Jaarverslag 2020
Stichting Vogelopvang Utrecht

Algemene informatie Stichting Vogelopvang Utrecht (VOU)
Doelstellingen (uit statuten)
1. Het opvangcentrum heeft als doel beschermde inheemse dieren die door ziekte,
verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet
zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te
revalideren.
2. De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de
natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren onnodige stress ervaren of letsel
oplopen.
3. De opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven
vertonen na terugkeer naar de natuur.
4. Het opvangcentrum geeft waar mogelijk voorlichting over de wilde flora en fauna en
draagt actief uit, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbrengen, dat de
wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord
mogen worden.

Organisatie in 2020
Voorzitter
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Dierenarts
Toezichthouder
Betaalde kracht
Beheerder
Aantal vrijwilligers
Diverse donateurs

Jaap van Dijk
Ineke Kok
Marieke van Biemen
Guus Blokland
Guus Blokland
Roos Speelmeijer
ca. 40 vrijwilligers

(vanaf 17-2-2020)

Overige gegevens
Bank IBAN NL35 INGB 0000 0951 29
KvK Utrecht 41182561
RSIN/fiscaal nummer 8041.04.682
In bezit van ontheffing FF75 voor vogels (ministerie van EZ)
In bezit van Milieuvergunning (gemeente Utrecht)
Erkend vogelasiel (Vogelbescherming Nederland)
Erkend opleidingsbedrijf voor MBO Dierverzorging (SBB)
De VOU is opgenomen in het ANBI-register voor goede doelen

Adres
Rotsoord 24a
3523 CL Utrecht
Telefoon: 030-251 72 55
E-mail: info@vogelopvangutrecht.nl
www.vogelopvangutrecht.nl
https://nl-nl.facebook.com/vogelopvangutrecht
https://twitter.com/vogelopvang
Copyright foto’s: Vogelopvang Utrecht
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1 Woord vooraf door de voorzitter
Het jaar 2020 begon weer met een kleine groep van vrijwillige medewerkers en de werving
van een nieuwe beheerder voor de opvang. Na de tijdelijke sluiting in 2019 is de opvang eind
februari weer van start gegaan onder leiding van de nieuwe beheerder en ondersteund
door 2 zzp’ers die de vrijwilligers coördinatie, fondsenwerving en coaching voor hun rekening
namen.
Het is in de eerste maanden goed gelukt om het aantal vrijwillige medewerkers flink uit te
breiden en ook van de nodige training voor het ophanden zijnde seizoen te voorzien. Het
uitbreken van de covid-19 pandemie heeft in april nog wel wat veranderingen te weeg
gebracht maar al met al bleven er voldoende mensen beschikbaar om de werkzaamheden
uit te voeren. Uiteraard heeft ook de Vogelopvang Utrecht de nodige extra maatregelen
genomen om binnen de nieuwe regels te kunnen opereren.
Ook in 2020 is er in eerste instantie een duidelijke focus geweest op voldoende instroom van
vrijwillige medewerkers. Daarna zijn ook de andere belangrijke gebieden zoals sociale media,
fondsen en donatie werving, uitbreiding bestuur, ter hand genomen en zijn ook hier goede
vorderingen gemaakt.
In het afgelopen jaar is ook gewerkt aan een nieuw contract met de gemeente Utrecht voor
het integrale dierenwelzijn. De vogelopvang is als ketenpartner bij dit contract betrokken en
heeft dankzij dit nieuwe contract de mogelijkheid gekregen om de professionele aansturing
van de opvang uit te breiden met een 0,5 fte. Naast de betaalde medewerkers is er ook een
kernteam van vrijwillige medewerkers gevormd die als dag verantwoordelijke gaan
functioneren bij het regelen van de dagelijkse werkzaamheden. Hiermee kunnen de
beheerder en assistent beheerder de algemene taken oppakken.
Halverwege het jaar kwam naar aanleiding van anonieme klachten uit 2019 de NVWA een
inspectie uitvoeren. T.a.v. de klachten kan gemeld worden dat deze niet gegrond waren,
wel heeft de inspectie de gelegenheid te baat genomen om op andere gebieden nader
onderzoek te doen. Gedurende het onderzoek is nog weinig te zeggen over de bevindingen,
wel is duidelijk dat het hier om een groter onderzoek gaat naar meerdere wildopvang
locaties in Nederland.
Resultaten
Met de inzet van totaal 39 verschillende vrijwilligers
en 1 fulltime vaste medewerkers is het gelukt om
3152 vogels op te vangen. Dankzij de enorme inzet
en goede zorg is het overlevingspercentage in 2020
uitgekomen op 48% Dit is in lijn met voorgaande
jaren.

Toezichthouder
In 2020 is de rol van de toezichthouder bij de
vogelopvang nadrukkelijker op de agenda
gekomen en zijn er een tweetal vergaderingen
gehouden over de begroting en de resulaten van
het afgelopen jaar.
Figuur 1 Ransuil, zie toelichting foto's voor meer info
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Vooruitblik
2021 is begonnen en de Covid-19 pandemie is nog niet opgelost, wel hebben we begin dit
jaar een assistent beheerder kunnen aanstellen die de aansturing van de opvang verder zal
versterken. De groep van dag verantwoordelijke zal verder uitgebreid worden en ook verder
getraind. Een aantal externe cursussen zal beschikbaar zijn om te volgen.
Vanaf 1 juni wordt de wet bestuur en toezicht van kracht, waarbij een overgangstermijn van
vijf jaar is voorzien om eventuele acties te nemen om aan de wet te voldoen. Het bestuur is
voornemens om het komende jaar (2021) te inventariseren wat nodig is en in overleg met de
toezichthouder de nodige stappen te nemen om te gaan voldoen aan de wet.
Namens het bestuur :

Jaap van Dijk

1.1 Bedankt!
Het bestuur van de Vogelopvang Utrecht wil de volgende mensen, organisaties en instanties
danken voor hun fantastische inzet, medewerking, (financiële) steun en samenwerking in
2020.
• Alle medewerkers en vrijwilligers
• Alle donateurs
• De vele particulieren die giften in natura komen brengen, van kranten en
handdoeken tot apparatuur en gereedschap
• Dierenarts Guus Blokland (Dierenkliniek Hoograven)
• Toezichthouder Guus Blokland
• Vogelopvangcentra: Roofvogelopvang Barchem, Vogelopvang Soest, Vogelklas
Karel Schot en Wildopvang Onder de regenboog, Wings of Change, Vogelopvang
De wulp en Akka’s Ganzenparadijs.
• Kinderboerderij Nieuw Rotsoord
• Stichting Dierenlot
• Dierenambulances: Houten, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en IJsselstein
• Gemeenten Utrecht, IJsselstein, Nieuwegein en Houten
• Provincie Utrecht
• Dierenbescherming
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2 Activiteiten in 2020
2.1 Aantal opgevangen vogels
In 2020 werden 3152 vogels opgevangen. Dit is een stijging
van bijna 15% t.o.v. 2019, ondanks de sluiting van de
opvang in de maanden januari en februari 2020. Van 3152
vogels zijn er 810 binnengekomen die direct of binnen 12
uur zijn overleden. Deze zijn niet meegenomen in de
percentage berekeningen.
Het merendeel van de vogels wordt gebracht door
particulieren uit een breed werkgebied Het betreft 1822
vogels wat neer komt op 57%. De verschillende
dierenambulances brachten in totaal 1330 vogels,
ongeveer 43%.
In 2020 hebben we samengewerkt met verschillende
opvangen om een evenwichtige verdeling te bereiken
tussen expertise en opvangfaciliteiten.
In 2020 hebben we vogels ontvangen van de
dierenambulances uit Utrecht, Houten, Utrechtse
Heuvelrug en IJsselstein.
In 2020 hebben we 42% van de vogels weer los kunnen
Figuur 2 Jonge meeuw, zie toelichting foto's voor
laten en 6% herplaatst. De herplaatsing betrof
meer info
voornamelijk roofvogels, uilen, ooievaars, ganzen en
zwanen. Deze werden bij andere opvangcentra geplaatst omdat wij hier niet de juiste ruimte
hebben om ze (langdurig) te laten herstellen. Goed om te melden is dat het percentage
euthanasie is gestegen en het percentage spontaan overleden (dood) omlaag is gegaan.
Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn is dit een gunstige ontwikkeling omdat ook bij het
overlijden van dieren, doodstrijd en stress ontstaat.

Patiënten

2016

2017

2018

2019

2020

Los

29%

40%

40%

33%

42%

Herplaatst

12%

10%

8%

12%

6%

Euthanasie

21%

23%

25%

24%

31%

Dood

38%

27%

27%

31%

21%

2.2 Aantallen opgevangen vogels per provincie en gemeente
In 2020 werden zoals gezegd 3152 vogels opgevangen. Deze kwamen uit 39 verschillende
gemeenten, verdeeld over 5 provincies. De stad Utrecht is voor 49% als herkomst plaats van
de vogels aan te wijzen. Kijkend naar de provincie Utrecht dan zien we dat ruim 50% van de
vogels daar vandaan komen.
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2.2.1 Opvang vogels versus bekostiging
Duidelijk is dat de vogels grote afstanden kunnen afleggen en de opvang voorziet in een
grote regionale functie. De bekostiging van dit werk zou ook om een breed gedragen
dienen te zijn. Op dit moment ontvangt de vogelopvang van 4 gemeenten en de provincie
Utrecht structureel een bijdrage in de kosten. Uiteraard zijn wij zeer dankbaar voor de
financiële ondersteuning die wij mogen ontvangen. Het is echter op dit moment het absolute
minimum waarmee de opvang net kan overleven. Onverwachte uitgaven, verdere
professionalisering, opleiding van vrijwilligers en het borgen van continuïteit kunnen met deze
financiële bijdragen niet afgedekt worden. Het bestuur blijft dus inzetten op een uitbreiding
en verhoging van de verschillende bijdragen. Daarnaast zal ook een groter beroep gedaan
moeten worden op bijdragen van particulieren in de vorm van eenmalige giften en donaties.

2.3 Extra locatie
Naast de huidige locatie op Rotsoord is er duidelijk behoefte aan meer opvangcapaciteit in
de provincie. Bij de verschillende gemeenten staat sinds 2019 de vraag uit om uit te kijken
naar een extra locatie voor onze opvang. Helaas zijn tot nu toe nog geen initiatieven te
melden.

2.4 Promotie en communicatie
In 2020 is de ontwikkeling van onze
sociale media verder vormgegeven.
Inmiddels zijn er ook vrijwilligers gevonden
om de sociale media te onderhouden en
steeds weer te voorzien van relevante
informatie. Daarnaast is er een Instagram
account opgezet.
In verband met corona is de voorlichting
op externe locaties tijdelijk stopgezet.

Figuur 3 Turkse Tortel, zie toelichting foto's voor meer info

3 Samenwerking
3.1 Vogelopvangcentrum Soest
Binnen de provincie Utrecht wordt samengewerkt met Vogelopvang Soest. Regelmatig wordt
er op beheerdersniveau overlegd over praktische zaken. Bij vragen over specifieke gevallen
kon de beheerder op hun terugvallen.

3.2 Roofvogelopvang Barchem
De roofvogels die bij de VOU worden gebracht, worden in eerste instantie ter plekke
verzorgd. Roofvogels die ruimte nodig hebben om te revalideren, jonge roofvogels die
moeten leren jagen en roofvogels met aandoeningen die een meer gespecialiseerde
behandeling vergen, worden overgebracht naar Roofvogelopvang Barchem. Ook plegen
we veel overleg met de roofvogelopvang in Barchem en zij helpen ons vaak met
waardevolle adviezen over velerlei vogel(opvang)zaken.

3.3 Vogelklas Karel Schot Rotterdam
7

Met vogelklas Karel Schot is overlegd over praktische zaken betreffende de opvang van
wilde vogels.

3.4 Wildopvang Eck en Wiel
Van Wildopvang Eck en Wiel kregen wij in 2020 jonge vogels. Zij hebben ons kunnen helpen
met de opvang van jonge ganzen en zwanen die een lang revalidatie traject hadden. Ook
konden wij hier terecht met praktische vragen.

3.5 Wings of Change
Met onze ooievaars en sommige roofvogels konden wij terecht bij Wings of Change. Bij
vragen over specifieke gevallen kon de beheerder op hun terugvallen.

3.6 Vogelopvang De Wulp
Met onze Futen, jong en oud, konden wij terecht bij Vogelopvang De Wulp. Zij vangen de
Futen verder op om ze weer vrij te kunnen laten. Daarnaast konden wij hier terecht met
praktische vragen.

3.7 Natuur Historisch Museum Rotterdam
De opvang is benaderd door Natuur Historisch Museum Rotterdam met het verzoek om dode
Houtsnippen en andere bijzondere vogels te bewaren. Voor de Houtsnippen loopt een
onderzoek met onder andere de vraag waar ze vandaan migreren.

4
Figuur 4 Paaseendjes, zie toelichting foto's voor meer info

Medewerkers
4.1 Vast personeel
In 2020 heeft de beheerder van half februari t/m december de opvang aangestuurd.

4.2 Vrijwilligers en stagiaires
In 2020 zijn we van start gegaan met een beperkt aantal vrijwilligers. Gedurende het jaar is
mede door de inzet van een professionele vrijwilligers coördinator het aantal beschikbare
mensen gestegen naar circa 40 vrijwilligers. Daarnaast hebben wij verschillende stagiaires
mogen opleiden.

4.3 Bestuur
Het bestuur heeft in 2020 in kleine samenstelling gewerkt met de volgende leden:
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J. van Dijk (Jaap)
I. Kok (Ineke)
M. van Biemen (Marieke)

voorzitter
penningmeester
algemeen bestuurslid

Er is zicht op twee nieuwe leden van het bestuur.
Gezien de continuïteit in 2021 en daaropvolgende jaren, hoopt de VOU nog minstens twee
bestuursleden te werven

5 Fondsenwerving
5.1 Donateurs
Door de sterk toegenomen drukte bij de vogelopvang is het werven en onderhouden van
donateurs niet voldoende uit de verf gekomen. Toch mochten we giften van particulieren
ontvangen, zowel financieel als materieel.

5.2 Gemeentelijke subsidies
5.2.1 Utrecht
Volgens het contract met de gemeente
Utrecht hebben wij als vogelopvang een
jaarlijks bedrag van ca. 68.000 euro
mogen ontvangen voor de bekostiging
van de vogelopvang Utrecht. Hiermee is
de gemeente Utrecht onze grootste
subsidieverstrekker. Het gehele
dierenwelzijnsbeleid, van de gemeente
Utrecht, is uitbesteed aan de
Dierenbescherming als hoofdaannemer.
De Vogelopvang Utrecht is in dit geheel
een ketenpartner.
Figuur 5 Jonge Spreeuwen, zie toelichting foto's voor meer info

5.2.2 IJsselstein
Jaarlijks ontvangt de VOU een vergoeding van € 2.736 van de gemeente IJsselstein voor de
vogels die worden opgevangen. Dit betreft zowel de vogels die door inwoners als door de
dierenambulance worden gebracht.

5.2.3 Overige gemeenten
Met de gemeenten Nieuwegein en Houten zijn overeenkomsten afgesloten waarbij
bewoners en dierenambulances vogels uit deze gemeenten mogen brengen. De financiële
vergoeding voor de vogelopvang wordt gebaseerd op het aantal gebrachte vogels in een
jaar.

5.3 Provinciale subsidie
De Provincie Utrecht verstrekt sinds 2014 een structurele subsidie van ca. € 10.000 per jaar aan
de VOU. Belangrijke elementen die mogelijk gemaakt kunnen worden door de subsidie,
naast de verzorging, zijn educatie en een bijdrage aan het in standhouden van bedreigde
soorten.
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5.4 Fondsen
5.4.1 Stichting Dierenlot
De VOU maakt sinds 2015 gebruik van de
dierenambulance die Stichting Dierenlot ter beschikking
gesteld heeft aan de VOU. Deze dierenambulance
maakt het mogelijk om de vogels op een verantwoorde
manier te vervoeren naar de loslaatplaatsen. Ook het
vervoer van roofvogels en watervogels naar
gespecialiseerde en bevriende opvangcentra kan nu
diervriendelijker gebeuren. Hierdoor stijgen de
overlevingskansen van deze vogels.
Daarnaast mogen wij eens in de zoveel tijd gratis voer en
dierbenodigdheden ophalen bij Stichting Dierenlot. Dit
heeft onze voerkosten aanzienlijk omlaag gebracht.

5.4.2 Fondsenwerving Vermogensfondsen
Figuur 6 Wulp, zie toelichting foto's voor meer info

In 2020 is het werven van fondsen voor specifieke
projecten heel beperkt geweest. Er is voor gekozen om eerst te focussen op de vrijwilligers. In
2021 wordt de fondsenwerving weer opgepakt.

5.5 Dierenbescherming
In 2020 heeft de dierenbescherming als hoofdaannemer een nieuw contract met de
gemeente Utrecht afgesloten. De Vogelopvang Utrecht is een van de ketenpartners in dit
contract.

6 Het jaar 2021 en verder
6.1 De reguliere activiteiten in 2021
Na de herstart in 2020 zal er in het komende jaar verder gewerkt worden met het ingezette
businessmodel. In 2021 komt er een assistent-beheerder bij die de beheerder zal
ondersteunen en de vrijwilligers zal aansturen. Dit is mede mogelijk gemaakt door extra
ondersteuning van de gemeente Utrecht.
Daarnaast wordt er gewerkt aan sluizen voor de volières, uitbreiding aantal couveuses,
wegwerken achterstallig onderhoud en extra ventilatie voor de roofvogelvolière.
Er gaat gezocht worden naar mensen die allerlei andere taken op zich kunnen nemen.
Hierbij denken wij aan de administratie, sociale media, marketing en communicatie,
reparatie en onderhoud en het coördineren van de vrijwilligers zelf.

6.2 De ambities voor 2022 en verder
In de komende jaren zal het bestuur, met inzet van medewerkers en het team van betrokken
vrijwilligers en in nauw overleg met onze ketenpartners gaan werken aan de stappen die
gezet moeten worden om op de huidige locatie Rotsoord een solide
professionele(stads)Vogelopvang te realiseren. Hiervoor wordt ook samengewerkt met
Kinderboerderij Groen Nieuw Rotsoord voor herindeling van het terrein van Rotsoord.
Daarnaast zal de basis gelegd worden voor de noodzakelijke groei naar een extra locatie
van de Vogelopvang in de regio Utrecht.
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Maar de verzorging en opvang van de vogels blijft natuurlijk ons hoofddoel. Wij gaan ook in
het nieuwe jaar weer met de inzet van de vrijwilligers en beheerder aan de slag om met
verbetering van voedsel, technieken en hygiënemaatregelen de kwaliteit van de verzorging
verder te verbeteren.
De opvang heeft speciaal oog voor bedreigde soorten en met haar gespecialiseerde
opvang wordt zo een bijdrage geleverd aan de instandhouding van de biodiversiteit.

7 Financiële verantwoording Jaarrekening 2020

Uitgaven 2020

Categorie
Nuts
Onderhoud
Organisatie
Salarissen
Sociale lasten
Opvangkosten
Belastingen
HR kosten
Vrijwilligers en
fondsenwerving

Inkomsten 2020

Realisatie
€
10.098
€
2.399
€
4.938
€
24.839
€
11.760
€
13.426
€
4.976
€
5.178

%
(subtotaal)
10%
2%
5%
25%
12%
14%
5%
5%

Investeringen

€
€

6.981
12.879

7%
13%

Totaal

€

97.474

100%

Resultaat 2020

€

Categorie
Subsidies
Fondsen (eenmalig)
Giften
Van spaarrekening

%
Realisatie (subtotaal)
€ 64.499
62%
€ 26.000
25%
€ 13.038
13%
€
29
0%

Terugbetalingen

€

387

Overig (incidenteel)

€

-

Totaal

€ 103.953

0%
0%
0%

100%

6.479

7.1 Toelichting inkomsten & uitgaven 2020
Personeel
De salariskosten bedroegen in 2020 in totaal € 36.000 het betreft hier 1 medewerker fulltime
die voor de vogelverzorging is ingezet.
Dierenbescherming
In 2020 zijn de afgesproken 4 kwartalen voor de exploitatie van de vogelopvang betaald.
Het betreft hier de subsidie van de gemeente Utrecht.
Fondsen (eenmalig)
Hier is een gift verwerkt van de Dierenbescherming a € 25.000 gedaan ter dekking van inzet
personeel en exploitatiekosten. Daarnaast mochten we een legaat ontvangen van 1000
euro.
Organisatiekosten
Dit betreft voornamelijk de kosten voor verzekeringen, internet, kantoor en advocaatkosten.
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Investeringen
Helaas werden we dit jaar getroffen door zowel de uitval van onze industriële wasmachine
maar ook de grote droger begaf het een paar maanden later. Beide machines zijn
vervangen door gelijkwaardige producten van professionele kwaliteit.

7.2 Balans
Balans
1-1-2020 31-12-2020
Debet
Vaste activa
Gebouw

€

Grond
Inventaris

€
€ 10.000

-

€

-

€
€ 10.000

1-1-2020
Credit
Vermogen
Eigen
vermogen
Algemene
reserve

31-12-2020

€ 10.000

€ 10.000

€ 11.499

€ 12.978

Vorderingen
Voorzieningen
Groot
onderhoud

€

5.000

Vlottende activa

Schulden
Crediteuren

Liquide middelen
Spaarrekeningen
ING-rekening courant

€ 2.609
€ 8.890

€ 2.609
€ 15.369

Totaal

€ 21.499

€ 27.978

€ 21.499

€ 27.978

Het bestuur stelt voor het exploitatieoverschot van 2020 deels toe te voegen aan de
algemene reserve en € 5000 aan de voorziening groot onderhoud.
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8 Goedkeuring Jaarverslag door bestuur en toezichthouder
De jaarcijfers zijn voorgelegd aan de toezichthouder de Heer G. Blokland en deze heeft in
gestemd met de cijfers om deze ook te publiceren in het jaarverslag van de Stichting.
Bestuur:
J. (Jaap) van Dijk,
M. (Marieke) van,
W.A.G (Ineke) kok,

Voorzitter
Algemeen bestuurslid
Penningmeester

Toezichthouder:
G. (Guus) Blokland

Lid raad van toezicht

Vogelopvang Utrecht
Rotsoord 24a
3523 CL Utrecht
Telefoon: 030-251 72 55
E-mail: info@vogelopvangutrecht.nl
www.vogelopvangutrecht.nl

Figuur 7 Appelvink, zie toelichting foto's voor meer info

9 toelichting foto’s
Figuur 1 Ransuil
Deze Ransuil heeft een groot avontuur achter de rug. Hij heeft namelijk 2 kilometer
meegereisd op de voorruit van een vrachtwagen. In de ochtend troffen wij hem aan in onze
nachtverblijven. Gelukkig mankeerde hij verder niks en kon hij na twee dagen worden
losgelaten in zijn eigen omgeving.

Figuur 2 Jonge meeuw
Dit was onze laatste jonge meeuw van 2020. Na 2 maanden kon hij weer worden losgelaten
samen met een aantal andere meeuwen.

Figuur 3 Turkse Tortel
Vogelopvang Utrecht vangt natuurlijk ook duiven op. Deze Turkse Tortel zit in de uitwen
volière, zodat er nog even geoefend kan worden met vliegen. Na een aantal weken is hij
samen met andere duiven losgelaten in de natuur.

Figuur 4 Paaseendjes
Dit zijn natuurlijk officieel geen paaseendjes, maar babyeendjes (pulletjes). Echter hebben wij
op eerste paasdag 40 pulletjes binnengekregen. Deze pulletjes zijn dus omgedoopt tot
paaseendjes.

Figuur 5 Jonge Spreeuwen
Dit nestje jonge spreeuwen waren de eerste jonge vogels die er werden binnengebracht dit
jaar. Ze zijn allemaal grootgebracht en losgelaten toen ze zelfstandig waren geworden.

Figuur 6 Wulp
Een bijzondere gast dit jaar was de Wulp. Dit jaar hebben we alleen deze Wulp
binnengekregen en in 2019 is deze vogel zelfs niet binnengekomen.

Figuur 7 De Appelvink
Deze Appelvink was onze eerste patiënt sinds onze heropening in maart 2020. Een vogel die
bijzonder sterk is. Je zou het niet zeggen, maar dit vogeltje heeft een bijtkracht van 50 kg.
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Bijlage 1 Overzicht vogels per gemeente en aantal
Utrecht
De Meern
Haarzuilens
Leidsche Rijn
Oog in al
Utrecht
Utrecht Centrum
Vleuten
Houten
Houten
Schalkwijk
't Goy
Tull en ´t Waal
Utrechtse Heuvelrug
Amerongen
Doorn
Driebergen-Rijsenburg
Leersum
Maarn
Maarsbergen
Overberg
Buren
Nieuwegein
Wijk bij Duurstede
Zeist
De Bilt
IJsselstein
Bunnik
Stichtse Vecht
Lopik
Woerden
Gorinchem
Molenlanden
Vijfheerenlanden
Montfoort
Overbetuwe
Hilversum
Scherpenzeel
De Ronde Venen
West Betuwe
Barneveld
Krimpenerwaard
Apeldoorn
Woudenberg

Aantal Count of ID
1547
49,08%
46
1,46%
1
0,03%
1
0,03%
1
0,03%
1429
45,34%
1
0,03%
68
2,16%
294
9,33%
269
8,53%
16
0,51%
5
0,16%
4
0,13%
216
6,85%
28
0,89%
54
1,71%
88
2,79%
37
1,17%
3
0,10%
1
0,03%
5
0,16%
176
5,58%
174
5,52%
144
4,57%
138
4,38%
117
3,71%
90
2,86%
82
2,60%
56
1,78%
34
1,08%
20
0,63%
9
0,29%
7
0,22%
7
0,22%
5
0,16%
4
0,13%
3
0,10%
3
0,10%
3
0,10%
3
0,10%
3
0,10%
2
0,06%
1
0,03%
1
0,03%
14

Westland
Den Bosch
Amersfoort
Soest
Oudewater
Leusden
Purmerend
Baarn
Boxmeer
Zaltbommel
Ouder-Amstel
Veenendaal
Eindhoven
Grand Total

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3152

0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
100,00%
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