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Snavelstaren
Wat in 1957 als hobby begon is
inmiddels uitgegroeid tot een
professioneel opvangcentrum.
Toen ik in 2009 de eerste stapwerden er zo’n 4000 vogels
opgevangen. Best al behoorlijk
veel, maar afgezet tegen de 7000
van verleden jaar dan viel het
toen allemaal best mee. Jaarlijks
zien we het aantal vogels dat
een duidelijke oorzaak kunnen
we nog niet vaststellen. Natuurlijk is het zo dat de regio van
waaruit de dierenambulances
behoorlijk is gegroeid, maar ook

“
Vogels opvangen is al lang geen hobby meer. Het team wordt gedreven
door de wil om de zorg naar een hoger niveau te brengen.

”
vanuit onze ‘oude regio’ is het aantal toegenomen.
Het opvangen en verzorgen van al deze dieren is al

of uitgedroogde vogels het best kunnen stabiliseren.
derzoeken uitgeplozen om tot een nieuw werkbaar

daar houdt het voor ons niet op. Het team wordt
gedreven door de wil om de zorg naar een hoger
niveau te brengen. Afgelopen maanden hebben we
het doel onze zorg voor de vogels naar een hoger nivan licht op babyvogels. Judith kwam te weten dat
de intensiteit, duur en kleur van het licht invloed
hebben op het stressniveau van de kleine hummels.
Ook is er onderzocht hoe we verzwakte, gewonde

vogels er worden gebracht, maar hoeveel er weer
gezond weg gaan.

Tekst Erik Bruinning, Beeld
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Ook in 2021 geen open dag!
Helaas kunnen we in verband met de corona ook dit jaar geen open
gelijkheden zijn om u uit te nodigen voor een leuk evenement in het

Spechtentongen
Spechten zijn bijzondere vogels
die bijna overal ter wereld voorkomen. Wereldwijd zijn er dan
ook zo`n 300 spechtensoorten
waarvan er 6 soorten in Nederland voorkomen. De spechten
eet en eten onder andere noten,
zaden, vruchten, boomsappen, de
pindakaaspot in uw tuin, maar het
allerliefst smikkelen ze honderden
insecten per dag weg. De insecten
vinden ze in onder andere boomstammen, takken en mierenhopen. Om deze diep gegraven
diertjes te kunnen vangen hebben
ze een gespecialiseerde tong, die
in vergelijking met andere vogels,
wel héél bijzonder is.

Kenmerken

het eenmaal gevangen wordt. Sap-etende spechten hebben daarentegen juist een rij van
wat ze oplikken goed plakken op de tong.
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Hoe lang?!
Naast de diverse uiterlijke kenmerken van de tong,
is de lengte ervan nog wel het meest verbazingwekkendste van allemaal. De lengte van een spechtentong kan wel zo lang zijn als 2/3 van z`n totale
lichaamslengte. Toch past de extreem lange tong

schedel omhoog krullen, doorloopt naar het voorhoofd om vervolgens uit te komen in het rechterneusgat van de specht. De tong zit verbonden aan
deze twee hoornen en splitst zich dus in de keel op

ze erop bijten. Hoe dit mogelijk is komt door een
goed aangepast tongbeen dat op zijn beurt, ook erg

Hoewel alle vogels een tongbeen met kleine
hoorntjes hebben, is de specht de enige vogelsoort
die zo een ver doorgegroeide, gespecialiseerde tong

kraakbeen en bevind zich achter in de keelholte.
Aan de achterkant van het tongbeen splitsen er zich
twee hoornen op die via de achterkant van de

het liefste eten.

Tekst Judith van Bruggen, Beeld Internet

Men zegt...
Groene specht
Hij wordt wel gezien als de ‘regenvogel’, want zijn roep zou voorafgaand
aan een regenbui helderder klinken dan gebruikelijk. Om die reden is
er een Nederlands spreekwoord: ‘als de specht lacht, wordt er regen
verwacht’.
Wanneer ik af ga op wat er in mijn favoriete boek ‘De Nederlandse
terspecht’ met bijbehorend spreekwoord: ‘als de specht roept giet-gietgiet, dan bedriegt hij u niet’.
Bron

5

Ooievaar 2736
Op 7 april 2021 wordt een ooievaar vanuit ’s-Graveland binnengebracht. Om zijn poot zit een ring
waarmee we zijn levensverhaal kunnen achterhalen.
Nu blijkt later dat deze vogel een zeer interessant

was hij naar een opvang overgebracht nadat hij het
verkeer stond te regelen (zoals ze dat in de omschrijving hebben opgegeven.)

In 1999 schreef Dick Jonkers een stuk voor de

Na een paar dagen aansterken is de ooievaar door
onze medewerkers weer terug gebracht naar zijn

vechtstreek na 1943. Hierin verteld hij dat één
van de vogels in 1995 als nestjong is geringd in St.
Jansklooster. Deze ooievaar die de naam Harry krijgt
met nummer 2736. Daarnaast draagt de vogel een

op hen afgelopen die wat nors vraagt wat ze aan het
doen zijn. Nadat ze uitleggen dat ze een ooievaar
met van Oort zo’n beest onder een steiger vandaan
getrokken.’ Ja zeggen onze medewerkers, dat is
deze.

Tekst Erik Bruinning, Beeld
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Nieuw nachthok
Tekst Erik Bruinning, Beeld Dennis Bruinning

hospitaal uitvoerde was een nieuwe nachtopvang. Inmiddels is
dit alweer 11 jaar geleden en de jaren van gebruik en de weersinvloeden hebben hun sporen nagelaten. De nachtopvang is

gevaar van buitenaf. Onze medewerkers controleren de nachtopvang zodra hun dienst begint, de aanwezige vogels hoeven
allerkleinste is er een couveuse om ze warm te houden. Maar
onze oude nachtopvang is dringend aan vervanging toe. De
kosten hiervoor bedragen zo’n € 7000,00 waarvan het grootste
zoeken we nog één of meerdere sponsoren. Ook u kunt een steentje bijdragen aan een

INGB 0679 1722 89 o.v.v. nachtopvang.
Namens alle vogels ‘Hartelijk dank’

Wat eten we vandaag?
De zwarte specht wordt ook wel
een mierenspecialist genoemd.
Een groot deel van zijn dieet
bestaat uit bosmieren waaronder
de glanzende houtmier. Maar de
zwarte specht voedt zich ook met
in hout levende larven van kevers
en andere ongewervelde dieren
zoals duizendpoten en slakjes.
Dit voedsel zoekt de specht in
zijn enorme territorium van wel
4 km2.
Tekst Erik Bruinning
Beeld Freenatureimages.eu
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Brandweer schiet te hulp
ons kantoor. De droger blaast nu wel heel veel
stoom uit zegt één van onze medewerkers nog. Iets
zegt me dat dit niet in orde is en snel loop ik naar
onze wasruimte om te kijken wat er mis is. Daar
zie ik dat de trommel gevuld is met vlammen en
ook achter uit de machine schieten vlammen naar

“
het raam van ons kantoor.

”

Als enige minuten later de brandweer ter plaatse

droger en slepen deze naar buiten. Al met al had
stagiaires die van oorsprong stewardess is weet
iedereen snel naar de nooduitgangen te begeleiden.
Een andere medewerker haalt de aanwezige brandblussers zodat we zelf met blussen kunnen beginnen. De brandweer wordt gebeld en de aanwezige
mensen worden op de verzamelplaats geteld. Twee
brandblussers spuiten we leeg en het vuur lijkt
onder controle.

hebben we geluk gehad en zijn alle medewerkers
en dieren ongedeerd gebleven.
De uitkering van onze verzekering was niet voldoende, gelukkig is dankzij het noodfonds van de

Tekst Erik Bruinning, Beeld Erik Bruinning

Bedankt!

Teeuwissen Rioolreiniging
wel eens verstopte waterafvoeren door zand, voerresten en braakballen, waardoor het schoonmaken en
bereid gevonden om tegen een zeer kleine vergoeding hierbij 1x per jaar ons hele systeem na te lopen en
door te spoelen, waarvoor dank!
Tekst Marc den Hartog
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Zwarte specht

Oorzaak
Jonge zwarte specht, gevonden in het bos op de
grond.

hebben we in overleg met de dierenarts besloten
het dier in te laten slapen.

Diagnose

Behandeling
Euthanasie

moedelijk meerdere fracturen in beide vleugels. Na
de specht eerst te hebben gestabiliseerd hebben we
besloten deze door te sturen naar onze dierenarts
voor een röntgenfoto. Helaas bleek op de foto dat
de specht niet alleen meerdere breuken in beide
vleugels had maar ook beide poten gebroken had en

Kosten
Dierenarts:

€105,00

Bijzonderheden

Tekst Eline van den Bosch, Beeld
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2020

De cijfers

€ 182.485,-

€ 200.485,Stand van zaken

€ 18.000,-. Reden hiervoor zijn de extra kosten, die
we hebben moeten maken i.v.m. corona en de in het
najaar heersende vogelgriep. Het project verbouder dan vooraf begroot en kon niet geheel worden
bijdragen van de gemeenten bleken onvoldoende.

Begin 2021 hebben we een nieuwe overeenkomst
kunnen sluiten met de gemeenten Gooise Meren, Hil-

Weesp hebben zich vooralsnog voor 2021 geconformeerd aan deze overeenkomst. We zijn nog verder
van deze overeenkomst voor de jaren daarop. Met
andere gemeenten waar wij ook vogels voor opvan-

Ontwikkeling
Eind 2020 waren we nog steeds in gesprek met de
diverse gemeenten om de bijdrage te verhogen,

al in de drukke periode in het voorjaar en zomer
hebben we meer betaalde medewerkers nodig om
de werkdruk voor de vaste krachten te verminderen.

overeenkomst tot stand te brengen.

De jaarrekening zal na controle en samenstelling door
de accountant worden geplaatst op onze website.
Tekst

Winst- en verliesrekening
Uitgaven
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten
Subsidie loonkosten
Open dag
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Inkomsten
€ 66.002,00
€ 15.306,99
€ 9.434,00
€ 2.500,00

Tekort (uit reserve)
Personeelskosten

€ 117.099,57

€ 17.999,83

Dierverzorging

€ 15.948,81

Algemene kosten

€ 8.768,54

Nieuwsbrief
Overige uitgaven
Afschrijvingen
Bestuurskosten

€ 3.166,62
€ 2.968,11
€ 1.784,15
€ 1.374,53

Wil je meer werk zien van
Roelof Molenaar, kijk dan op
www.roelofmolenaar.nl
of op zijn Facebook.

Putter op de Kaardenbol
voorbeeld hiervan is een beeld dat gemaakt is van
er in de Eemnesser polder veel kaardenbollen waar
goed kent. Door meerdere keren terug te komen in
dit gebied zul je merken dat je de natuur beter gaat
zien, veel meer dan dat je een eerste keer het gebied bezocht hebt. Ook zul je zien dat je het gedrag
van dieren beter gaat herkennen. Door hier op in
te spelen kun je vaak de mooiste foto’s maken. Een

Door terug te gaan met de camera waarbij de auto
op gepaste afstand van de kaardenbollen neergezet
was, konden de vogels goed geobserveerd en gefotografeerd worden. Ook was het mogelijk om de
digheden.

Tekst Roelof Molenaar, Beeld Roelof Molenaar |
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Dierenspeciaalzaak

Kees de Boer

voeders . kooien . benodigdheden
vogels . zaden
035 691 02 30
Poststraat 21, 1401 EX Bussum

Ondersteunt de activiteiten
van hetVogelhospitaal
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Droomcheque!
kwam hoogstpersoonlijk langs om medewerkers
en bestuur te verrassen met een cheque van maar
liefst € 40.865,-! Met dit bedrag kan het

opvangt komt er een groot aantal als jong grut bij
ons binnen. Hiervoor vragen de zorg en behuizing
extra aandacht, wat nu kan worden gerealiseerd.

meer kunnen lezen.
voorjaar alle jonge vogels een veilige en warme plek
hebben.

medewerkers en vrijwilligers en natuurlijk de vogels!
(De droomcheque is vernoemd naar de in 2020
overleden Maarten Stoopendaal, een van de drie

bijdrage zijn we extra blij.
Tekst Marc den Hartog, Beeld

Wist u dat?!
Futen hun jongen naast een visje of waterinsect ook een donsveertje
voeren. Deze veertjes zorgen voor een beschermende laag in de maag
van de jonge futen. Dit is nodig om te voorkomen dat deze kan beschadigen door een graatje of andere scherpe delen van vis of insect.
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Huisje, boompje,
beestje
de laagste tak op ca. 11 meter hoogte door zowel het mannetje als het vrouwtje uitgehakt. Het uithakken van het nest
duurt zo’n 35 dagen en kan meerdere jaren achter elkaar worden
gebruikt. De nestopening van een zwarte specht is goed te herkennen

Ook leuk om te weten!
vorm en andere spechten hebben juist ronde nestopeningen.
Tekst Judith van Bruggen

Na een grondige verbouwing hebben we eindelijk
een mooie entree waar bezoekers en dierenambulances hun vogels af kunnen geven. Achter de recep-

dan nodigen we je uit om een afspraak te maken
voor een kennismakingsgesprek. Je kan dit doen
door een email te sturen naar:
vrijwilligerswerk@vogelasiel.nl

Tekst Erik Bruinning, Beeld Erik Bruinning

heel vriendelijk maar zorgen er ook voor dat alle

den de vragen die worden gesteld of verbinden ze
ook leuk om op deze manier een bijdrage te leveren
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Tijden
veranderen
En ondanks dat we alles doen om de vogels de best mogelijke zorg te bieden moeten we ook aan onze medewerkers

Bent u of wilt u
lid worden van de
Vriendenloterij?

veranderingen door te voeren.
verkocht lot, waarbij wij als

Keuzemenu
ten. We willen hiermee het aantal telefoontjes terug dringen. U moet
zich voorstellen dat onze medewerkers soms de gehele dag aan de telefoon zaten om vragen te beantwoorden, dit ging vaak ten koste van de

een vast bedrag van 40%
krijgen.
En het mooiste is... het kost
u niets extra. Het enige

antwoordapparaat zodra we gesloten zijn. Het keuzemenu is ingespro-

doen tegen een heel vriendelijk tarief.

Extra medewerkers
Als professionele vogelopvang vinden we het belangrijk dat onze
betaalde en vrijwillige medewerkers hun werkzaamheden onder
gezonde omstandigheden kunnen uitvoeren. Daarom hebben

telefonisch aangeven bij de
088-0201020.
Geef aan dat u voor uw lot(en)
Midden Nederland
wilt aanwijzen als goed doel.

Weten wie momenteel
zoen de werklast beter te kunnen verdelen. Er zijn nu dagelijks
twee medewerkers die zorgen dat alle werkzaamheden in
maar ook zeker voor onze vrijwilligers en stagiaires.

13.00 uur. Dit hebben we gedaan zodat onze mensen kunnen
door er of pas heel laat of helemaal niet geluncht kon worden.

of de lokale dierenambulance vragen de vogel bij u op te halen.

Onder aan de pagina ziet
u staan ‘Alles over jouw
lot’, als u deze opent ziet u
uw lotnummers en wie de

Het is niet mogelijk om
het zelf aan te passen, u
zult hiervoor telefonisch
contact moeten opnemen
met het bovengenoemde
telefoonnummer.
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Help een vogel,
of toch niet?
We hebben er met z`n allen even op moeten wachten, maar de lente is eindelijk begonnen
wen zijn met de aantallen binnenkomende vogels, krijgen we straks tot wel over de 100
verweesde vogels binnen die soms nog geen 24 uur oud zijn, tot aan vogels die al bijna
geheel zelfstandig zijn.
Natuurlijk nemen we alle vogels
op in ons hospitaal en willen we
ze met alle liefde verzorgen om ze
veilig op te laten groeien. Toch is
het niet voor alle vogels noodzate worden gebracht.

om de vliegspieren te trainen.
dagen al volledig vliegen. Hoewel
ze soms alleen lijken te zijn, zijn
buurt die de jongen in de gaten
houden en beschermen tegen

gewond zijn, of zo zwak dat ze
niet of nauwelijks meer op prikkels van buitenaf reageren.

gevonden en twijfelt u
of deze wel of geen hulp

Natuurlijk gedrag
Jonge vogels springen namelijk
al het nest uit voordat ze kunnen vliegen. Een nest is namelijk
een ‘vaste’ plek die wanneer
hij door roofdieren gevonden
wordt, helemaal leeg geroofd kan
worden. Ook is het nest na een

Het gebeurt helaas erg vaak dat
deze pubervogels worden gevonden door mensen en onnodig bij
ons gebracht worden. Dit is erg
jammer omdat zij juist geen menselijk hulp nodig hebben. Een jon-

en krioelt het van de parasieten
en opgedroogde poep met de
daarbij behorende ziektekiemen.
Daarom is het voor pre-puberende vogels veiliger om het nest
te verlaten voordat ze volledig
zelfstandig zijn. Deze pre-pubers
en jongvolwassen vogels kan je
herkennen aan een redelijk dicht
verenkleed, ze huppelen vaak

een jonge vogel beter opvoeden
dan een volwassen vogel? Daarnaast zorgt het voor ons, en onze
collega opvangcentra voor extra
liever in vogels die wél hulp nodig
hebben.

Wanneer hebben deze
puberende vogels dan
wel hulp nodig?
Dat is wanneer ze bijvoorbeeld
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gehaald, dan kan de vogel vaak
niet meer terug gezet worden. De
ouders hebben vaak nog meer
jongen om in de gaten te houden.
Wanneer de oudervogels merken
dat hun jong weg is, dan wordt
vaak gedacht dat ze dood zijn
en komen de ouders niet meer
terug. Ook zij steken hun energie
in de jongen die wél een kans van

bereikbaar en willen u graag helpen met al uw vragen!
Tekst Judith van Bruggen

Typisch pre-puberende
kraaien... Rondhangen op
de volgende pagina

Lijkt het jou leuk om ook onze
persoonlijke assistent te worden.
Neem dan contact op met het
Vogelhospitaal!

Roomservice!
Ik wil jullie graag eens vertellen over mijn geweldige persoonlijke assistenten.

taal te gast. Toen ik hier aankwam werd mijn kamer
direct in orde gemaakt. Ik kreeg een lekker zacht
bedje, de kamer was al heerlijk warm en er werd
gelijk gezorgd dat er iets te eten kwam.

mijn kamer toe om mij iets lekkers toe te stoppen,
en ik mag zoveel eten als ik wil. Daarna val ik moe
en voldaan weer in slaap. Na een half uurtje lekker
geslapen te hebben word ik weer wakker met een
enorme trek. En ja hoor, dan komen ze weer aangerend met een lekker hapje.

Ik word hier echt heel goed verzorgt en heb elke dag
een nieuwe assistent die zich rot rent om er voor te
zorgen dat het mij aan niets ontbreekt.

Ook wordt meerdere keren per dag mijn bedje
verschoond, want ja ik ben nou eenmaal erg jong

papje gemaakt waarna ik vrolijk word gewekt met
een ontbijtje op bed.

re snack. Daarna gaat het licht uit en ga ik lekker
slapen.

Dan gaat mijn lieve assistent kijken wat ik de rest van
de dag voor lekkere hapjes krijg, een lekkere zijderups of geweekte puppybrokken. Jummie, dat word
weer smullen geblazen. Elk half uur komen ze naar

bij en dan kunnen mijn assistenten er wel wat colle-

Tekst Carin Baneman, Beeld
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Even voorstellen
door hun eigenaar. Natuurlijk kunnen we tamme ganzen die door menerg sociaal zijn en in het wild ook op elkaars jongen passen. Toen zijn
we op het idee gekomen om te proberen om ze als pleegmoeder voor
grauwe gansjes binnen die normaal gesproken in een aparte ruimte
onder een warmtelamp groot gebracht worden. Nadat de pleegmoederganzen onbevruchte eieren hadden gelegd hebben we deze verwisseld voor de jonge gansjes. In het begin was het onwennig maar
ze werden al gauw geaccepteerd. Hierdoor zijn deze twee ganzen een

Tekst Celine Prins, Beeld Samantha Mager

Bedankt!

Gemeente Gooise Meren
Helaas is de onverharde toegangsweg door regen en intensief gebruik vaak in slechte
staat. De grote kuilen maken het pad, dat gebruikt wordt door bezoekers aan het hospi-

se Meren de juiste aandacht gekregen en zijn er recentelijk werkzaamheden verricht om
dit in goede staat te brengen. Wij zijn blij met deze steun van onze partners!
Tekst Marc den Hartog, Beeld Marc den Hartog
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Zwarte specht
specht voor verzorging aangeboden. Een bijzonder
feit, want het was voor het eerst sinds ten minste 10
jaar.
De zwarte specht doet zijn naam eer aan, want hij
is helemaal zwart, waarbij het mannetje een rode

een kraai met een rechtlijnige, licht op en neerwel kraaispecht, of houthakker genoemd, en soms
doodaanzegger vanwege zijn zwarte verenpak. De
mogelijkheid om hem waar te nemen is niet zo
groot, want in de regio is het een schaarse broed1913 is voor het eerst een broedgeval in de streek
geconstateerd. De soort houdt zich bij voorkeur op
in bossen met oude beuken en gebieden met beukenlanen. Af en toe ook in terreinen met naaldhout

dan met omhoog gehouden kop.
Om een nest te kunnen bouwen wordt een ovaal
vlieggat gebeiteld, dat zo’n 13 cm hoog is en 8 cm
breed is. Daarna hakken ze een nesthol uit van ca.
30 tot 60 cm diep. Dat gebeurt in een boom die

derswoud, de ’s-Gravelandse landgoederen, bos-

zijn luid klinkende baltsroep ‘kruuk, kruuk, kruuk,
kruuk’ en soort lach ‘klu, klu, klu, klu’ lijkend op de
vele jaren achtereen gebruikt.
Tekst Dick Jonkers, Beeld Henk van Bork

Colofon Nieuwsbrief | mei 2021
Secretariaat: Burg. jur. visserlaan 1,
1411 BR Naarden

(vormgeving), Judith van Bruggen, Eline van den
Marc den Hartog, Dick Jonkers, Roelof Molenaar

Drukwerk

Drukker: Drukwerkdeal | Oplage: 1000 stuks
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Vogel gevonden?
of de regionale dierenambulance inschakelen.
kunt u deze in onze nachtopvang achterlaten. Is de vogel gewond,
neem dan contact op met de dierenambulance.

Contact
Vogelhospitaal Naarden
Tel: 035-6945658
E-mail: info@vogelasiel.nl
www.vogelasiel.nl

Maandag t/m zondag
09.30 uur tot 12.30 uur
13.00 uur tot 16.00 uur
In de periode van 1 mei tot 31 juli
zijn we ook geopend van
18.00 uur tot 20.30 uur.

Dierenambulance

Verhuisd? Stuur ons even een berichtje!

035-6830300

brieven terug komen met de aantekening, dat de

Dierenambulance Midden-Nederland
088-8113340

vervelend. Wilt u daarom als u verhuisd bent of gaat

Dierenambulance Flevoland
06-36293327

sturen? U kunt uw adreswijziging ook doorgeven via
onze website met het adreswijzigingsformulier dat u
vindt onder het tabblad voor donateurs.

