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Het Vogelhospitaal Haarlem
64 jaar hulp aan vogels in nood

Het Vogelhospitaal Haarlem bestaat sinds 1956 en heeft in al die jaren veel verande-

ringen gezien alhoewel de ‘core business’ altijd en nog steeds dezelfde is: vogels 

helpen. Wat begon als een wintervoederactie, groeide uit tot een professionele orga-

nisatie. Vanaf 1973 tot begin 2015 was dat in de Stadskweektuin. Veel Haarlem-

mers hebben goede herinneringen aan de oude locatie: wiens opa of oma is nog  

vrijwilliger geweest in de Kweektuinstraat ?

Wie heeft er 35 jaar geleden niet nog 
eens een jong Mereltje of een stook-
olieslachtoffer gebracht? Maar het con-
tract met de gemeente liep af en wij za-
ten steeds krapper daar. Het kantoortje 
diende als operatiekamer en de intensi-
ve care was ook de wasruimte. Boven-
dien waren er steeds meer vereisten 
waaraan voldaan moest worden, ge-
deeltelijk van overheidswege, maar ook 
vanuit de burgerij die steeds meer be-
trokken raakte bij de vogels. Wij wilden 
graag meer doen dan alleen vogelzorg 
en ook natuureducatie kunnen aanbie-
den. Onze plek was verouderd, smoeze-
lig en te klein en zo werd er dus in 2015 
verhuisd naar ‘Schoteroord’, een prach-

Doorkijkje vanuit de nieuwe BeHandelkamer 
naar de receptie.

tige ruime plek in de vogelrijke Hek-
slootpolder.

De doelstellingen van het 
Vogelhospitaal
De volzin in onze statuten luidt: “In de 
ruimste zin van het woord hulp verle-
nen aan in het wild levende vogels die 
in nood verkeren en die door ziekte, 
verwonding of verwezing, door direct of 
indirect menselijk handelen of nalaten 
tijdelijk niet zelfstandig in de vrije na-
tuur kunnen overleven”. Er zijn twee 
manieren waarop we dat doen: de eer-
ste is direct op de vogels gericht en be-
staat uit het verzorgen van wonden, 
breuken en andere gezondheidsproble-
men en het grootbrengen van jonge vo-
gels zonder ouders. De tweede is indi-
rect want die betreft de mensen. Nog 
een volzin uit onze statuten: “Het geven 
van voorlichting over wilde flora en fau-
na en actief uitdragen dat de wilde flora 
en fauna en de natuurlijke processen 
die daarbij horen, niet verstoord mogen 
worden”.
Natuur- en milieueducatie is enorm be-
langrijk. Met de woorden van de natu-
ralist Gerald Durrell: “De wereld is zo 
delicaat en gecompliceerd als een spin-
nenweb, als je een draad aanraakt, laat 
je alle andere draden trillen. Wij raken 
het web niet alleen aan, we scheuren er 
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grote gaten in”. Alhoewel de mens die-
ren steeds meer ‘ziet staan’, is er toch 
weinig bekend over de samenhang in de 
natuur die essentieel is voor het in 
stand houden van de biodiversiteit en 
staan wij in onze steden steeds verder 
van de natuur af.
Wij hebben een prachtige educatiezaal 
waar ruimte is voor groepen tot 40 per-
sonen. Deze ruimte is ook te huur. Daar 
bieden wij een uitgebreid educatiepro-
gramma aan met presentaties over uit-
eenlopende vogel-onderwerpen, zoals 
bijvoorbeeld jonge vogels, evolutionaire 
aanpassingen, trekgedrag en -routes. 
Deze kunnen gecombineerd worden 
met voorbereiding of uitwerking op 
school met de leerkracht. Ze zijn voor 
verschillende leeftijdsgroepen bewerkt, 
zodat ze ook kunnen worden aangebo-
den aan groepen geïnteresseerde vol-
wassenen. Deze kunnen worden geïnte-
greerd met rondleidingen. Ook is het 
mogelijk dat onze vrijwilligers op locatie 
presentaties geven.
Een andere vorm van voorlichting en 
bewustwording is die van de winterle-
zingen. Het is een gevarieerd program-
ma waarin het ontmoeten tussen vogel-
liefhebbers en vogelonderzoekers een 
centrale rol speelt. Sommige sprekers 
zijn pure gepassioneerde amateurs, an-
deren zijn verbonden aan (vogel)onder-
zoeksinstituten zoals onder andere Roy 
Slaterus van Sovon, Kees Camphuysen 
van het NIOZ, Camilla Dreef, ambassa-
deur van Vogelbescherming met een lo-
pend onderzoek bij Lepelaars, of Remco 
Daalder, stadsecoloog van Amsterdam.

Wat we kunnen doen voor de vogels
Met de vogels die wij binnenkrijgen is 
iets mis, anders hadden ze niet gevan-
gen kunnen worden en waren ze niet bij 
ons gebracht. De meest voorkomende 
problemen die wij goed kunnen behan-
delen zijn trauma’s door roofdieren 
(vooral katten), trauma’s door botsin-

gen met huizen, ramen of auto’s, won-
den door gevechten, vishaken, sommige 
breuken, ondervoeding, onderkoeling 
en parasietenbestrijding. De beheer-
ders van het hospitaal hebben de nodi-
ge medische kennis in huis voor de be-
handeling van deze problemen, waarin 
zij ook worden bijgestaan door een aan 
het hospitaal verbonden dierenarts. 
Waar wij weinig of niets aan kunnen 
doen zijn virusinfecties, interne ver-
wondingen, tumoren en gecompliceerde 
bot- of gewrichtbreuken. Daartoe ont-
breekt het ons aan de middelen in de 
vorm van specialisten en benodigde di-
agnostische- en medische apparatuur. 
Wij functioneren wel als monitor voor 
een aantal infectieziektes, zoals bijvoor-
beeld vogelgriep, het geel en usutu. Een 
andere reden, waarom sommige ge-
zondheidsproblemen niet kunnen wor-
den opgelost, is omdat een wilde vogel 
niet behandeld kan worden als een 
huisdier. Immers, alles wat wij doen re-
sulteert in stress.  En stress helpt niet 
bij een genezingsproces; integendeel. 
Voor een vogel zijn wij mensen grote 
monsters die ze vasthouden (iets wat 
alleen een roofdier zal doen en dus een 
heel waarschijnlijke dood aankondigt) 
en enge geluiden maken. Een wondbe-
handeling en vijf dagen antibiotica toe-
dienen is een stress die overleefd wordt 
en daarna misschien nog een week in 
de volière voor de revalidatie gaat ook 
best. Maar weken of maanden opgeslo-
ten worden in een hok is vaak niet haal-
baar.
Een groot aantal vogels dat bij ons ge-
bracht wordt, is niet meer te redden. 
Soms zijn ze al dood bij aankomst of 
worden ze direct ingeslapen, omdat ze 
niet geholpen kunnen worden. Anderen 
proberen we te redden, maar sterven 
dezelfde dag of de dag erna aan hun 
verwondingen. Dat is een trieste werke-
lijkheid. Maar als wij deze vogels buiten 
beschouwing laten en kijken naar de 
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vogels die wij wel in behandeling kun-
nen nemen dan zijn wij toch best trots 
op de resultaten daarvan, want bijvoor-
beeld in 2019 is 70% daarvan de wijde 
wereld weer ingetrokken.

De vogels die binnenkomen
Ons hoogseizoen loopt van mei, wan-
neer het broedseizoen losbarst, tot eind 
augustus. Dan komt tweederde van het 
totale jaaraantal binnen. In figuur 2 is 
dat weergegeven.

De vogels die wij ontvangen zijn geen 
exacte afspiegeling van wat er in de na-
tuur leeft. Dit is, omdat de vogels die wij 
binnenkrijgen niet gezocht zijn, maar 
gevonden worden. Dat resulteert niet 
alleen in meer vogels met mooi weer, 
maar ook met een meerderheid van  
vogelsoorten die in stad en tuin voor-
komen.
Om dit te illustreren de volgende gege-
vens: wij vangen per jaar gemiddeld 
115 soorten op. In 2019 waren dat er 
110 op een totaal van 3525 individuen. 
Als wij kijken naar de aantallen van de 

top 10 meest gebrachte soorten dat jaar 
(zie figuur 3) dan blijkt dat deze typi-
sche stadse soorten 62% van het totale 
jaaraanbod vertegenwoordigen. Wat be-
tekent dat de resterende 38% dus over 
100 soorten verdeeld is. Dit schetst een 
duidelijk beeld van hoezeer de stad 
oververtegenwoordigd is in ons be-
stand.

In figuur 4 is een duidelijk stijgende lijn 
in aanbod van vogels te zien. Deze is ge-
maakt aan de hand van gegevens die 
vanaf 1983 verzameld en gedigitali-
seerd zijn.

Veranderingen in binnengebrachte 
vogels
Toch is er meer uit onze lange reeks 
data te halen dan alleen een stijgende 
lijn in het aantal binnengebrachte vo-
gels. Bij een aantal vogelsoorten zijn in 
de loop der tijd duidelijke veranderin-
gen zichtbaar in aantallen die per jaar 
binnenkomen. Wij kunnen onze gege-
vens vergelijken met die van onder an-
dere SOVON om te zien of zij bepaalde 
(landelijke) trends volgen.

De eerste Halsbandparkieten hebben 
zich vanaf de zeventiger jaren in Haar-
lem gevestigd, maar wij zien de eerste 
vogel pas in 2008 voor het eerst bin-
nenkomen. In de jaren daarop is het Kleine Mantelmeeuw doorBoord door pijl.

Figuur 2: Maandelijks binnengekomen 
vogels in 2019.

Figuur 1: Behandelde vogels.

Behandeld 2019
Vrijgelaten 70%
Overleden 17%
Euthanasie 12%
Naar andere opvang 1%



149Fitis | 56 | 3 | 2020

aantal Halsbandparkieten dat wordt 
binnengebracht gestaag gegroeid tot de 
44 exemplaren van vorig jaar.
De Koolmees is in onze gegevens vanaf 
2012 met een opmars begonnen. Ter-
wijl er bij de Pimpelmees een veel min-
der duidelijke stijging is, maar die in 
onze gegevens wel helemaal uit het 
niets schijnt te komen in 1983. De 
Huismus is duidelijk in aantallen afge-

Figuur 3: Top 10 van binnengebrachte 
vogels.

nomen, maar lijkt na een dal, ruwweg 
tussen 2002 en 2012, weer langzaam 
op te klimmen. 
Deze gegevens kloppen aardig met het 
landelijk beeld van het voorkomen van 
deze soorten zoals te vinden is in de Vo-
gelatlas van SOVON.
De grote ‘stijgers’ in ons bestand zijn de 
Zilvermeeuw en de Kleine Mantel-
meeuw. Er moet rekening mee worden 
gehouden dat deze cijfers niet 100% ac-
curaat zijn, omdat er bij heel jonge 
meeuwen nauwelijks onderscheid ge-
maakt kan worden tussen beide soor-
ten. Bij binnenkomst werd de specifieke 
soort soms niet of wellicht onjuist geno-
teerd. In de jaren 1983-2011 werden de 
meeuwen geringd en was er bij uitzet-
ting verificatie van de soort. Een aantal 
jaren daarna werd er niet geringd en 
zijn die gegevens dus niet voorhanden. 
Maar uiteraard wél de totalen van de 
twee soorten samen en de zekerheid 
voor wat betreft de volwassen meeu-

Figuur 4: De gegevens laten een stijgende lijn zien in de aantallen opgevangen vogels.

Top 10 van 2019
1 Houtduif 385
2 Kauw 312
3 Stadsduif 292
4 Zilvermeeuw 272
5 Turkse Tortel 231
6 Kleine Mantelmeeuw 162
7 Ekster 143
8 Merel 134
9 Wilde Eend 120
10 Koolmees 119
                                          totaal 2170
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wen. Beide soorten worden beschouwd 
als ‘asielzoekers’: gevlucht uit de dui-
nen, waar de vos na lange afwezigheid 
weer is teruggekeerd in de jaren zeven-
tig en waar eieren en kuikens van 

grondbroeders als meeuwen daar in 
grote aantallen aan ten prooi vielen. Dit 
is zeker een katalysator geweest voor 
een verandering in gedrag en het ont-
staan van broedplekken in de stad (Ve-
gelin, J. C. G., 1989). De Zilvermeeuw 
doet dat al sinds de jaren tachtig, maar 
zijn collega de Kleine Mantelmeeuw 
heeft er langer over gedaan en is pas 

Figuur 5: Verandering in aantal binnengebrachte stadsvogels.

HalsBandparkieten in Schalkwijk. spreeuwtjes grootbrengen.
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sinds 2014 met een inhaalslag bezig. 
Behalve een sporadische Kleine Mantel-
meeuw in de jaren negentig, kwamen er 
pas vanaf 1999 meer dan tien exempla-
ren per jaar binnen. Sinds 2014 zijn dat 
er tussen de 100 en 200 per jaar. Dit 
strookt niet met de landelijke tellingen; 
daar is de stijging al vanaf de jaren ’90 
te zien. Bij Zilvermeeuwen wordt er lan-
delijk vanaf de jaren negentig een neer-
waartse trend in aanwezigheid vastge-
steld, in tegenstelling met de stijgende 

lijn van het aanbod in ons hospitaal. 
Dit hangt waarschijnlijk samen met het 
eerder beschreven feit dat ‘onze’ vogels 
voornamelijk in de stad worden gevon-
den, terwijl de tellingen van SOVON 
over het hele land plaatsvinden.
Een andere mogelijke reden voor de 
piek in toename van de grote meeuwen 
in de stad kan ook het veranderde voed-
selaanbod langs de kust zijn. Tussen 
2015 en 2019 is de aanlandplicht gefa-
seerd ingevoerd. Dit houdt in dat bij-

Figuur 6: Verandering in aantal binnengebrachte zeevogels.

Zeekoeten worden na het wassen losgelaten in IJmuiden.
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vangst niet meer overboord gegooid 
mag worden. Die bijvangst was eerder 
een belangrijke motor achter de snelle 
populatiegroei van de meeuwen, maar 
nu moeten de vogels alternatieven zoe-
ken (Camphuijsen, C.J., 2013). En wij 
bieden in onze steden een keur aan 
voedsel aan dat letterlijk voor het opra-
pen ligt ! En dan nog een daling in bin-
nenkomsten, die deze keer goed nieuws 
betekent! Een betere controle op illegale 
lozingen op zee wordt geïllustreerd door 
de grote afname van (besmeurde) Zee-
koeten, die bij ons gebracht worden. In 
de twintigste eeuw kwamen ze met hon-
derd of meer per jaar binnen. Behalve 
de olierampen met het schip Erika in 
1999 voor de Franse kust en de Tricolor 
in 2003 voor de Belgische kust, waarbij 
ook een groot aantal olieslachtoffers 
naar Haarlem werd gebracht, blijven 
hun jaaraantallen deze eeuw ruim on-
der de 100.

Meer informatie over wat wij doen en 
hoe wij geholpen kunnen worden is te 
vinden op www.vogelhospitaal.nl

■ Maria Elisa Hobbelink
Beheerder Vogelhospitaal Haarlem

Foto’s: Vogelhospitaal
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Realisatie Vogelkijkhut Westhoffplas (3)
Zoals eerder gemeld heeft de bouw van de vogelkijkhut en de ontwikkeling van de 
Houtrakkerbeemden in het broedseizoen stilgelegen. Wel is nu de volledige aanbe-
steding voor de bouw van de vogelkijkhut rond. Ondertussen is er overleg over de 
inhoud van diverse educatieve informatieborden geweest met een professionele 
vormgever en wij staan dus in de startblokken om hieraan uitvoering te geven. Met 
Staatsbosbeheer (SBB), vertegenwoordigers van de Vogelwerkgroep en de aannemer 
van de grondwerkzaamheden is er op 3 augustus overleg ter plaatse geweest. Diver-
se punten van de bouw en ontwikkelingen rond dit gebied, met extra aandacht voor 
de toenemende verstoring rond de Westhoffplas, zijn ter sprake gekomen. SBB heeft 
laten weten dat maatregelen worden genomen om verdere verstoringen te voorko-
men en dat, zodra de aannemer van de grondwerkzaamheden ruimte heeft, de 
grond voor het schiereiland aangebracht zal worden. Door Tom van Spanje en Tom 
van den Boomen zijn op 12 augustus de hiervoor benodigde piketpaaltjes geplaatst. 
Op 21 augustus is de eerste hoeveelheid grond van de weg over de kavel naar de 
beoogde plaats overgebracht. De grond ligt nu nog voor de rietkraag en zal door de 
aannemer van de grondwerkzaamheden op een later tijdstip in de rietkraag worden 
gebracht. Als dit gerealiseerd is zal met de uiteindelijke bouw van de vogelkijkhut 
begonnen kunnen worden. De verwachting is dat dit eind september zijn beslag zal 
krijgen. In de volgende Fitis zal eenieder hierover verder geïnformeerd worden. Zie 
uit naar de realisatie en hoop op mooie waarnemingen in de (nabije)toekomst.

■ Jacob Bruin - bruin1950@gmail.com


