijkt? ‘Kneu’ (en het Middelnederlandse 
Cnuyt) is afgeleid van kneuteren = 
kwinkeleren; ook ‘stotend kwelen’. Dat staat 
allemaal (en nog veel meer) beschreven 
in “De Nederlandse vogelnamen en hun 
betekenis, 4e editie, Leidschendam van 
H. Blok en H.J. ter Stege (2008)”

En als je dan hiernaar luistert https://
www.vogelgeluid.nl/kneu/, dan klinkt dat 
inderdaad wel een beetje stotend kwelend, 
toch?
Het is trouwens een dame op de foto's en na 
een aanvaring met een harde muur, vliegt zij 
nu al weer vrij los.

Van onze Facebookpagina


