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DEC. 2021

Ons Badhuis is nu binnen helemaal klaar. 
Afgelopen voorjaar hadden de jonge 
eendjes de première, toen was de eerste 
helft gereed.

Inmiddels zijn ook de diepe bassins voor 
de zeevogels gereed: de "watertafels". Dat 
kwam goed uit, want in de herfst spoelden 

er heel veel zeekoeten aan. De meeste 
waren al dood of stierven kort nadat ze naar 
een opvang werden gebracht. Ze waren erg 
mager en vaak onderkoeld. Dit gebeurde 
langs de hele Nederlandse kust. Of er nog 
iets anders speelt behalve uithongering 
wordt onderzocht. Een enkele haalt het 
gelukkig wel en kan na een tijd van rust en 
goed eten gewassen worden zodat het weer 
helemaal schoon en waterdicht het water 
op kan. Fijn dat de watertafels daar nu klaar 
voor staan.

Ook de nachthokken, die straks in verbind‑
ing staan met de toekomstige nieuwe 
buiten vijvers, zijn klaar.
In de winter, als er geen pulletjes of 
meeuwtjes zijn, worden ze gebruikt door 
andere watervogels zoals reigers, zwanen of 
meerkoeten die behandeling nodig hebben 
maar wel wat meer ruimte dan een kooitje 
kunnen gebruiken.

Het Badhuis is mede 
mogelijk gemaakt 
door de fantastische 
steun van Stichting 

Het Waardige Dier, onze donateurs en 
onze klus vrijwil li gers. Allen heel veel 
dank! Wij kunnen zonder steun van onze 
donateurs, vrijwilligers en diverse fondsen 
en stichtingen ons werk niet doen.

Ons badhuis is klaar
Foto Julie Blik
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Op 14 december 2020 is Hilma Ex‑Pesman 
overleden. Hilma was een van onze trouwe 
donateurs. Zij was een groot natuur‑
liefhebber, die veel in de Amsterdamse 
Waterleiding Duinen te vinden was. Lekker 
struinen, fotograferen, waarnemingen 
vastleggen en zo nodig nazoeken in de 
natuur lectuur. 
Ze was lid van allerlei stichtingen zoals 
de Vogelbescherming, Wakker Dier en de 
Egelopvang. Ze collecteerde en flyerde waar 
nodig. Haar tuin in Vogelenzang was een 
waar paradijsje voor egels, vogels, muisjes, 
kikkers en salamanders. De laatste jaren liep 
haar gezondheid hard achteruit, maar ze 

Ter nagedachtenis aan mevrouw Ex‑Pasman

bleef binnen haar mogelijkheden genieten 
van de natuur. Zo heeft ze nog meerdere 
huifkartochten in de AWD meegemaakt en 
gevaren door de grachten van Haarlem en 
Amsterdam.

Hilma bezocht trouw elk jaar het Vogel‑
hospitaal en omdat zij geen kinderen 
had en nauwelijks nog familie, heeft zij 
het Vogelhospitaal opgenomen in haar 
testament en een fantastisch bedrag 
nagelaten. Dit geld gaan wij o.a. gebruiken 
voor ons project met de buitenvijvers 
waarmee wij in 2022 gaan beginnen. 
Hiervoor zijn wij Hilma zeer erkentelijk!

Zoals u wel weet, 
werken wij samen 
met een aantal 
onderzoeks instituten 
om ons steentje 
bij te dragen aan 
meer informatie 
en dus gerichtere 
bescherming van 
vogels. Een van 
die onderzoeken 
wordt geleid 
door Universiteit 
Wageningen en 

betreft plastic in de magen van de Noordse 
Stormvogels. Zij zijn een prima graadmeter 
voor de rest van de zee‑bevolking.

Ook in 2020 was er een vogel uit onze 
opvang bij, die we helaas hebben moeten 
laten inslapen omdat zijn snavel was 
afgebroken.

Uit de rapportage van 2020 bleek dat van 
de stormvogels 93% plastic in de maag 
had, en 39% kwam boven de 0,1 g plastic 
uit. De lange termijn doelstelling van de 
overheid streeft naar minder dan 10% boven 
de 0,1 g. Er moet dus nog veel gebeuren, 
maar er is wel een geleidelijke afname, die 
vermoedelijk te danken is aan de grote 
aandacht in de maatschappij voor zwerfvuil 
in zee.

Plastic

Christmas Challenge

Na de succesvolle fotowedstrijd van vorig 
jaar, doen we weer mee aan de Christmas 
Challenge van stichting Dierenlot. 

Voor de liefhebbers is er een leuke quiz, 
maar u kunt ook gewoon doneren of zelfs 
een actie voor ons starten!

De actie loopt tot 31 december.

Donaties die via deze 
site voor ons binnen‑
komen worden door 
Stichting Dierenlot 
verdubbeld tot 
een m aximum van 
€ 2.500,‑  !

Ga naar www.arkelchristmasstation.nl/
organisatie/help‑ons‑de‑vogels‑helpen en 
doneer of doe mee!
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vanaf 12 november “zeer hoog”. 

En sindsdien is het Vogelhospitaal 
dan ook in een soort ‘lock down’, waar 
strikte hygiëne maatregelen heersen om 
te voorkomen dat mensen en vogels 
besmet raken. Geen auto’s of mensen op 
het terrein en voetbadjes tegen insleep. 
Mondmaskertjes en schorten voor de 
vrijwilligers, quarantaines voor de risico‑
vogels. U be grijpt hoe vervelend het is nu 
ook corona weer maatregelen vereist, om 
deze regels er nog bij te hebben. 

Maar nu dan het goede nieuws: het Badhuis 
is binnen eindelijk klaar! En dat betekent dat 
wij nu ook de watervogels kunnen opvangen 
waar wij eerst bij HP griep geen plaats voor 
hadden. Alhoewel de buitenvijvers nog 
gebouwd moeten worden, hebben wij nu 
i.i.g een aantal goed afspuitbare ruimtes met 
badjes waar wij deze hoog risico dieren een 
tijdje in quarantaine kunnen houden totdat 
wij zeker zijn dat ze niet besmet zijn. En 
zo kunnen wij toch deze winter alle vogels 
opvangen en gaan wij door met ons werk. 

Vogelgriep

In de nieuwsbrief van september jl., 
schreven wij dat wij nu het rustige seizoen 
in gingen na de hectische maanden van het 
broedseizoen. Maar helaas is het ook deze 
herfst weer raak! Ook deze keer is er weer 
een heftige uitbraak van Hoog Pathogeen 
Vogelgriep (HP, dat betekent hoog 
ziekmakend gehalte waarbij veel vogels 
sterven). Vogelgriep is een zoönose, net als 
corona en dat betekent dat het van dier naar 
mens zou kunnen overspringen. Ditzelfde 
verhaal las u al in de winternieuwsbrieven 
van 2017 en 2020. Daar komt nu dus winter 
2021‑2022 ook bij. 

Wij hebben hier goed en slecht nieuws over: 
de zorgelijke ontwikkeling is dat het dit jaar 
nooit weggeweest is! 
Pas 6 september jl. verklaarde Minister 
Carola Schouten van LNV eindelijk dat de 
ophokplicht voor pluimvee opgeheven kon 
worden. Om dezelfde per 26 oktober jl. weer 
af te roepen. Het risico op besmetting van 
pluimvee door wilde vogels werd toen als 
‘matig’ beoordeeld. Na luttele weken werd 
de situatie opgeschaald naar ‘hoog’ en is nu, 

Dit wondertje van 
de natuur kregen 
wij begin november 
binnen: een Kleine 
alk. Zo groot als een 
spreeuw ongeveer. 

Deze woog 100 
gram. Kleine alken 
zijn hoge zee vogels 
die in ons gedeelte 
van de wereld 
op Spitsbergen, 
Groenland en Nova 
Zembla broeden. 
Dat doen ze met 

honderdduizenden paren tegelijk. Ze houden 
van gezellige drukte! 

In de winter trekken ze naar het zuiden 
en komen dan wel in de buurt van b.v. de 
Doggersbank. Maar ze zijn zo klein en licht 
dat ze soms , met aanlandige wind, tot aan 
onze kusten worden geblazen en zelfs af en 
toe tot in Overijssel en Flevoland gevonden 
worden. 

Kleine Alk

Als wij er héél af en toe eentje binnen 
krijgen proberen wij ze zo snel mogelijk 
weer terug op zee te zetten. Ze eten 
plankton en dat is niet gemakkelijk te krijgen 
in de supermarkt . 

Gelukkig kon ook dit diertje meteen weer los 
en het water op, goede reis!

'Onze' Kleine alk

foto M. Slaterus

Kleine alken op Spitsbergen 

foto: Roy de Haas/www.agami.nl
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Ringproject

 statutaire naam Stichting Vogelrampenfonds
 vestigingsplaats Haarlem
 Kamer van Kooph. 41222647

 IBAN  NL73 INGB 0000 199 399

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

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.

Van onze Facebookpagina

Leren vliegen is best wel een heikele 
bezigheid. Je uit een nest laten vallen, een 
beetje zeilen en wat flapperen gaat nog 
wel. Maar je moet ontzettend goed uitkijken 
waar je landt! Liever niet in een koeienvlaai, 
op een kat of tussen razende auto’s. Maar 
landen op een knotje, kijk, dat is nou eens 
een top‑plek! Lekker zacht, het veert wat 
mee en je kunt er eventueel ook een dutje 
doen. 

Dit is Knobbelzwaan V105. Een mooi geringd 
mannetje dat naar het Hospitaal werd 
gebracht omdat hij bloedde “als een rund”. 
Het arme dier was ook behoorlijk in paniek 
door de geur en smaak van het bloed. Na 
een goede spoelbeurt bleek dat het dier 
een ingescheurde mondhoek had. Hoe dat 
gebeurd is zal altijd onbekend blijven maar 
het is wel een plek waar het bloeden moeilijk 

Vind je deze berichtjes leuk? volg ons dan op Facebook en blijf op de hoogte! 
https://www.facebook.com/HetVogelhospitaal

Sinds begin 2020 zijn we gestart met 
een vogelringproject. We willen hiermee 
onderzoek doen naar het succes van het 
werk in de opvang. 
Wanneer een ring van een vogel wordt 
afgelezen en ingevoerd in het invoerportaal 
op de website van het Vogeltrekstation 
krijgen we een melding en komen we te 
weten waar de vogel naar toe is gegaan en 
wat de conditie van de vogel is. 

Een van de leukere terugmeldingen 
betrof een Appelvink uit Aerdenhout, 
die bij ons was binnengebracht met een 
bloeduitstorting op de borst. Na een relatief 
kort verblijf werd ze geringd en vrijgelaten in 

het Meester Enschede park in Aerdenhout. 
336 dagen later werd de vogel teruggemeld 
uit Lunteren in Gelderland. Ze foerageerde 
al enkele dagen in een tuin en de ring was 
afgelezen met een telescoop.

Ziet of vindt u een vogel met ring voer het 
ringnummer in op www.griel.nl.

te stelpen is en 
ook hechten op de 
overgang snavel naar 
slijmvlies is moeilijk. 
Maar het is gelukt 
het bloeden te laten 
stoppen, het dier 
rustig te krijgen en 
vocht toe te dienen 
zodat hij na 2‑3 uur 
al naar het buiten 
bassin kon waar hij zich meteen al prettiger 
voelde (misschien ivm met zijn buren? ) 
Omdat zwanen met hun snavel onderwater 
planten afscheuren, hebben wij hem nog 
een aantal dagen gehouden zodat de wond 
hopelijk niet meteen weer open kon gaan 
bij het eerste hapje watersla. Hij is inmiddels 
weer terug bij vrouw en kind die ongeduldig 
gewacht hebben op pa’s terugkomst.


