
PENNEVEER ONLINE
 

GEEN TIJD VOOR EEN HAZESLAAPJE
Medio januari van dit jaar zijn we met de voorbereidingen
gestart om de babyhazen en-konijnen weer op te vangen.
Dit in de veronderstelling dat we nog even de tijd hadden,
want vorig jaar kwam het eerste babyhaasje op 14 februari
binnen. Maar de natuur laat zich niet plannen, dat is wel
duidelijk. De eerste haas arriveerde 25 januari in onze
opvang, al direct gevolgd door nog eens 8 hazen én 1 (tam)
konijntje die week.  Het hazenseizoen is dus losgebroken! 

In dit eerste nummer van de digitale Penneveer vertellen we
graag wat over 'onze' hazen en meer over ons werk in de
maand februari. 
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INFORMATIE OVER HAZEN
Hazen leven het liefst in open gras- en akkerland waar verschillende gewassen te vinden
zijn. Ze zijn met name vindbaar op beschutte plaatsen, zoals hoog gras, bosschages,
bosranden en heggen.

De haas is met name 's nachts actief. Overdag ligt hij meestal platgedrukt tegen de grond
in een zelf gegraven ondiep kuiltje in de grond, ook wel het ‘hazenleger’ genoemd. Hierin
ligt hij heel licht te slapen, van elk geluidje wordt hij wakker. klaar om weg te rennen als er
een vijand in de buurt is. Zijn slaapjes duren ook maar zeer kort, vaak niet meer dan een
paar minuten. HIer komt de uitdrukking een 'hazenslaapje doen' dan ook vandaan. 

Het zijn voornamelijk planteneters en ze voeden zich dan ook met jonge grassen, granen,
(on)kruid, paardenbloemen en akkergewassen. In de opvang geven we de volwassen
hazen voornamelijk andijvie, witlof en peterselie te eten. 
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Hazen zijn solitaire dieren, ze leven alleen
en verdedigen hun territorium niet. 
Wel zoeken ze hun eten vaak in een groep
(foerageren). 

De paartijd (rammeltijd) loopt een lange
periode: van december tot augustus. In die
periode vechten de mannetjes hazen
(rammelaars) met elkaar. Maar ook het
vrouwtje (moer) kan een stevig partijtje
kickboksen om die mannetjes van haar af
te slaan en schoppen. 

Zodra we in december een slachtoffer van
zo'n boksgevecht binnenkrijgen dan weten
we het al: over anderhalve maand krijgen
we de eerste babyhaasjes!  De benaming
van een babyhaas is een pulstering. 

Door de langdurige paartijd krijgen we van
februari tot en met begin oktober
babyhazen in de opvang.

De draagtijd bedraagt 41 tot 44 dagen. 
 Haasjes worden als nestvlieder geboren:
ze worden door moeder verspreid over het
veld achtergelaten en moeder komt een
aantal keer langs om te zogen. De rest van
de dag liggen de kleintjes zo verdekt
mogelijk opgesteld zodat roofdieren ze
niet zien, horen of ruiken. 

Haasjes worden al helemaal 'af' geboren:
ze zien, horen, ruiken en zijn helemaal
behaard.

De eerste twee weken worden de
babyhazen door de moeder volledig
gezoogd, daarna eten ze ook vast voedsel.
Na vier weken zijn ze al volledig
zelfstandig.

Per jaar heeft een moederhaas 3 à 4
worpen met elk tussen de 1 en 5 jongen.
Gemiddeld krijgt een moederhaas 11
jongen per jaar.

Een volwassen haas is tussen de 50 en 65 centimeter groot en
weegt tussen de 2,5 en 6 kilo. De kleur varieert van grijs tot geel-
of roodbruin. Hun lange oren met zwarte punten zijn heel
karakteristiek voor hazen. Deze oren worden ook lepels genoemd. 

De staart is maar kort (8,5-12 centimeter) en wordt tijdens het
lopen naar beneden gericht, zodat de zwarte bovenkant te zien is. 

De haas beweegt zich voort met een huppelende beweging, waarbij de
achterpoten voor de voorpoten worden gezet. Hij maakt hierbij sprongen van
ruim 1 meter. Dat hij een enorme kracht heeft in zijn achterpoten merken wij ook:
zelfs een babyhaas kan zich stevig afzetten met die achterpoten als hij probeert
te vechten met ons. Zelfs als het een haasje is van slechts 100 gram en met
gemak in je handpalm past. 
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In 2020 is de haas op de IUCN Rode Lijst geplaatst. Op deze lijst staan dier- en
plantensoorten die het meeste risico lopen op uitsterven. Volgens de Zoogdiervereniging
zijn de populaties hazen sinds de jaren 50 met meer dan 60% afgenomen. 

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schrijft dat de haas op de
Rode Lijst de status 'gevoelig' heeft, niet 'bedreigd', wat betekent dat ze nog niet op
uitsterven staan. Dit geeft jagers nog steeds de mogelijkheid om te jagen op hazen
(jachtperiode is van 15 oktober tot en met 31 december). De Tweede Kamer wil hier een
einde aan maken, maar besluitvorming blijft nog uit. 
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 RODE LIJST

 VERSCHIL HAZEN EN KONIJNEN

Hazen worden geboren met ruige(re) vacht,
oren omhoog, ogen open en ze hebben al
tanden. 
Zijn nestvlieders: ze liggen in het open veld
waar ze door moeder zijn achtergelaten.
Wegen bij de geboorte rond de 80-100
gram. 

Konijnen worden doof, blind en kaal
geboren. Pas na een paar dagen begint de
vacht te groeien, na 10 dagen gaan de ogen
open en na 2 weken gaan de oren overeind
staan.
Zijn nestblijvers: moeder maakt een nestje
onder de grond waar ze haar kinderen
zoogt. 
Wegen bij de geboorte rond de 40-50 gram. 
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Ons laatste babyhaasje van 2020 kwam 3 oktober binnen en ons eerste haasje van 2021
was er al weer op 25 januari. We krijgen dus zo'n 9 maanden per jaar babyhazen in onze
opvang. 

Het grootste deel van de babyhazen is in een gevaarlijke situatie beland: aangevallen
door (roof)vogels, een kat of een hond of het ligt op een onveilige plek, bijvoorbeeld
vlakbij een drukke weg. Een deel van de hazen wordt ten onrechte meegenomen. Mensen
die aan het wandelen zijn en een haasje alleen zien liggen, zonder moeder en het kleintje
vervolgens meenemen. 
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HAZEN IN DE OPVANG

Met goede voorlichting hopen
we dat te voorkomen. Deze
haasjes hebben nou eenmaal
de beste kans op overleving bij
hun moeder. 

Naast babyhazen krijgen we
ook regelmatig volwassen
hazen binnen. Die zijn vaak
gewond geraakt  of (ernstig)
ziek. Doordat ze vaak zeer
angstig zijn (angsthazen) zijn
het lastige dieren om in
gevangenschap te houden. 



Net geboren, rond de 80 tot 100 gram en nog
zichtbaar waar de navelstreng heeft gezeten.
Soms een paar dagen of een paar weken oud. In
elk geval moeten ze nog aan de fles. De hele
kleintjes krijgen in het begin elke 2 à 3 uur wat
melk aangeboden. 

Als ze wat groter zijn, gaan ze ook wat meer
groenvoer eten (met name andijvie en witlof) en
krijgen ze nog 2x per dag melk aangeboden. Als
ze zelfstandig kunnen eten blijven ze nog een
paar weken bij ons in de opvang. Daar worden
ze weer 'verwilderd'. 

En dan breekt dé dag aan: de haasjes worden
aan het eind van de middag vrijgelaten in een
gebied waar ze een goede start krijgen (zonder
honden die vrijlopen, auto's die vlakbij rijden en
met voldoende eten in de buurt. 

BABYHAZEN IN DE OPVANG
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De melk die wij 'onze' haasjes geven heeft een
zeer hoog vetpercentage. Dit vetpercentage
evenaart de moedermelk zoveel mogelijk. Deze 
 melk is duur. We zijn ongeveer € 30,-- per
haasje kwijt aan melk alleen al. Met je donatie
kunnen wij weer melk kopen en een babyhaasje
goed gezond terugzetten in de natuur. 

Scan & 
steun ons
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WOORDZOEKER
Streep de woorden weg en maak van de overgebleven letters een zin. 

Oplossing:
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ANDERE DIEREN
IN DE OPVANG
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Een week kou, sneeuw en temperaturen onder de -10
graden. Voor veel mensen betekende dit ijspret. Voor veel
dieren een periode van honger en vastvriezen. Onze
telefoon heeft een week lang roodgloeiend gestaan door
bellers die zich zorgen maakten om watervogels in nood. 

In die week kregen we een recordaantal (water)vogels
binnen, zoals meerkoeten, pulletjes, eenden, blauwe reigers,
ganzen, futen, een aalscholver en knobbelzwanen. 

We kregen ook dagenlang hout- en watersnippen binnen.
Houtsnippen vliegen tegen (en zelfs door!) ramen. Vaak
direct met dodelijke afloop, maar sommige geluksvogels
komen er met een hersenschudding vanaf en belanden dan
bij ons in de opvang. Er gaan dan kilo's wormen doorheen,
en niet iedereen vindt het even prettig om die glibberige
wormen als maaltijd te serveren. 

Naast hazen kregen we ook 3 konijnen binnen. Eén kon
direct door naar een collega opvang omdat het een tam
konijntje was. De andere 2 (wilde) konijnen waren
opgegraven door een hond.

Tot slot hebben we ook nog zo'n 30 egels die bij ons
overwinteren en kregen we er nog eens 11 bij die ook last
hadden van de kou en geen eten meer konden vinden. 



KIDSPAGINA
SOM

77 + 98 - 10 = ?

(het haasje hiernaast probeert je wat te
zeggen). 
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Volg de nummers. Niet moeilijk om te
raden wat het is, he? 

Kleurplaat

Hoeveel hazen zitten hier verstopt? Tip: tel het
aantal oren en deel door 2. 
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HELP JE HELPEN?

Een donatie overmaken
op onze rekening:

NL30 INGB 
0002 7038 40

Word vrijwilliger! 
We zoeken altijd nog 
 dierverzorgers, maar
ook mensen die willen

helpen met onze
communicatie zijn zeer

welkom! 

Een eenmalige donatie
via onze website: 

 www.wildopvangdelft.nl
/eenmalige-donatie

Ons opnemen in je
nalatenschap. Voor

meer info kijk op onze
website 

 www.wildopvangdelft.nl
/helpen/nalatenschap
of informeer naar de

mogelijkheden. 
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Dat kan op verschillende manieren:

Scan en doneer 
via iDEAL

Onderstaande
producten kunnen we

altijd gebruiken

FoxValley 30/50
(www.melkvoordieren.nl)

voor de vrijwilligers
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OVER ONS
In onze wildopvang, gelegen in het prachtige Delftse Hout, vangen we jaarlijks ruim 3.500
dieren uit de natuur op die ziek, gewond of verweesd zijn geraakt. We vangen ze op,
verzorgen ze en zetten ze weer terug in de natuur. Dit doen we met een team van vaste
medewerkers en heel veel vrijwilligers en stagiairs. 

We mogen ons werk doen omdat we over alle benodigde vergunningen en ontheffingen
beschikken. Om aan alle eisen en reglementen te voldoen én omdat we met een hoge
mate van kwaliteit willen werken, maken we hoge kosten voor geschoold personeel,
dierenartsen, medicatie, voeding en huisvesting. 

We worden voor die kosten voor 17% ondersteund door gemeentes. De rest van de
kosten kunnen we (nog) betalen doordat we heel veel donaties krijgen van particulieren,
fondsen en stichtingen en bedrijven. Naast ons werk voor het verzorgen van de dieren,
gaat veel van onze tijd naar het kunnen voortbestaan. Gesprekken voeren met
gemeentes, provincie, overheid, bedrijven. We blijven daar ook mee doorgaan, want
stoppen met ons werk, daar moeten we niet aan denken! 

Omdat we graag ons werk en 'onze' dieren meer zichtbaar willen maken, brengen we
twee keer per jaar de gedrukte Penneveer uit. Daarnaast proberen we maandelijks een
digitale Penneveer uit te brengen, met elke keer een bepaald thema. Dit is de eerste
editie, daarom horen we heel graag wat je ervan vindt! 
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CONTACT
Opvangadres:
Linnaeuspad 5
2616 LT  Delft
Telefoon: 015 - 215 78 38 
Mail: info@wildopvangdelft.nl

Redactie:
Telefoon: 015 - 20 10 466
Mail: contact@wildopvangdelft.nl


