Jaarverslag 2021
Vogelopvang Utrecht

Algemene informatie Stichting Vogelopvang Utrecht (VOU)
Doelstellingen (uit statuten)
1. Het opvangcentrum heeft als doel vogels behorend tot een beschermde inheemse soort,
die door ziekte, verwonding, verwezing, of 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, en de dieren zo spoedig mogelijk naar de natuur te laten
terugkeren.
2. De opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven
vertonen.
3. Het opvangcentrum heeft mede als doel om, waar mogelijk voorlichting te geven over de
wilde flora en fauna en draagt actief uit, in het bijzonder aan personen die een dier ter
opvang aanbieden, dat de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die
daarbij horen, niet verstoord mogen worden en dat het houden van de desbetreffende
diersoort op een verantwoorde wijze dient te gebeuren dan wel wordt ontmoedigd.

Organisatie in 2020
Voorzitter
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Dierenarts
Betaalde krachten:
Beheerder
Assistent beheerder

Jaap van Dijk
Geoffrey Rosheuvel
Marieke van Biemen
Guus Blokland

Aantal vrijwilligers
Diverse donateurs

ca. 35 vrijwilligers

Roos Speelmeijer
Roos Zondag

(vanaf 17-2-2020)
(vanaf 01-2-2021)

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
In 2019 is een klein bestuur van start gegaan om de levensvatbaarheid van de stichting te
onderzoeken, met als doel om het openhouden en continueren van Rotsoord op enige
manier mogelijk te maken. De ambitieuze plannen voor een nieuwe locatie zijn definitief van
de baan. Het realiseren van extra vogelopvang capaciteit binnen de provincie Utrecht
wordt nog steeds als noodzakelijk gezien. Het bestuur heeft in 2021 ook versterking gekregen
in de persoon van Jan Morren.
In 2021 Is gewerkt met een klein team van betaalde krachten (1,5) fte verdeeld over een
beheerder/manager en een assistent beheerder. Helaas heeft deze oplossing niet
voldoende resultaat opgeleverd. Het contract van de assistent beheerder is daarom niet
verlengt. Het bestuur heeft in de herfst van 2021 besloten om dit businessmodel om te vormen
naar een Beheerder/manager in duobaan. Hiervoor zal per 1 feb 2022 een extra
beheerder/manager worden aangenomen die samen met de huidige beheerder de
aansturing van de opvang gaat doen. Daarnaast zal ook voor 16 uur per week nog een
extra kracht voor dierverzorging worden aangetrokken.
Resultaten
Met de inzet van totaal 35 vrijwilligers en 1,5 fte vaste medewerkers heeft de vogelopvang in
2021kunnen draaien. Het jaar werd duidelijk gekenmerkt door steeds weer opduikende
vogelgriep wat elke keer weer om de nodige extra maatregelen vroeg. Ook het
vervoersverbod in de stad Utrecht gaf extra druk op de operatie. Ondanks de enorme inzet
van het team is het percentage vogels dat teruggeplaatst kon worden blijven steken op 33%
Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen, veel vogels bleken last te hebben geluxeerde
schouders waardoor terugplaatsing in de natuur geen optie meer is. Ook lijken een aantal
duiven slachtoffer geworden te zijn van mogelijk paramixo en een aantal is overleden aan
Hexamitiasis. Deze oorzaken verklaren dan ook de stijging van het euthanasie percentage

Vooruitblik
Ook 2022 kenmerkt zich door een herstart na een tijdelijke sluiting. Het bestuur heeft eind 2021
de vrijwilligers geïnformeerd over het nieuwe businessmodel en is een sollicitatie ronde gestart
voor een nieuwe beheerder in duobaan. De werving en opleiding van nieuwe vrijwilligers
krijgt de hoogste prioriteit, waarbij er extra aandacht is voor het delen van kennis en kunde,
zodat het dierenwelzijn breed gedragen kan worden in de nieuwe organisatie. Naast het
werven van vrijwilligers voor de opvang, wil het bestuur ook graag nieuwe bestuursleden
aantrekken om de stichting meer lokaal te laten dragen.
Vanaf deze plaats wil ik namens het bestuur de vrijwilligers,
beheerders, alle donateurs, de ketenpartners zoals dierenarts,
dierenambulances en dierenbescherming, de
samenwerkende opvangen en alle particulieren die in nood
verkerende vogels hebben gebracht, bijzonder hartelijk
bedanken voor al hun inzet en ondersteuning in 2019
Namens het bestuur :

Jaap van Dijk

Figuur 1 Een jonge purperreiger. Zie toelichting
vogels voor meer informatie.
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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)
• 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 Zeist?
• Provincie Utrecht
• Dierenbescherming
• Stichting bouwstenen dierenwelzijn

2 Activiteiten in 2021
2.1 Aantal opgevangen vogels
In 2021 werden 3024 vogels opgevangen. Dit is een lichte daling van -4% t.o.v. 2020 Hiermee
lijkt het aantal patiënten stabiel rond de 3000 per jaar te liggen. Van 3024 vogels zijn er 444
binnengekomen die direct of binnen 12 uur zijn overleden.
Het merendeel van de vogels wordt gebracht door particulieren uit een breed werkgebied
het betreft 1853 vogels wat neer komt op 61% De verschillende dierenambulances brachten
in totaal 1171 vogels, ongeveer 39%.
In 2021 hebben we samengewerkt met verschillende opvangen om een evenwichtige
verdeling te bereiken tussen expertise en opvangfaciliteiten.
In 2021 hebben we vogels ontvangen van de dierenambulances uit Utrecht, Houten,
Utrechtse Heuvelrug en IJsselstein.
In 2021 hebben we 28% van de vogels weer los kunnen laten en 5% herplaatst. De
herplaatsing betrof 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.

Patiënten

2017

2018

2019

2020

2021

Los

40%

40%

33%

42%

28%

Herplaatst

10%

8%

12%

6%

5%

Euthanasie

23%

25%

24%

31%

38%

Dood

27%

27%

31%

21%

29%
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2.2 Aantallen opgevangen vogels per provincie en gemeente
In 2021 werden zoals gezegd 3024 vogels opgevangen. Deze kwamen uit 41 verschillende
gemeenten, verdeelt over 6 provincies. De stad Utrecht is voor 50% als herkomst plaats van
de vogels aan te wijzen. Kijkend naar de provincie Utrecht dan zien we dat ruim 86% van de
vogels daar vandaan komen.

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 waar mee de opvang net kan overleven. Onverwachte uitgaven, verdere
professionalisering, opleiding van vrijwilligers en het borgen van continuïteit kunnen op 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
Bij de verschillende gemeenten staat sinds 2019 de vraag uit
om uit te kijken naar een extra locatie voor onze opvang.
Hierbij wordt breder gekeken naar mogelijkheden om naast
vogels ook ander wild op te vangen. Hiermee zou dan een
breder opvang aanbod ontstaan in de provincie Utrecht.

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 ook in 2021 tijdelijk
stopgezet.
Figuur 2 Havik, zie toelichting foto's voor meer info
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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. Vanwege de
vogelgriep was de uitwisseling van vogels dit jaar wat
ingewikkelder, maar we hebben elkaar kunnen steunen in deze
tijden. Er zijn verschillende vogels naar Soest gegaan omdat ze
bij ons niet konden blijven. Hier waren verschillende redenen
voor. We zijn Soest erg dankbaar voor hun ondersteuning in
2021.

3.2 Roofvogelopvang Barchem

Figuur 3, 30 jonge eendjes op één dag.
Zie toelichting foto’s voor meer informatie.

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. Ze staan altijd open voor overleg
en doet dit ook erg uitgebreid. Het geven van advies over de telefoon, zonder het zien van
de vogel, kan erg lastig zijn. Roofvogelopvang Barchem weet altijd goed de situatie in te
schatten en we hebben erg veel baat gehad bij hun advies.

3.3 Vogelklas Karel Schot Rotterdam
Met vogelklas Karel Schot is overlegd over praktische zaken betreffende de opvang van
wilde vogels. Hun onderzoek naar het voeren van jonge vogels en de kennis die gedeeld
wordt, is ons waardevol.

3.4 Wildopvang Eck en Wiel
Van Wildopvang kregen wij in 2021 jonge vogels, zodat wij hun konden ondersteunen. 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. Dankzij hun kennis en de goede samenwerking hebben we veel vogels
goed kunnen helpen.

3.7 Natuur Historisch Museum Rotterdam
In 2021 hebben we goede samenwerking gehad met het Natuur Historisch Museum.
Bijzondere vogels hebben wij bewaard op hun verzoek.
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4 Medewerkers
4.1 Vast personeel
In 2021 heeft de beheerder de opvang aangestuurd met de hulp van een assistentbeheerder.

4.2 Vrijwilligers en stagiaires
In 2021 zijn we van start gegaan met een iets ruimer aantal vrijwilligers dan 2020. Gedurende
het jaar zijn er verschillende vrijwilligers gestopt, maar zijn er ook meer vrijwilligers geworven
en staat het aantal op circa 45 vrijwilligers. Daarnaast hebben wij verschillende stagiaires
mogen opleiden, waarvan een aantal als vrijwilliger is gebleven.

4.3 Bestuur
Het bestuur heeft in 2021 in kleine samenstelling gewerkt met de volgende leden:
J. van Dijk (Jaap)
G. Rosheuvel (Geoffrey)
M. van Biemen (Marieke)

voorzitter
penningmeester
algemeen bestuurslid (tm 31 december 2021)

J. Morren (Jan)

algemeen bestuurslid (per 1 december 2021)

Er is in 2022 zicht op twee nieuwe leden voor het bestuur.
Gezien de continuïteit in 2022 en daaropvolgende jaren, hoopt de VOU dat de beoogde
bestuursleden zullen toetreden tot het bestuur.

4.4 Raad van Toezicht
Sinds vele jaren heeft de Vogelopvang Utrecht een raad van toezicht. Deze functie
werd steeds ingevuld door de betrokken Dierenarts. In een aantal gesprekken met
de toezichthouder is duidelijk geworden dat de raad van toezicht versterking nodig
had. In het afgelopen jaar heeft daarom het bestuur gezocht naar twee extra leden
voor de raad van toezicht. Halverwege 2021 zijn Cees Vis en Jan Aldert Bergstra
toegetreden tot de RvT. Met deze benoemingen hoopt de Vogelopvang de
continuit verder te borgen en ook aan de wettelijke verplichten te voldoen.
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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. Via social media worden regelmatig
wervingsacties uitgezet voor donaties, waardoor we
gelukkig toch 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 68.00 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.

5.2.2 IJsselstein

Figuur 4 Jonge Kraai, zie toelichting foto's voor meer info

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 zijn,
naast de verzorging, educatie en een belangrijke bijdrage aan het in standhouden van
bedreigde soorten. In het kader van extra ondersteuning die de provincie heeft uitgetrokken
voor de wildopvang keten en transport mocht de vogelopvang Utrecht een bijdrage
ontvangen van 5.000 euro.
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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 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.
Stichting Dierenlot heeft in 2021de opvang met 6000 euro extra
ondersteund.

Figuur 5 Eenden van jong naar volwassen,
zie toelichting foto's voor meer info

5.4.2 Fondsenwerving Vermogensfondsen
In 2021 is het werven van fondsen voor specifieke projecten heel beperkt geweest. Er is voor
gekozen om eerst te focussen op de vrijwilligers. In 2022 wordt de fondsenwerving weer
opgepakt. Wel mochten wij van Stichting bouwstenen voor dierenwelzijn een kerstbonus
ontvangen.

5.5 Dierenbescherming
In 2021 heeft de dierenbescherming als hoofdaannemer een nieuw contract met de
gemeente Utrecht afgesloten. De Vogelopvang Utrecht is een van de ketenpartners in dit
contract. In 2022 hoopt de Vogelopvang dat die contract weer verlengd wordt.
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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 is er een assistent-beheerder aangenomen 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, behandelen 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 nieuwe
moderne Wild/Vogelopvang in de regio Utrecht.
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.
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7 Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2021 Vogelopvang Utrecht
Uitgaven 2021

Categorie
Nuts
Onderhoud
Organisatie
Salarissen
Socialelasten
Opvangkosten
Belastingen
HR kosten
Vrijwilligers en
fondsenwerfing
Investeringen
Totaal

Begroting
€
10.000
€
5.000
€
5.000

Realisatie
€
7.781
€
7.247
€
8.984

%
6%
6%
7%

€
€
€
€
€

60.000
18.000
15.000
5.000
1.000

€
€
€
€
€

41.225
15.219
28.746
6.000
345

34%
13%
24%
5%
0%

€
€

7.000
1.000

€
€

2.824
1.654

2%
1%

€

Resultaat 2021

Inkomsten 2021

€

127.000

€ 120.025

100%

Categorie
Subsidies
Fondsen (eenmalig)
Giften
Donatie
dierbehandelingen
van spaarrekening
Terugbetalingen

Begroting
€ 68.000
€ 42.000
€ 13.000

Realisatie
€ 85.650
€ 30.744
€ 17.370

%
54%
19%
11%

€

-

€

16.581

10%

€

-

€

3.412

2%

Overig (incidenteel)

€

4.000

€

4.639

3%

Totaal

€ 127.000

€ 158.398

38.373

7.1 Toelichting inkomsten & uitgaven 2021
Personeel
De salariskosten bedroegen in 2021 in totaal € 56.444, = het betreft hier een medewerker die
het gehele jaar in dienst is geweest en een medewerker die vanaf 1 februari 2021 het gehele
jaar. Gezamenlijk 1,5 fte. Dit bedrag is lager dan begroot en wordt veroorzaakt door de
tijdelijke sluiting van de opvang aan het begin van het jaar.
Subsidies
In 2021 zijn de afgesproken 4 kwartalen voor de exploitatie van de vogelopvang betaald
door de Dierenbescherming. Het betreft hier de subsidie van de gemeente Utrecht.
Daarnaast is in dit bedrag de overige bijdragen van de gemeenten verwerkt.
Organisatiekosten
Dit betreft de voornamelijk de kosten van energie, voedsel, verzekeringen, belastingen en
internet.
Algemeen
Dankzij de extra bijdragen voor verschillende projecten van Dierenlot is het jaar afgesloten
met een mooi resultaat. De verhoging van de subsidie van de gemeente Utrecht, draagt bij
een stabiele begroting Om op een duurzame wijze de vogelopvang te kunnen blijven
draaien is een budget nodig van ongeveer 125.000 euro op jaarbasis.
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100%

7.2 Balans
Balans
1-1-2021
Debet
Vaste activa
Gebouw
Grond
Inventaris

€
€
€

10.000

31-12-2021

€
€
€

10.000

1-1-2021 31-12-2021
Credit
Vermogen
Eigen vermogen
Algemene reserve

€
€

10.000
12.978

€
€

10.000
16.351

€

5.000

€
€
€

25.000
15.000
17.000

€

27.978

€

83.351

Vorderingen
Voorzieningen
Groot onderhoud
Projecten
Subsidie voorliggend jaar

Vlottende activa

Liquide middelen
Spaarrekeningen
ING rekening
courant

Totaal

Schulden
Crediteuren
€

2.609

€

2.609

€

15.369

€

70.644

€

27.978

€

83.253

Het resultaat van de V&W rekening 2021 ten bedrage van 38.373 euro wordt deels
toegevoegd aan de algemene reserve (3373) en deels bestemd voor groot onderhoud en
projecten.
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Figuur 6 Jonge Tortels, zie toelichting foto's voor meer info

9 toelichting foto’s
Figuur 1 Kruisbek
Deze bijzondere vogel zie je niet vaak, en vooral niet van zo dichtbij. Deze jonge kruisbek is in
eerste instantie een gek gezicht, maar het is normaal voor deze vogel. Ze leven in
naaldbossen en hij wrikt onrijpe zaden uit kegels van de naaldbomen. Hun snavel heeft zich
daarop aangepast en is dan ook het perfecte gereedschap!

Figuur 2 Jonge Purperreiger
Purperreigers zijn een beschermde diersoort op de rode lijst, die we daardoor niet vaak op de
opvang tegen komen. Deze jonge reiger is na 12 dagen aansterken weer losgelaten.

Figuur 3 Slecht valk
Deze Valk is bij de vogelopvang binnen gekomen na een harde klap te hebben gemaakt.
Nadat de eerste hulp is verleend, heeft hij nog 7 dagen bij ons uitgerust. Daarna is hij naar de
roofvogelopvang Barchem gegaan om daar verder aan te sterken voordat hij weer
losgelaten kon worden.

Figuur 4 30 Eendjes op één dag
Op 14 April werd het seizoen officieel geopend. Er kwamen die dag 30 jonge eendjes
(Pulletjes) binnen. Een gezellige start van een druk seizoen.

Figuur 5 Jonge Kraai
In matige conditie kwam deze jonge kraai binnen, gevonden op straat met katten om zich
heen. Na bijna 11 weken bij ons te zijn opgegroeid, is hij losgelaten in het wild.

Figuur 6 Eenden van jong naar volwassen
Deze groep eenden kwam jong bij ons binnen, en in november zijn ze losgelaten als
volwassen dieren. Het is heel mooi en bijzonder om ze van zo jong op te zien groeien.

Figuur 7 Jonge tortels
We krijgen een goed aantal jonge duiven elk jaar. Deze jonge tortels zijn op deze foto in de
goede richting aan het gaan, ze zijn bijna klaar om te gaan wennen in de volière. Uiteindelijk
zijn ze in een groep losgelaten.
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Gemeente (plaats/wijk)
Utrecht
Houten
Utrechtse Heuvelrug
Zeist
Nieuwegein
De Bilt
IJsselstein
Wijk bij Duurstede
Stichtse Vecht
Bunnik
Buren
Lopik
Den Haag
Putten
Woudenberg
Woerden
Mill en Sint Hubert
Montfoort
Vijfheerenlanden
Amersfoort
Scherpenzeel
Tiel
Rhenen
Bodegraven-Reeuwijk
Leusden
West Betuwe
Alphen aan de Rijn
Nieuwkoop
Soest
Breda
Molenlanden
Baarn
Haarlem
Apeldoorn
Rotterdam
Tilburg
Krimpenerwaard
Renswoude
Waterland
Veenendaal
Leeuwarden
Eindtotaal

Aantal Count of ID
1515
50,10%
330
10,91%
199
6,58%
175
5,79%
162
5,36%
122
4,03%
106
3,51%
89
2,94%
75
2,48%
73
2,41%
51
1,69%
40
1,32%
13
0,43%
9
0,30%
7
0,23%
7
0,23%
7
0,23%
5
0,17%
4
0,13%
3
0,10%
3
0,10%
2
0,07%
2
0,07%
2
0,07%
2
0,07%
2
0,07%
2
0,07%
2
0,07%
2
0,07%
2
0,07%
1
0,03%
1
0,03%
1
0,03%
1
0,03%
1
0,03%
1
0,03%
1
0,03%
1
0,03%
1
0,03%
1
0,03%
1
0,03%
3024
100,00%
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