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Inleiding
Het jaar 2016 begon vrij rustig in de opvang, het venijn zat in de
staart.
Opeens in de herfst, altijd de drukste periode, werden er vrijwel dagelijks egels gebracht. Soms met aantallen tegelijk.
Het is voorgekomen dat ik 14 egels meenam om uit te zetten en dat
me later op de dag in de opvang, waar ik kwam om de lege mandjes
terug te brengen, meteen toegeroepen werd dat er weer 8 egels
binnen waren gekomen.

Ank geeft voorlichting in het egelasiel

Wegens ruimtegebrek hebben we, dankzij de samenwerking met
vogel - en egelopvang ‘De Houtsnip’ in Hoek van Holland daar ca.
12 egels kunnen plaatsen.
Ook vogelopvang ‘De Wulp’ was bereid wat moederloze jonge egels
te verzorgen.
De dierenambulance brengt, tijdens de uren dat wij gesloten zijn,
egels naar hen toe, die wij dan de volgende ochtend ophalen. Dat
zijn zieke of verzwakte dieren, waaraan ze eerste hulp verlenen.
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Dus ze hebben wel enige ervaring met egels, maar gezonde actieve
jonge egeltjes, die alleen op een goed gewicht moeten komen, werden bijna met gejuich ontvangen.
In totaal zijn er 272 egels bij ons binnengekomen.
Waar we andere jaren tegen de feestdagen maar een paar egels te
verzorgen hadden, zaten we nu nog behoorlijk vol, met heel wat
egels in winterslaap.
Gelukkig nam ook het aantal vrijwilligers toe, zodat het allemaal te
doen bleef.
Er zijn dit jaar aan Nastja Duijsters en Simone Hardenberg zilveren
egels uitgereikt, beide vrijwilligers die er al meer dan 10 jaar trouwe
dienst op hebben zitten!
De belangstelling voor de open zaterdagen (eerste zaterdag v.d.
maand van 14.00 tot 16.00 uur), neemt alsmaar toe. Een paar jaar
geleden bezochten gemiddeld 40 mensen de opvang. In 2016 waren dat er gemiddeld 75.
We proberen nu dan ook met drie vrijwilligers aanwezig te zijn om
iedereen zoveel mogelijk aandacht te geven.
Tijdens de Duinenmars op 8 en 9 april
2017 zijn we weer open voor bezoek van
11.00 tot16.00 uur.
Tijdens de Duinenmars komt er ook wel eens een
hond kijken; de opgezette egel schrikt daar niet van

We waren ook dit jaar bij verschillende
manifestaties aanwezig, elders kunt u er
meer over lezen.
Uiteraard maak ik ook deze keer weer van
de gelegenheid gebruik iedereen die voor
ons klaar heeft gestaan heel hartelijk te
bedanken: Dierenambulances, Dierenartsen, De Wulp, Kantoorboekhandel Carla, die kranten voor ons bewaard, de krantensnipperaars, w.o. met name Nell Remmerswaal, onze buurmannen, die
o.a. ons vuil afvoeren, alle medewerkers, de donateurs uiteraard en
de mensen die tijdelijk een egel in hun tuin huisvesten om ze te laten wennen aan het buitenleven!
Allemaal heel hartelijk dank, mede namens het bestuur,
Ank.
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Egels in de Opvang
2016 was een bijzonder egeljaar. Nog nooit, voor zover de langstwerkenden in de opvang zich konden herinneren, was er zo´n drukte aan het einde van het jaar.
Het was ook voor het eerst dat een paar vrijwilligsters ook verzuchten: “Ik ben nu echt een beetje egelmoe”.

Egel laat verblijf zo veel mogelijk naar egel ruiken

Het probleem zat er in, dat er in de 2e helft van 2016 veel egels binnenkwamen, allemaal op bijna hetzelfde lage gewicht.
Die egeltjes deden het op zich best goed, alleen ze konden niet
meer worden uitgezet, vanwege hun te lage gewicht, zowel voor tuinen als voor in de natuur! Bovendien waren de meeste tuinen al bezet.

En zo kon het gebeuren dat we in november 12 egels hebben moeten overplaatsen naar De Houtsnip, vogel- en egelopvang in Hoek
van Holland en een paar weken later 2 maal 8 egels naar de Wulp,
de Haagse vogelopvang.
Nadat we opgelucht waren, omdat er weer wat bewegingsruimte
was ontstaan, stroomde met hetzelfde gemak de opvang weer vol
met kleine kleutertjes.
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Daarnaast deed egelopvang Zoetermeer een beroep op ons voor de
eerste opvang van een aantal nesten. Zij werden in september overspoeld met pasgeboren egels. En natuurlijk namen wij een aantal
van die kleintjes onder onze hoede.
In het verleden is het meerdere malen gebeurd dat een aantal egelopvangcentra een beroep op ons deden, omdat hun egelopvang
boordevol zat. Nu, voor het eerst in het bestaan van de Haagse
egelopvang, hebben wij dus gebruik mogen maken van de gastvrijheid van Hoek van Holland en vooral van de Wulp. Nogmaals
dank.
In het totaal zijn er 272 egels bij ons binnengekomen. De drukste
maanden waren September: 65 egels (ook een record), oktober met
60 egels en november met 38 egels. Ongetwijfeld zal de hoge temperatuur in september en oktober een rol hebben gespeeld.
Op 31 december 2016 zaten er nog 31 egels in de opvang. Pas in
januari 2017 ging ongeveer de helft daarvan in winterslaap.
De eerste baby-egel kwam binnen op 25 augustus. Vervolgens
kwam Moeder Lizzy met maar liefst 6 baby´s. Zij was gevonden bij
tennisbaan de Bataaf. Lizzy was een bijzonder zorgzame moeder
en zij is met al haar kinderen naar een groot landgoed in Wassenaar gebracht.
Uit Alphen aan de Rijn kwam moeder Kaatje, ook met 6 baby´s. 3
daarvan zijn overleden en 3 hebben het gered.
Het was leerzaam voor ons om te zien hoe moeder Kaatje haarfijn
aanvoelde welke baby´s nauwelijks en welke baby´s wel een optimale levenskans hadden
Deze moeders konden wij nu makkelijker plaatsen, omdat we sinds
kort beschikken over een grote en een wat kleinere buitenren achter
ons gebouw.
Ontroerend was ook de komst van een klein egeltje dat naast zijn
dode moeder gevonden werd; gelukkig heeft hij het wel gered.
Dit jaar hadden wij ook te maken met veel egels met hardnekkige
schimmelinfecties. En ook was er een verhoging van een aantal
egels met schurft. De behandeling van beide huidinfecties is langdurig en voor de egel ook vaak pijnlijk. Gelukkig genezen ze wel
dankzij de behandeling.
Vanaf deze plek wil ik ook iedereen bedanken die ons heeft bijgestaan op welk gebied dan ook.
Hanneke .
6

Mieke toont opgevangen egels op de open dag voor de wijk

Twee kleine egeltjes
Eén klein egeltje en één niet zo heel klein egeltje,
die kunnen toch best samen in één bak?
Eén klein egeltje slaapt zo lekker tussen de lapjes en één niet zo
klein egeltje in een muts,
die kunnen toch best samen in één bak?
Eén klein egeltje eet alleen maar brokjes en één niet zo klein egeltje
eet alleen natvoer,
die kunnen toch best samen in één bak?
Eén klein egeltje kruipt direct in de muts, en één niet zo klein egeltje
mag er heus niet bij!
Eén klein egeltje eet ineens wel natvoer, en één niet zo klein egeltje
mag er heus niet bij!
Eén klein egeltje en één niet zo heel klein egeltje kunnen helemaal
niet samen in één bak.
Mieke
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Wist u dat…

l Er al egels rondliepen in de tijd van de dinosaurussen?
l Er nog altijd mensen zijn die ons in paniek opbellen om dat ‘enge
beest ‘ uit de tuin hun halen…
Het in 1 geval om een nest met 4 jonge egels ging, en de beller
meteen voor de bijl ging toen ze die moeder met baby’s zag: “Jullie
zorgen er toch wel goed voor?”
l Er iemand zo graag egels in z’n, zeer grote, tuin wilde, dat hij
vanuit Spanje regelde dat een moeder met 6 baby’s geplaatst kon
worden terwijl hij nog afwezig was?
l Een meisje tijdens een rondleiding in de opvang bedacht dat je
een egel eigenlijk alleen kunt oppakken aan z’n pootjes, want: “daar
zitten geen stekels!”
l Er ter plekke ook een raadsel werd bedacht?
Namelijk: Welk dier heeft geen voorkant en ook geen achterkant?
Antwoord: een opgerolde egel.
l De Wulp ook dit jaar weer veel egels voor ons heeft opgevangen?
In het totaal waren het er 153. Dierenambulance Den Haag heeft
96 egels bij hen gebracht , Dierenambulance Alphen 36 en Dierenambulance Wassenaar 10. 11 egels kwamen bij de Wulp via particulieren.
l De cijfers van de Dierenambulance Den Haag ook indrukwekkend
zijn?:
In totaal zijn er door hen 325 egels her en der opgehaald. Deze zijn
door hen naar diverse locaties gebracht, zoals naar onze opvang,
naar dierenartsen, naar de Wulp en een aantal baby’s naar onze
thuiszorgmensen.
84 egels konden ze niet meer helpen, die waren overleden.
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Bijvoeren of niet
Bijvoeren was in het verleden niet nodig, maar tegenwoordig is het
erg moeilijk voor de egels om hun kostje bij elkaar te scharrelen. In
het voorjaar als ze allemaal weer wakker worden zijn ze erg afgevallen en hebben acuut voedsel nodig. Dit gebeurt zo rond april, ook
in het najaar proberen de egels op gewicht te komen voor de winterslaap. Ze hebben een vetreserve nodig om te overleven. In het
voorjaar kunnen de egeltjes wel een extraatje gebruiken.

Ongebrande pinda’s in de dop strooien is een perfecte snack voor
ze, we voeren immers ook de vogeltjes
Wat ze erg lekker vinden is kattenvoer zowel uit blik als harde kattenknabbels Water neerzetten is erg belangrijk in elk seizoen, zeker
nu het klimaat meer droge periodes kent.
Wij raden aan om het eten ´s avonds , wanneer de schemering valt,
neer te zetten
’s Morgens het overgebleven voer weg halen zodat u geen last van
katten en ongedierte krijgt en de bakjes reinigen.
Mochten er veel katten bij u in de buurt zijn dan is het aan te bevelen om een omkeerde houten doos of cement ton met een gat erin
te plaatsen, zodat het voer droog blijft.
Dit zijn beknopte richtlijnen, voor meer informatie kunt u elke dag
tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch contact met ons opnemen
070-325 40 45.
Overgenomen van website van egelopvang Dikke Prik te Warmershuizen.
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FINANCIEN
INKOMSTEN:

Donaties particulieren
Donaties organisaties
Erfenis/Legaten
Giften 1malig+pot
Rente en dividend
Diversen
Winkel verkoop
Nadelig saldo

2016
2016
BEGROTING WERKELIJK

10.000,250,1.000,850,300,1.500,-

subtotaal:
13.900,Westland (van Dierenbescherming)
Nadelig saldo
Totaal

9.840,125,0,540,745,385,1.695,3.305,16.635,2.185,1.715,20.535,-

2017
BEGROTING

10.000,250,750,900,300,1.500,400,14.100,-

Toelichting:
In het algemeen waren er geen grote verschillen vergeleken met vorige
jaren.
Bij de inkomsten kregen we wel minder donaties binnen.
Wat de uitgaven betreft hebben we besloten dit jaar de mensen van de
Wulp een extra attentie te geven. Ze vangen er al jaren egels op als wij
gesloten zijn en dit jaar hebben ze extra een aantal egels langere tijd verzorgd omdat wij helemaal vol zaten.
We hebben badhanddoeken met het logo van de Egelopvang voor ze besteld toen we voor onze eigen vrijwilligers een groter formaat handdoeken
als kerstcadeau hebben aangeschaft.
Hoewel er veel egels zijn opgevangen, zijn de medische kosten zelfs lager
dan begroot.
Onder uitgaven diversen valt o.a. het onderhoud van de website, de gift
aan de Dierenambulance Den Haag en die aan de vrijwilligers van De
Wulp en de vermelding in de Gouden Gids.
De Dierenambulance Den Haag, die elk jaar veel egels vervoert, hebben
we een extra bijdrage gegeven voor hun nieuwbouw.
Afgelopen jaar is de Egelopvang Westland gesloten en bij het zoeken naar
een andere locatie leek het Vogelasiel in Hoek van Holland een goede
optie. Aangezien het ook in ons belang is, dat er in het Westland nog een
egelopvang is, hebben we aangeboden ze de eerste tijd financieel te
ondersteunen.
De Dierenbescherming, die tot nu toe de Egelopvang Westland financierde, had hier voor 2016 nog een bedrag voor gereserveerd, dat aan ons is
overgemaakt.
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2016
UITGAVEN:

2016
BEGROTING

Medicijnen en onderzoeken
Kosten egels voer
Egelkosten diversen
Huisvesting/Onderhoud
3.000,Administratie
Informatie/publiciteit
Vrijwilligers
Bestuur
Diversen
Bankkosten
Winkel inkoop
subtotaal:
Westland/Hoek v. Holland
Totaal

6.000,1.500,300,250,1.000,1.250,250,100,-

2016
WERKELIJK

2017
BEGROTING

4.635,00
4.500,2.500,00
2.000,320,00
250,2.500,3.160,00

750,-

265,00
1.340,00
1.940,00
325,00
1.230,00
535,00
385,00

300,1.250,1.500,300,500,500,500,-

13.900,-

16.635,00

15.550,-

3.900,20.535,00

Dit financiële verslag is gecontroleerd en akkoord bevonden op 14 maart
2017 door de heer Evert-Jan-Dijkman.
Jos Broeren wil ik hierbij bedanken voor het bijhouden van de
donateurslijst, de overige adreslijsten en de financiële administratie.

Loes, penningmeester

Betaling donateursbijdrage
Het bedrag dat U wilt geven is uiteraard volledig vrij.
Als u € 10,00 of meer betaalt, krijgt u elk voorjaar ons jaarverslag
toegestuurd.
De wijze waarop U wilt betalen kan variëren tussen 1 keer per jaar
en 12 keer per jaar. Wel is het zo dat de ING tegenwoordig voor elke overschrijving kosten in rekening brengt. Voor ons zijn de kosten
het laagst als u per internet betaalt, wilt u daarbij dan niet vergeten
uw naam, adres en postcode te vermelden?
We sturen geen acceptgiro’s meer mee, vanwege de extra kosten,
die de ING hiervoor berekent. Wilt u uw bijdrage overmaken op:
NL 98 INGB 0004 5951 83 t.n.v. Stichting Egelopvang Den Haag
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ANBI erkenning door de belastingdienst:
Na controle in 2012 heeft de belastingdienst ons weer als Algemeen
Nut Beogende Instellingen erkent, zoals u ook op de site van de
Belastingdienst kunt zien.
Dit betekent dat we geen schenkingsrecht hoeven te betalen over
giften of legaten en U uw giften aan onze stichting kunt aftrekken
van uw belastingen (zolang u voldoet aan de algemene regels).

Een klein begin, met groot resultaat voor de leefomgeving

Periodieke giften
Vanaf 2014 kunt u een periodieke gift voor de Egelopvang in een
schriftelijke overeenkomst vast leggen.
Voor een schriftelijke overeenkomst tussen u en de Egelopvang
heeft de Belastingdienst een aantal voorbeeldformulieren gemaakt.
U kunt deze formulieren gebruiken om de overeenkomst vast te
leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de
voorwaarden.
Let op! Giften die u hebt gedaan voor het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift.
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Voor een Periodieke gift in geld kunt u het formulier 'Periodieke gift
in geld' gebruiken als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt
doen aan de Egelopvang.
Let wel op, dat u deze formulieren niet naar de Belastingdienst
hoeft op te sturen. Ze zijn voor uzelf en voor de Egelopvang. U moet
de overeenkomst wel goed bewaren. Als de Belastingdienst uw
aangifte controleert, kunnen ze u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

RSIN invullen
Goede doelen die als ANBI zijn aangewezen hebben een uniek
nummer: het RSIN. Dit is voor de Egelopvang Den Haag: 80640301
(in uw belasting aangiften wordt naar dit nummer gevraagd.)
U kunt deze formulieren opvragen bij de penningmeester of vinden
op de website van de Belastingdienst.
Voorwaarden voor periodieke giften van de Belastingdienst:
U maakt minstens 1 keer per jaar een bedrag over naar de
Egelopvang.
De gift(en) zijn steeds (ongeveer) even hoog.
U maakt de giften minimaal 5 jaar achter elkaar over naar de Egelopvang.

De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
De Egelopvang levert geen tegenprestatie voor de gift.
Loes, penningmeester
Mijn start als vrijwilliger bij de Egelopvang.
Onlangs werd mij gevraagd of ik een stukje wilde schrijven over mijn
start bij de egelopvang. Een schrijver ben ik zeker niet, maar ik vind
het toch leuk jullie wat te vertellen over mijn ervaringen.
Ik had besloten dat ik graag vrijwilligerswerk wilde gaan doen met
dieren, en omdat egeltjes altijd een favoriet van mij zijn geweest,
was het voor mij een logische stap aan Ank te vragen of er nog
mensen nodig waren bij de Egelopvang, waar zij al jaren actief is.
Via haar kon ik bij Mieke een intake gesprek doen, en werd ik die
dag ook nog meteen aan het werk gezet, omdat het centrum op dat
moment letterlijk uitpuilde van de egels. Meteen in het diepe gegooid dus en ik genoot van elk moment. Het zouden twee uurtjes in
de ochtend zijn, maar dat zat er niet in met deze drukte. Toen ik de
eerste dag de deur dichttrok na zes uur werken waren er nog steeds
mensen bezig. Want het werk is pas klaar als alle egels goed ver13

zorgd zijn.
Wat een eer voor deze beschermde diertjes te mogen zorgen. En
wat kwam er veel bij kijken. Het was heel mooi te zien hoe begaan
iedereen is met de egels, de zorgvuldige manier waarop er werd
omgegaan met elk individu en de eventuele medische zorg die daar
bij komt kijken. Wat een routine en kennis hebben ze hier toch. Het
is heel fijn ook deze kennis op te mogen doen en te leren van iedereen. Niemand hier laat zijn ego in de weg staan en respecteert ieders kunnen, zodat de beste zorg voor de egels gewaarborgd blijft.
Teken, egels kunnen ze
zelf niet weg krijgen, al zijn
ze insecten en spinnen
eters

Gelukkig is het nu even
iets rustiger en hebben
we weer wat meer tijd
om te genieten van onze
egels. Want als ze bij
ons zijn, zijn het echt
even: onze egels. Ze
hebben allemaal een
naam en zijn geen nummer. Je merkt ook dat je verbonden raakt met ze. En dat je elke
keer als je binnenkomt gauw even kijkt hoe het gaat met diegene
waar je je zorgen over maakte. En wat is het fijn als ze dan flink zijn
opgeknapt en aangekomen. Het was dan ook echt een team effort
geweest als we Ank weer mogen uitzwaaien als ze wegrijdt met een
auto vol egels, die weer lekker naar buiten kunnen.
En waar ik geen rekening mee had gehouden toen ik hier begon, is
dat de zorg niet alleen voor de egels geldt. De mensen hier zijn namelijk even begaan met elkaar, en het is heel mooi te zien hoe er
met elkaar wordt omgegaan. Door de hartelijkheid waarmee ik ben
ontvangen heb ik me hier meteen welkom gevoeld. Iedereen is altijd
attent en respectvol naar elkaar en er is ook altijd wel een gezellig
kletsmomentje met koffie en koekjes.
En ook al zijn we allemaal heel verschillend, de liefde voor de
natuur, deze egels brengt ons bij elkaar. Dat verrijkt ook ons leven.
Op deze manier zorgen wij niet alleen voor de egels maar zorgen zij
ook voor ons.
Nadya Pupping
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Inventarisatie van Nachtvlinders in het Westduinpark
Aanleiding inventarisatie
In het najaar van 2015 heeft de KNNV afdeling Den Haag een
Nachtvlinderwerkgroep opgericht., die een inventarisatieproject is
begonnen in het Westduinpark.
Aangezien de Nachtvlinderwerkgroep niet beschikt over een aggregaat waren ze afhankelijk van een elektriciteitsbron om mee te kunnen doen aan dit project. Een van de weinige opties voor de benodigde elektriciteit en bergingsruimte voor de materialen was het
pand waar onder andere de Egelopvang in zit. Na goedkeuring van
het bestuur van de Egelopvang, konden ze begin april van start
gaan met de inventarisatie.
Er staan ruim 2.400 soorten nachtvlinders op de Nederlandse lijst
en maar 53 dagvlindersoorten. Nachtvlinders hebben verschillende
functies in het ecologische systeem. Zo zorgen de vele rupsen voor
substantiële ‘begrazing’ van grassen, bomen en andere planten.
Ook spelen ze een belangrijke rol als voedselvoorziening voor andere soortgroepen. Als imago zijn het de belangrijkste prooien voor
de meeste vleermuissoorten en de nachtzwaluw. De rupsen en poppen zijn bovendien één van de hoofdvoedselbronnen voor zangvogels. Daarnaast zijn voedselopnemende nachtvlinders van belang
als bestuivers. Sommige plantensoorten zijn zelfs compleet afhankelijk van nachtvlinders voor bestuiving.
Nachtvlinders hebben verschillende periodes in het jaar dat ze actief
zijn. Sommigen wel 9 maanden, anderen enkele weken en enkele
soorten worden pas actief november.
De egelopvang ligt in een binnenduinrandbos. In het binnenduinrandbos staat een mix aan bomen en struiken waarvan meidoorn,
abeel, populier, gewone esdoorn, berk en zomereik de meest voorkomende zijn.
In dit inventarisatieproject werden laken en licht gebruikt als methoden om vlinders te lokken. Er is ten minste één maal per week geïnventariseerd. Vanaf de late schemering werd de lamp aangezet.
Een sessie werd geëindigd in geval van vrij harde regen, wind die te
veel aantrok, te geringe activiteit van de vlinders of vanwege het feit
dat het simpelweg te laat werd voor de vrijwilligers.
Alle vlinders werden in verzamelpotjes gevangen, zodat het aantal
betrouwbaar geteld kon worden. Er was beschikking over ruim 200
potjes. Op een aantal avonden kwamen er meer vlinders op het
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doek af dan er potjes waren. In dat geval werden micronachtvlinders
en soorten van de familie spanners weer op het doek gezet zodat
de vrijgekomen verzamelpotjes weer gebruikt konden worden. Ter
plekke werden de vlinders gedetermineerd met behulp van de veldgidsen.
voor de resultaten: lees verder op bladzij 17
2016
Open dagen
Zoals ook de afgelopen jaren,
zijn de open dagen op de eerste
zaterdag van de
maand goed bezocht. Of het
mooi weer was
of lelijk er kwamen tussen de
25 en 125 bezoekers. De
opgezette volwassen egel is
erg prettig om
mensen aan te laten voelen hoe scherp de stekels zijn en hoe zacht de
haren op de buik en de snuit zijn.
Bij de duinenmars op 9 en 10 april was het als altijd erg druk en hebben we
aan minstens 800 mensen de opvang laten zien en over de egels kunnen
vertellen.
Tijdens de Parels van de Flora en Faunawijken, 8 oktober, waren we open.
Er kwamen ook nu veel mensen binnen die ons gebouwtje wel kenden,
maar die nooit binnen waren geweest.
Op 11 september bij de jaarlijkse Natuurfeestdag in Meijendel was het
weer druk met kinderen die egeltjes wilden knutselen van klei, papier ed..
Deze zelfde activiteiten trokken veel kinderen bij het jaarlijkse Natuur- en
Techniek- spektakel in de Haagse Hogeschool op 27 november.
Omdat veel van onze vrijwilligers al met veel andere dingen bezig zijn en
omdat bij die activiteiten extra veel hulp nodig is, om kinderen en tieners te
begeleiden, kunnen we hier nog nieuwe vrijwilligers gebruiken. Geef u op
als u een of meer dagen kunt helpen. het is gelijk een mooie gelegenheid
het opvangwerk echt te leren kennen. De benodigde informatie krijgt u van
tevoren.
Dit geld ook voor onze open dagen, wanneer we soms ook handen te kort
komen, al was het maar bij het winkeltje.
Loes
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Resultaten van de nachtvlinderinventarisatie
(vervolg van blz.15)
In totaal is er 38 avonden, ofwel 132,5 uur, gevlinderd. Er werden
5.175 vlinders gevangen, waaronder 435 soorten, onderverdeeld in
225 macro’s en 210 micro’s. Daarnaast werden 265 vlinders niet op
naam gebracht omdat deze niet te determineren waren. Veruit het
grootste gedeelte van deze vlinders kwam uit het geslacht Cnephasia. Het grootste aantal soorten en aantal exemplaren op een avond
was respectievelijk 132 en 387 (4 augustus). Van de meeste families werden tussen een derde en een vierde van de soorten die in
Nederland voorkomen op het doek aangetroffen.
Opmerkelijk waren het hoge aantal soorten lichtmotten (18 van de
52 soorten) en grasmineermotten (10 van de 26 soorten).
Daarentegen is er maar één soort van de spinnerfamilie gevangen:
de rietvink (Euthrix potatoria). Dit is opvallend aangezien rupsen van
hageheld (Lasiocampa quercus) en kleine hageheld (Lasiocampa
trifolii), die ook tot deze familie behoren, wel gevonden zijn in dit
duingebied.
Zeldzame soorten
Bijna een tiende van de waargenomen soorten was een soort die
volgens de meest recente veldgidsen als zeldzaam te boek staat.
Een overzicht van de zeldzame soorten is te zien in het rapport.
Rode lijst soorten
Voor macronachtvlindersoorten is er een voorlopige rode lijst opgesteld met daarop de soorten die ‘ernstig bedreigd’, ‘bedreigd’,
‘kwetsbaar’ en ‘gevoelig’ zijn .Van de 227 in het Westduinpark waargenomen soorten staan er 80 op de rode lijst. Achttien daarvan zijn
bedreigd en één soort, de slanke groenuil (Actebia praecox), wordt
gezien als ernstig bedreigd. De bedreigde soorten zijn veelal soorten die ook als zeldzaam of zeer zeldzaam te boek staan.
Een ander zeer essentieel onderdeel van de inventarisatie, was de
mogelijkheid om gebruik te maken van een elektriciteitsbron en bergingsruimte. Daarvoor wil ik namens de KNNV afdeling Den Haag
het bestuur van de Egelopvang bedanken.
Wouter Bol (KNNV)
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Plannen voor 2017
De open middagen elke eerste zaterdagmiddag van de maand
van 14.00 tot 16.00. Behalve in april.
Verder zal de egelopvang open zijn op: 8 en 9 april bij de
Duinenmars (11-16 uur)
Eind oktober als Parel van de Flora en Fauna wijken.
Op 10(?) september kunnen kinderen knutselen tijdens de
Natuurfeestdag in Meyendel,
En hetzelfde geldt 26(?) november voor het Natuur Techniek
spektakel van de Natuurverkenners in het atrium van de Haagse
Hogeschool.
Loes

Egels kleuren en leren kennen op het Natuur & Techniek spektakel 2016
U kunt zich nog opgeven om hierbij te helpen, andere vrijwilligers helpen u.
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Egels niet dood gemaaid
DELFT - Vier middelbare scholieren tussen de 11 en 14 jaar oud hebben
met behulp van wetenschappers van de TU Delft een systeem bedacht om
egels te redden. Ze willen daarmee de Lego League, een wedstrijd met als
thema de interactie tussen mens en dier, winnen. Ze kwamen op het idee
na een gesprek met de egelopvang in Zoetermeer.
Warmtesensoren moeten gaan helpen met het redden van de egels. Die
volgens de egelopvang te vaak gewond raken of dood gaan door contact
met grasmaaiers. Volgens Sujay Narayana, onderzoeker van de TU Delft,
kunnen warmtesensoren een goedkope oplossing bieden.
'Wij doen onderzoek naar de ontwikkeling van PIR sensoren. Deze
sensoren kunnen mensen en dieren detecteren met behulp van lichaamswarmte. Ook hebben we onderzocht of deze sensoren onderscheid
kunnen maken tussen dieren en mensen. Dat bleek te lukken. Egels zijn
warmbloedige dieren en kunnen dus waargenomen worden. De scholieren
gebruiken nu de nieuwste sensoren in hun ontwerp', laat Narayana weten.
Als de detector op een grasmaaier gemonteerd zou worden, kan de
grasmaaier op tijd worden stilgezet als een egel dood gemaaid dreigt te
worden. Doel van de wedstrijd is het uitdagen van jongeren om de
maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken.
Omroep West dec 2016
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Onze vrijwillgers in 2016
Simone Bloemhard
Jos Broeren
Lilian Van Campen
Greet Dekker
Susan Driendijk
Nastja Duijsters
Mieke Dijkman
Els Enderman
Pascal Grotenhuis
Tinus Habich
Simone Hardenberg
Didi Izendoorn
Loes Jalink

Sheila van Keulen
Drieka Rog
Marta Krouwer
Wendy Rook
Karen Kuipers
Sylvia Schootman
Mariëlle van der Lee Nadine Seijsener
Svanhild Looijen
Yolanda Siemens
Astrid Van Der MaatenCarin Stegeman
Meral Mertens
Ingrid van der Straat
Ank Naeije
Pascal van der Straten
Patricia Oskam
Annemarth Stijntjes
Kimberly Prins
Bianca Toorenburgh
Nadya Pupping
Leny Vos
Hanneke Richter
Nell de VriesMevr. Remmerswaal Sanne Wierda

Allemaal heel erg bedankt namens de egels

en bedenk steeds : hadden ze in uw schoenen gestaan,
dan waren ze ook te hulp geschoten
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