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Bericht van het bestuur 

 

Het lijkt erop dat de jaarlijkse groei van het aantal dieren dat een weg naar de Vogelklas 
vindt in 2012 ten einde is gekomen. Het aantal opgevangen dieren is met meer dan 
achtduizend nog steeds van hetzelfde hoge niveau dat we de afgelopen vier jaar zien, 
maar daar lijkt het zich nu eindelijk te stabiliseren. Het komende jaar moet wat dat 
betreft bevestigen of dit het niveau is waar we ons de komende jaren op gaan richten. 
Een voorspelbare werklast zou het voor ons mogelijk maken ons beter te richten op 
gepaste faciliteiten en, belangrijker nog, voldoende financiën.  

We kunnen dus met gepaste trots terugkijken op 2012. We hebben met meer dan 100 
vrijwilligers hard gewerkt om de binnengekomen vogels, egels en vleermuizen zo goed 
mogelijk op te vangen, te verzorgen en indien mogelijk weer vrij te laten. Dat was niet 
altijd makkelijk omdat een aantal van onze vrijwilligers een door vogels overgedragen 
ziekte opliepen. Dit had niet alleen grote gevolgen voor de zieke vrijwilligers, maar ook 
voor alle anderen op de Vogelklas, omdat we met gesloten afdelingen en een verbod 
vogels los te laten de zomer door moesten komen. Een extra druk op alle medewerkers 
dus. Ik ben zeer trots op de wijze waarop het personeel en de vrijwilligers dit samen 
voor elkaar hebben weten te krijgen. Een groot compliment voor allen die zich in 2012 
voor de Vogelklas hebben ingezet is daarom op zijn plaats. Hulde! 

De verbeteringen die we in 2010 en 2011 in het asiel en in de organisatie in gang 
hebben gezet, beginnen hun vruchten af te werpen. Zo lopen er inmiddels beter 
getrainde vrijwilligers in het asiel waardoor we betere zorg kunnen bieden met meer 
mensen. Een verbeterde versie van de Vogelklas die we afgelopen jaar konden tonen 
met een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. De onthulling van dit fraaie logo door 
wethouder Van Huffelen tijdens onze open dag is een van de hoogtepunten van het 
afgelopen jaar. De drie zwanen van het oude logo zijn gebleven, maar nu staan ze 
compacter op een manier waarop we de vogels in de Vogelklas kunnen zien. Een beeld 
dat beter pas bij de Vogelklas van nu. 

Natuurlijk zijn er nog steeds zorgen. De kosten die de Vogelklas maakt zijn te hoog en 
dus moeten we ook het komende jaar maatregelen nemen om het voortbestaan van de 
Vogelklas te garanderen. Het bestuur heeft daarom in 2012 besloten dat de egelopvang 
niet aan het Afrikaanderplein kan blijven. Momenteel werken we hard aan een 
alternatieve opvanglocatie, in samenwerking met de dierenbescherming. Er is dus nog 
genoeg te doen.  

 

André de Baerdemaeker 

Voorzitter 
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1 Het jaar 2012 in vogelvlucht 

1.1 Minder vogels en egels, maar meer vleermuizen 

Het aantal dieren dat door Stichting Vogelklas Karel Schot wordt opgevangen stijgt al 
jaren. Het jaar 2012 is het eerste in een lange reeks waarbij het aantal weer iets is 
gedaald. Waar we de laatste jaren te maken hadden met een gestage groei van het 
aantal dieren, lag het totaal met 8.111 opgevangen dieren zo’n 7% lager dan de vorige 
piek in 2011. De daling is te zien bij de vogels (6,5% minder) en bij de egels (15% 
minder). Bij de vleermuizen is wel een opvallende stijging te zien: in 2012 werden 133 
vleermuizen opgevangen, terwijl dat in 2011 nog 117 was; een stijging van 24%. Tevens 
vingen we 6 andere zoogdieren op.  

 

 

Langjarige trend aantallen opgevangen dieren in de Vogelklas (vanaf 2004; exclusief overige 
diersoorten)  

 

Maar het gaat niet alleen om deze cijfers. Zo zijn we vooral trots op het feit dat maar 
liefst 46% van alle dieren die behandeld werden1 kon worden losgelaten. En ook 
werden we blij van vele bijzondere gasten, zoals een papegaaiduiker, een Australische 
witte ibis en een gewone grootoorvleermuis, om er maar een paar te noemen. In dit 
jaarverslag kunt u er alles over lezen. 

1.2 Een nieuwe huisstijl 

In 30 jaar is de Vogelklas uitgegroeid tot een opvangcentrum van formaat. Met jaarlijks 
duizenden opgevangen dieren en meer dan honderd vrijwilligers zijn we niet meer weg 
te denken uit Zuid-Holland. Bij zo’n omvang hoort een professionele organisatie; dat is 
een uitdaging waar we altijd mee bezig zullen blijven.  

En daarom was het na 30 jaar tijd om ook onze huisstijl aan te passen aan de organisatie. 
Daar past een mooi logo bij . De drie zwanen uit het oude logo zijn gebleven, maar op 
een geheel eigen wijze. Het logo werd tijdens de druk bezochte open dag onthuld door 
wethouder Van Huffelen van Rotterdam. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Dit betreft de vogels die na verblijf in de Vogelklas zijn losgelaten of retour eigenaar gingen als percentage 
van de vogels die niet bij binnenkomst reeds waren overleden of direct moesten worden geëuthanaseerd. 
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Wethouder Alexandra van Huffelen onthult samen met 
voorzitter André de Baerdemaeker het nieuwe logo. 

 

1.3 Papegaaienziekte 

In de zomer van 2012 werd de Vogelklas opgeschrikt door een relatief groot aantal 
zieken onder vrijwilligers. Bij een organisatie die werkt met wilde dieren ligt een 
zoönose (een ziekte die overdraagbaar is van dier op mens) dan altijd op de loer, 
ondanks de continue aandacht op hygiëne. Door de opvallende stijging van de 
ziekmeldingen in combinatie met het ziektebeeld bij sommigen is direct contact 
opgenomen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de GGD.  

Uit het onderzoek door beide organisaties kwamen uiteindelijk acht positieve gevallen 
van papegaaienziekte (Chlamydophila Psittaci) naar voren. In de meeste gevallen volgt na 
besmetting een kort ziekbed, maar bij sommigen kunnen ernstiger klachten optreden, 
zoals een longontsteking. Uiteindelijk zijn alle zieken na enige tijd van hun klachten 
afgekomen. 

Precieze cijfers zijn niet bekend, maar een 
niet te verwaarlozen deel van de wilde 
vogels in Nederland draagt de 
papegaaienziektebacterie bij zich. Zo 
meldde een onderzoek bij wilde duiven in 
Amsterdam een percentage van 8% dat 
de bacterie bij zich droeg. Juist in een 
opvangcentrum is de kans op besmetting 
daarom altijd aanwezig. Samen met NVWA, 
GGD en de Universiteit van Utrecht zijn 
vervolgens verschillende stappen 
ondernomen om de kans op besmetting 
verder te verkleinen en de kennis over 
papegaaienziekte te vergroten. 

Zo'n 8% van de duiven op de Dam draagt de 
papegaaienziektebacterie bij zich. 
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De GGD heeft een uitgebreid onderzoek 
onder de medewerkers van de Vogelklas 
verricht om meer kennis te vergaren over 
onder andere het ziektebeeld. Intussen 
zijn in samenwerking met de GGD en 
NVWA diverse bijeenkomsten voor 
medewerkers bij de Vogelklas 
georganiseerd om iedereen bewust te 
maken van het risico op zoönosen en de 
noodzaak van hygiënemaatregelen. In 
november is bovendien een uitgebreide 
evaluatie georganiseerd, om de 
samenwerking tussen de organisaties en 
de reactie op een uitbraak in de toekomst 
te optimaliseren. 

De Vogelklas ziet streng toe op de naleving van hygiënemaatregelen. Intussen wordt in 
overleg met onder andere de GGD gezocht naar maatregelen die nog effectiever zijn, 
maar ook praktisch én betaalbaar. 

1.4 En verder… 

1.4.1 Lintje voor Bettie Gerritsen 

Bettie Gerritsen is al jarenlang een begrip in 
Simonshaven als het vogelvrouwtje. Als vooropvang is ze 
bovendien een onmisbare schakel voor de Vogelklas. 
Vele vogels van de regio Voorne-Putten worden eerst 
door Bettie opgevangen, voordat ze doorgaan naar onze 
locatie aan het Afrikaanderplein in Rotterdam. Voor haar 
jarenlange tomeloze en onbezoldigde inzet ontving ze 
nu, zeer terecht, een Koninklijke onderscheiding. Bettie, 
bedankt! 

1.4.2 Open Dag 

Ook dit jaar was de open dag een succesvol evenement. 
Aanvankelijk leken de weergoden ons tegen te werken, 
maar ondanks dat werd de officiële opening door 
wethouder Van  Huffelen nog door een flink aantal 
belangstellenden bijgewoond. Gelukkig klaarde het in de 
loop van de dag op en konden wij uiteindelijk ruim 350 
bezoekers verwelkomen. Er werd met belangstelling 
gekeken naar de fotocompilatie van de afgelopen 30 jaar 
Vogelklas en zoals jaarlijks gebruikelijk trokken vooral de 
vele jonge vogels en het voeren daarvan veel aandacht.  
De open dag leverde uiteindelijk een aantal nieuwe 
donateurs en vrijwilligers op.  

 

Bettie Gerritsen 

GGD-medewerkster laat zien hoe je je optimaal 
beschermt tegen zoönosen. 

Verwondering tijdens de open 
dag van de Vogelklas 
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1.5 Wat gaat 2013 ons brengen? 

De Vogelklas denkt hard na over haar toekomst en dat zal dan ook de voornaamste 
uitdaging voor 2013 zijn. Dat is des te belangrijker nu financiering steeds meer onder 
druk komt te staan, wat onze stichting direct merkt in de lastige begrotingen (zie 
hoofdstuk 3). De Vogelklas staat daarom voor de uitdaging om structurele 
inkomstenbronnen te vinden en te snijden in kosten, maar ook om op andere manieren 
toekomstbestendig te zijn. Een opvangcentrum dat draait als een geoliede machine is 
daarvoor de basis, maar de Vogelklas wil ook een duidelijk gezicht naar buiten hebben, 
via educatie en beleidsbeïnvloeding.  

Het bestuur van Stichting Vogelklas Karel Schot heeft zich een aantal doelen gesteld 
voor 2013: 

• Het opzetten van een geheel zelfstandige egelopvang in Papendrecht. In 
hoofdstuk 5 kunt u hier meer over lezen; 

• Het verder professionaliseren van de huidige organisatie, onder andere door het 
verbeteren van beleidsplan, protocollen en werkwijzen, en door te zorgen voor 
een robuuste, toekomstbestendige organisatie; 

• Het vaststellen van een langetermijndoel en –plan en het in gang zetten van 
daaraan gekoppelde organisatiewijzigingen. 

In 2012 zijn we reeds van start gegaan met deze doelen. We hebben pijnlijke maar 
noodzakelijke kostenbesparende maatregelen getroffen. We hebben besloten dichter 
naar onze kern te gaan door een afzonderlijke opvang voor egels op poten te zetten, 
hoewel ook het Afrikaanderplein een belangrijke rol zal blijven vervullen. We hebben 
ontheffing van het ministerie van Economische Zaken aangevraagd (en begin 2013 
gekregen) op basis van de nieuwe kwaliteitsregels voor opvangcentra. En we zijn 
begonnen een kritische blik te werpen op onze eigen organisatie. Maar daarmee zijn we 
er nog lang niet; 2013 zal wederom een moeilijk, maar ook een uitdagend jaar worden.  
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2 De Vogelklas, een begrip in Rotterdam en omstreken 

Stichting Vogelklas Karel Schot in Rotterdam vangt zieke en gewonde vogels, egels en 
vleermuizen op om ze te verzorgen en zo mogelijk weer in vrijheid te stellen. Dat doen 
we met al onze overtuiging, inzet en middelen. Naast deze hoofddoelstelling hebben we 
educatieve nevendoelstellingen, waarbij we middels onder andere presentaties, 
rondleidingen en onze open dag zoveel mogelijk mensen willen overtuigen van het 
belang van het behoud van natuur en vogels in het bijzonder. 

Wij werken met een groot team van medewerkers en vrijwilligers aan het behalen van 
onze doelstelling. In dit hoofdstuk stellen wij de Vogelklassers graag aan u voor. 

2.1 Bestuur, werknemers en vrijwilligers 

Het werk bij Stichting Vogelklas Karel Schot wordt voor het grootste deel gedaan door 
vrijwilligers. Zonder al die vrijwilligers zou de Vogelklas niet kunnen bestaan. In dit 
hoofdstuk willen we deze mensen graag aan u voorstellen. 

2.1.1 De vrijwilligers en stagiairs 

De ongeveer 125 vrijwilligers van de Vogelklas zijn de kern van de organisatie. De ene 
vrijwilliger werkt bijna dagelijks op het asiel, de ander eenmaal per maand, maar 
allemaal zijn ze even waardevol. De Vogelklas biedt daarnaast al sinds jaar en dag vele 
stageplaatsen per jaar aan leerlingen van gespecialiseerde dierverzorgingsopleidingen. 
Daarvoor is de Vogelklas aangemerkt als een erkend opleidingsbedrijf. 

Vrijwilligers en stagiairs doen een keur aan belangrijk werk: dieren verzorgen, verblijven 
schoonmaken en vogels ophalen: allemaal onmisbare taken. Daarnaast zetten veel 
vrijwilligers zich op andere manieren in: als lid van de PR-werkgroep, bij de jaarlijkse 
open dag of door het helpen met de administratie. Wout van de Berk en Annie de Kloe 
staan al jarenlang bijna wekelijks met een kraam in de hele regio, waarvan de opbrengst 
naar de Vogelklas gaat. En ook onze vooropvangen een aparte vermelding waard, voor 
de belangrijke rol die zij als tussenschakel in de opvang van dieren spelen. 

Hoewel we ook dit jaar weer meerdere nieuwe vrijwilligers hebben mogen 
verwelkomen, blijft het altijd een uitdaging om 365 dagen per jaar voldoende 
vrijwilligers in te kunnen zetten. De Vogelklas is dan ook altijd op zoek naar enthousiaste 
mensen die wat tijd kunnen vrijmaken voor het verzorgen van zieke en gewonde dieren. 

 

 
Medewerkers van de Vogelklas tijdens een bijeenkomst over de Papegaaienziekte. 
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2.1.2 Vaste medewerkers 

De Vogelklas heeft drie werknemers in vaste dienst. 

Monique de Vrijer is de beheerder van de Vogelklas en verantwoordelijk voor de 
dagelijkse gang van zaken. 

Mirjam van den Ouden is hoofd dierverzorging en verantwoordelijk voor de verzorging 
van alle in het asiel opgevangen dieren. 

Hesther Trip is in 2010 gestart bij de Vogelklas in de functie van dierverzorger. 

 

Van links naar rechts: Monique, Hesther en Mirjam. 

 

2.1.3 Het bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de besluitvorming binnen de 
stichting, en bestond in 2012 uit de hierna genoemde personen. Het dagelijks bestuur 
wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. 

 

 

André de Baerdemaeker 

Voorzitter 

Bestuurslid 

Dagelijkse betrekking: ecoloog bij bureau Stadsnatuur Rotterdam 

 

Martin Frank 

Penningmeester 

Bestuurslid 

Dagelijkse betrekking: belastingadviseur bij Rijnraad Belastingen, 
Berkel en Rodenrijs 

Nevenfunctie: penningmeester COC Rotterdam 
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Robbert Wolf 

Secretaris 

Bestuurslid 

Dagelijkse betrekking: adviseur natuur en milieu bij Havenbedrijf 
Rotterdam. (In 2012 senior adviseur bij Ingenieursbureau 
Oranjewoud B.V., Capelle aan den IJssel) 

 

Koos van Donk 

Bestuurslid sinds 1980. 

Oud-beheerder en medeoprichter van de stichting. 

 

Jan van der Mussele 

Bestuurslid. 

Oud-voorzitter en medeoprichter van de stichting. 

 

Anja Melis 

Bestuurslid. 

In 2012 lid van de Medische Commissie. 

 

Ignacio Fernandez 

Bestuurslid. 

Lid van de Medische Commissie. 
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2.2 Commissies 

2.2.1 De Medische Commissie 

De Medische Commissie houdt zich bezig met alle medische zaken, zoals medicatie voor 
vogels, egels en vleermuizen, bestrijding van zoönosen, ARBO etc. De Medische 
Commissie adviseert het bestuur en de beheerder. 

De Medische Commissie bestond in 2012 uit de volgende personen: 

• Francisca Velkers (dierenarts) 

• Anja Melis 

• Ignacio Fernandez 

2.2.2 PR-commissie 

De werkgroep PR bestaat uit een zevental vrijwilligers die gezamenlijk de 
voorbereidingen doen voor de organisatie van de jaarlijkse open dag en het organiseren 
van een feestelijk etentje voor alle medewerkers van de Vogelklas. Daarnaast adviseren 
ze het bestuur over PR-gerelateerde zaken en doen suggesties voor het werven van 
vrijwilligers, donateurs en sponsors. De commissie wordt geleid door Annette de Bus. 

2.3 Onze partners en samenwerkingsverbanden 

2.3.1 Vele partners 

Voor ons werk zijn wij afhankelijk van vele andere partijen waar wij nauw mee 
samenwerken. Een kleine selectie: 

• Annette de Bus van Busnizz Communicatie zet zich in voor de PR van de stichting; 

• Wederom hebben we dit jaar via Agra Travel twee groepen franse 
dierverzorging-studenten ontvangen en een rondleiding voor hen verzorgd; 

• Voor het tweede jaar werken we samen met Lava Legato (www.lava-group.com), 
een stichting die mensen uit Europa hier vrijwilligerswerk laat doen, waaronder 
bij de Vogelklas. We hebben dan doorgaans twee vrijwilligers die gedurende 
een half jaar enkele dagen in de week meelopen; 

• Melk voor dieren (www.melkvoordieren.nl) is dit voorjaar langs geweest om 
kennis te maken met ons. Ze wilden tips opdoen en zijn ook bereid mee te 
denken over het grootbrengen van zuigelingen, zoals in ons geval egels en 
vleermuizen; 

• Initworks (www.initworks.com) heeft dit jaar wederom geholpen met het 
opschonen van onze computers/laptops, maar ontwikkelt voor ons ook een 
computerprogramma voor het invoeren van onze patiëntgegevens. 

2.3.2 Uitwisseling met andere opvangcentra 

In toenemende mate weten met ons verwante organisaties in Nederland en België de 
Vogelklas te vinden om ervaringen uit te wisselen, zoals: 

• Drie studenten van Vogelopvangcentrum Oostende komen in maart een dagje 
meekijken; 

• Onze beheerder Monique heeft twee presentaties gegeven in Vogelhospitaal 
Haarlem over de verzorging van jonge vogels;  

• De (assistent-)beheerder van Haarlem heeft een aantal keer bij ons meegelopen; 
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• Sophie van VOC Oostende en Krista van VOC Brasschaat hebben in juni drie 
dagen bij ons meegelopen; 

• Twee medewerkers van vogelopvang Zundert zijn een dag mee komen kijken. 

2.3.3 Samenwerking met andere opvangcentra 

Er was ook in 2012 een goede samenwerking tussen de Vogelklas en andere vogel- en 
egelasielen, met name voor uitwisseling van adviezen en ervaringen. Zo belt 
Vogelhospitaal Haarlem regelmatig voor advies en zijn er diverse dieren vanuit Haarlem 
overgenomen door de Vogelklas. Ook houden we nauwe banden met onze partners in 
SON (Stichting Olievogelopvang Nederland). 

Ook vanuit de Vogelklas zijn diverse dieren bij andere asielen ondergebracht, zoals een 
oehoe en een regenwulp, die vanwege de voor deze soort meer geschikte 
accommodatie naar Zundert werden gebracht. Andere vogels werden tijdens onze 
verbouwing  van de quarantaineruimte ondergebracht bij de Mikke in Middelburg.   

Medewerkers Hesther en Monique hebben in vogelopvangcentrum Oostende een cursus 
olievogelverzorging bijgewoond. 

In verband met de inrichting van een nieuwe, regionale egelopvang hebben we een 
bezoek gebracht aan diverse egelopvangen. 

2.3.4 Samenwerking met instanties 

In mei en juni 2012 was er een massale sterfte onder een groep muskuseenden in Oud-
Beijerland. De Vogelklas ving de nog levende, maar erg zieke muskuseenden op die 
allen, ondanks onze hulp, binnen 24 uur stierven. De Vogelklas bood vervolgens de 
gemeente Oud-Beijerland aan om te helpen achterhalen wat de oorzaak van deze sterfte 
kon zijn. De muskuseenden die in de Vogelklas stierven werden opgestuurd naar het 
DWHC/Erasmus Universiteit. De uitslag bleek eendenpest te zijn, een besmettelijke 
ziekte, met name onder muskuseenden, die verder niet gevaarlijk was voor mens of 
huisdier. 

Kees Vos van het ooievaarstation Herwijnen heeft ons ondersteund bij de opvang van 
een jonge ooievaar, die wij bij Vogelhospitaal Haarlem hadden opgehaald en die niet 
meer teruggeplaatst kon worden bij de ouders. Het ooievaarstation heeft jarenlange 
kennis en kunde, waardoor we zeker weten dat de ooievaars de beste behandeling 
krijgen. 

2.3.5 Bedankje aan onze samenwerkingspartners 

We zijn heel trots op onze goede contacten met onze zusterorganisaties, gemeenten, 
instanties en bedrijven, waarbij we in het bijzonder onderstaande organisaties willen 
bedanken: 

• GGD en NVWA; Tijdens de papegaaienziekte hebben we met hen intensief 
contact gehad en hebben zij een voorlichtingsavond verzorgd voor onze 
vrijwilligers; 

• Dierenbescherming/dierenambulances; Natuurlijk hebben we ook dit jaar weer 
geweldig samengewerkt met de Dierenbescherming, Dierenambulance Zuid-
Holland Zuid, Dierenambulance Vlaardingen, Dierenambulance Hoeksche Waard, 
de Kattenmand uit Alblasserwaard, Dieren SOS te Dordrecht en 
Dierenambulance REO. Vele honderden dieren zijn door hen opgehaald of gered 
en bij de Vogelklas bezorgd; 

• Egelopvang Sliedrecht; Bij hen konden we terecht voor adviezen en om een  
aantal egels onder te brengen; 
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• Dierenkliniek Rotterdam Zuid, Dierenartsencentrum Rotterdam en 
Dierenartsencombinatie Hellevoetsluis (tevens vooropvangadres) voor het maken 
van röntgenfoto’s, het verrichten van operaties, medicatie en ondersteuning. 

• Adrie van de Heiden en Martin Mollet voor het ringen van de vogels, die door ons 
werden losgelaten; 

• Valkenier Teun Hubregts voor de adviezen over roofvogels; 

• GZH Groenservice Zuid Holland (www.gzh.nl) en Natuurbescherming KNNV 
(www.knnv.nl) afdeling Delfland voor het verlenen van toegang tot 
natuurgebieden, waar we onze egels los konden laten; 

• Diergaarde Blijdorp, die ons ook dit jaar weer hielpen met voedingsadviezen en 
overleg over onder andere een door ons verzorgd ooievaarsjong; 

• Siem van ‘t Hart voor het opnemen van gedomesticeerde vogels. 

• Fotografen Chris van Rijswijk (www.birdshooting.nl), Anjes Gesink en Robbert Wolf 
voor de prachtige foto’s die wij in onze interne en externe 
communicatiemiddelen gebruikten.  
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3 Jaarrekening 2012 

Elk jaar is voor de Vogelklas financieel een steeds grotere uitdaging. De financiële en 
economische crisis raakt uiteraard ook de Vogelklas: subsidie-inkomsten staan onder 
druk en activiteiten gericht op fondsenwerving kunnen rekenen op sterke concurrentie. 
In 2012 zijn dan ook ingrijpende beslissingen gemaakt om de financiële toekomst van 
de Vogelklas veilig te stellen. Maar is dit voldoende? Met een almaar stijgende kosten en 
toenemende verplichtingen met financiële gevolgen lijkt het ons steeds moeilijker te 
worden gemaakt. 

Desondanks kon de Vogelklas rekenen op een groot aantal donaties van ruim 600 
donateurs in 2012. Ook heeft de Vogelklas viermaal als erfgenaam en/of legataris een 
donatie in ontvangst mogen nemen in 2012. Wij zijn onze donateurs zeer dankbaar. 
Zonder hun bijdragen konden wij het afgelopen jaar ons werk niet uitvoeren. Wij zijn 
bijzonder geroerd wanneer onze donateurs aan ons denken bij het beslissen over hun 
nalatenschap. Dankzij alle donateurs konden wij in 2012 een aantal noodzakelijke 
investeringen in het asiel doen. Zo is er nieuwe medische apparatuur aangeschaft en is 
een verrotte binnenwand van onze quarantaineruimte gerenoveerd. 

In totaal hebben wij in 2012 € 294.000 mogen ontvangen, en hebben wij € 283.000 
uitgegeven en afgeschreven. Het exploitatieoverschot wordt toegevoegd aan onze 
continuïteitsreserve. Uit de cijfers blijkt dat wij het jaar zijn doorgekomen dankzij de 
grote steun van onze donateurs, en blijkt dat wij in de toekomst een grote behoefte 
hebben aan nieuwe (stabiele) bronnen van inkomsten om onze begroting sluitend te 
krijgen. In 2012 hebben wij pogingen gedaan om nieuwe mogelijkheden te verkennen. 
In 2013 zal blijken of wij de financiële continuïteit van de Vogelklas voor de lange 
termijn kunnen waarborgen. 

Hieronder wordt inzichtelijk gemaakt wat de samenstelling is van onze inkomsten en 
uitgaven.  

Verzorging!
13%!

Medewerkers!
44%!Huisvesting!

14%!

Transport!
5%!

PR en kantoor!
5%!

Administratie!
7%!
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8%!

Subsidies!
46%!
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46%!

Verdeling van inkomsten (links) en uitgaven (rechts) in 2012. 

Rentebaten 
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Overzicht inkomsten en uitgaven 2012. 

Inkomsten  

Subsidies € 134.000 

Donaties € 20.254 

Nalatenschappen € 136.775 

Rentebaten € 3.198 

Totaal € 294.227 

  

Uitgaven  

Verzorging dieren € 37.733 

Medewerkers, bestuur en vrijwilligers € 129.858 

Huisvesting € 40.037 

Transport € 15.157 

P.R., open dag en kantoor € 14.984 

Beheer, werving, administratie, e.d. € 20.474 

Afschrijvingen € 24.823 

Exploitatieoverschot € 11.161 

Totaal € 294.227 
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4 Vogels 

4.1 Cijfers 

De stijging die we de laatste jaren zagen lijkt dit jaar even getemperd. In 2012 
belandden 7.469 vogels in de verzorgende handen van een van onze medewerkers. Dat 
is een kleine 7% minder dan een jaar eerder, maar nog altijd zo’n 13% meer dan het 
langjarig gemiddelde. 

 
Aantallen opgevangen vogels vanaf 2004. 

Van alle vogels die binnenkwamen en niet reeds bij binnenkomst waren overleden of 
moesten worden geëuthanaseerd, kon 46% worden losgelaten. 48% overleed tijdens 
het verblijf of moest worden geëuthanaseerd. 6% is naar elders gebracht of zat op 31 
december nog in de opvang. 

De meeste vogels kwamen binnen bij de Vogelklas als juveniel, te jong om zelfstandig te 
overleven. Ook kwamen er weer veel winterslachtoffers binnen, al viel dat dit jaar mee 
door de relatief zachte winterperiode.  

 

Oorzaken binnenkomst vogels in 2012. 
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De drukste periode in de Vogelklas is traditiegetrouw de lente, en dat loopt door in de 
zomer. Ook in 2012 was dat het geval. Dan komen massaal alle jonge vogels binnen, 
bijvoorbeeld omdat ze net uit het ei gekropen en in de steek gelaten zijn door de 
ouders. Die piek in mei en juni is ook duidelijk te zien in de cijfers. Het is dan flink 
aanpoten voor onze medewerkers om alle dieren te verzorgen en alles weer schoon te 
krijgen, maar wel elk dier voldoende aandacht te kunnen geven. 

Ook in februari is er een duidelijke piek te zien. Dat heeft te maken met de strenge 
sneeuw- en vorstperiode. De gemiddelde temperatuur was in die maand 0,8 graden 
Celcius, waar de gemiddelde temperatuur in februari 3,3 graden Celsius is. 

 

 

 

 
Aantal binnengekomen vogels per maand in 2012. 

 

 

 

 
Jonge gasten van de Vogelklas. Links: knobbelzwaan. Rechts: stadsduif. 
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4.2 De houtduif was het meest in de Vogelklas te vinden 

…of toch niet? In onze top 30 van 2012 staat de houtduif met 792 exemplaren fier op de 
bovenste tree. Maar schijn bedriegt hier enigszins, want in onze administratie worden 
postduiven afzonderlijk geregistreerd, terwijl het eigenlijk gewoon stadsduiven zijn. De 
stadsduiven (inclusief postduiven) waren met 870 exemplaren vertegenwoordigd, 
waarmee de stadsduif dus eigenlijk de eerste plaats verdient. 

In totaal kregen we in 2012 maar liefst 128 verschillende vogelsoorten binnen. Behalve 
de vaak terugkerende soorten, zagen we ook een aantal uniekere gevallen. Van onder 
andere de volgende soorten kwam slechts 1 exemplaar binnen in 2012:  

Bruine Kiekendief, Goudfazant, IJsvogel, Mandarijneend, Noordse stormvogel, 
Purperreiger, Regenwulp, Rietgans, Roelroel, Rosse Grutto, Smelleken, Tapuit, Tjiftjaf, 
Vale Stormvogel, Wintertaling, Zomertortel en Zwarte zwaan.  

Over een aantal van de bijzondere exemplaren kunt u in de volgende paragraaf lezen. 

 

 
Top 30 meest binnengekomen vogelsoorten in 2012. 

 

4.3 Bijzondere gevallen 

Ook dit jaar bezocht weer een aantal bijzondere gevallen de Vogelklas. Zo hadden we 
maar liefst twee verstekelingen: een Papegaaiduiker en een Kuhl’s pijlstormvogel. Een 
aantal van deze bijzonderheden hebben we hieronder uitgelicht.  
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Jan-van-Gent 

In het begin van het jaar kregen we een Jan-van-Gent binnen met een gebroken vleugel. Het 
heeft een paar maanden geduurd voordat die voldoende genezen was om hem weer in vrijheid 
te stellen. Dat was dan ook wel even spannend, maar de vogel vloog sierlijk zijn nieuw 
hervonden vrijheid tegemoet. 

 

Papegaaiduiker 

De papegaaiduiker werd gevonden op een schip uit Aberdeen (Schotland). Vermoedelijk kwam 
hij daarop terecht toen hij vermoeid raakte en een stek zocht om uit te rusten. De vogel met de 
karakteristieke snavel heeft een week aan boord gezeten. In die tijd heeft hij niet of nauwelijks 
gegeten. Het schip was op weg naar de haven van Rotterdam, waar de verstekeling uiteindelijk 
werd opgemerkt en naar de Vogelklas werd gebracht. Voor zover bekend is dit de eerste 
Papegaaiduiker die de Vogelklas ooit heeft bezocht. 

Papegaaiduikers zijn geen zeldzame vogels, maar ze worden zelden in Nederland aangetroffen. 
Sinds de jaren tachtig zijn slechts zo’n 100 exemplaren langs de Nederlandse kust 
waargenomen, waar ze bij harde wind aan land komen. Vaak gaat het dan om olieslachtoffers. 
Papegaaiduikers broeden in kolonies op rotspartijen in Schotland of Scandinavië.  

De papegaaiduiker was uitgeput en zat onder de olie toen hij bij de Vogelklas binnenkwam. Na 
gewassen te zijn is hij succesvol losgelaten boven de Noordzee. 
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Kuhl’s pijlstormvogel 

De voor Nederland zeldzame Kuhl’s pijlstormvogel was, net als de papegaaiduiker, als 
verstekeling meegelift op een schip en in de Rotterdamse haven terecht gekomen. De vogel 
werd op de kade van containeroverslagbedrijf ECT aangetroffen. Later werd de vogel succesvol 
vrijgelaten bij de Noordzee. De vogel vliegt naar verwachting op eigen kracht weer naar 
zuidelijke wateren.  

  

Australische witte ibis 

Deze exotisch ogende vogel liep op een mooie dag in april 
rond in een woonwijk in Strijen, in de Hoekse waard. Hij lijkt 
erg veel op de heilige ibis, een Afrikaanse soort waarvan 
enkele uit gevangenschap ontsnapte exemplaren in 
Nederland tot broeden komen. Dit dier droeg nog ringen 
om zijn poten, zodat we wisten dat dit een ontsnapte vogel 
moest zijn. Hij werd gevangen en bij de Vogelklas 
ondergebracht. Met enige moeite werd de rechtmatige 
eigenaar van de ibis achterhaald, een Duitse dierentuin: 
Tierpark Hamm. De verzorgers wilden hun vogel graag 
terug, maar daarmee moest gewacht worden tot bewezen 
was dat er geen papegaaienziekte meer in de Vogelklas 
aanwezig was. De ibis heeft zich in de Vogelklas een aantal 
weken prima vermaakt.  

Smelleken 

Op 17 april knalde een kleine roofvogel tegen een schuifpui 
van een woning in de Hoeksche Waard. Het was een 
smelleken – een kleine valk. Hij was erg mager en verzwakt 
en had nu dus ook nog letsel aan zijn hoofd door de klap, 
waardoor hij wat versuft was en zijn hij kop scheef hield. 
Smellekens broeden in Scandinavië en daar was de vogel 
waarschijnlijk naar onderweg, maar door dit ongeval moest 
hij noodgedwongen bij de Vogelklas blijven. De behandeling 
sloeg aan en op 7 mei kon het smelleken weer worden 
vrijgelaten. Met medewerking van Roofvogelwerkgroep 
Hoeksche Waard is het valkje weer in de Hoeksche Waard in 
vrijheid gesteld.  
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4.4 Knobbelzwanen 

4.4.1 Een bijzonder project 

In 2010 is Stichting Vogelklas Karel Schot begonnen met een bijzonder project, waarbij 
alle Knobbelzwanen geringd werden voordat we ze konden loslaten. Op die manier 
hopen we beter inzicht te krijgen in hoe het ze na hun verblijf aan het Afrikaanderplein 
vergaat. Het project loopt nog; we krijgen nog steeds met grote regelmaat interessante 
terugmeldingen. 

Vanaf de start in augustus 2010 zijn 322 knobbelzwanen geringd en losgelaten; in 2012 
waren het er 136. Om allerlei redenen kwamen zij bij ons binnen en na revalidatie 
konden zij terug de natuur in. Wij voorzien ze dan voor het loslaten van een 
wetenschappelijke ring welke worden uitgegeven door het Vogeltrekstation Arnhem. 

Bosuilen 

Jonge bosuilen worden meestal gevonden als ze als kuiken uit het nest zijn gevallen. Ze komen 
dan op de grond terecht en een voorbijganger met goede bedoelingen neemt het jonge dier 
dan mee. Het lukt helaas niet altijd om de uil weer terug naar zijn ouders te brengen, omdat ze 
daar niet gezond genoeg voor zijn. Ook weten we niet altijd waar hij gevonden is. In die 
gevallen zijn we genoodzaakt de uilskuikens zelf groot te brengen. Op 30 augustus 2012 
konden we vier jonge bosuilen vrijlaten die bij ons in het asiel zijn opgegroeid, voorzien van 
een ring van het vogeltrekstation zodat we misschien nog eens kennis kunnen nemen van hun 
wel en wee.  
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In totaal hebben we tot nu toe 89 terugmeldingen ontvangen, waarvan 62 in het 
afgelopen jaar. Terugmeldingen zijn in een aantal groepen in te delen: zwanen waarvan 
de ring afgelezen wordt in het veld, zwanen die dood gevonden worden, zwanen die in 
een ander asiel binnenkomen en zwanen die nogmaals bij de Vogelklas arriveren. In 
2012 was die laatste groep 23 zwanen groot, waarvan er 9 weer werden losgelaten. 

4.4.2 Een greep uit de terugmeldingen uit 2012 

Op een later tijdstip zullen we de resultaten van het project analyseren en kenbaar 
maken. In dit jaarverslag volgt vast een aantal interessante gevallen uit 2012. 

!

 

 

 

 

Geringd koppel 

Op een mooie zomerdag trok flink wat commotie op de Stationssingel in hartje 
Rotterdam de aandacht van een vrijwilliger van de Vogelklas. Een familie 
Knobbelzwanen bleek een aardige file te veroorzaken: het gehele gezin lag op het 
lekkere warme asfalt te luieren. Niemand durfde ze naar de kant te sturen, zodat onze 
vrijwilliger er aan te pas moest komen om ze als een echte zwanenhoeder het gras 
weer in te sturen. Daar bleek dat zowel vader als moeder van een Vogelklasring 
voorzien te zijn: DN81 en EA98. Beide zwanen waren ooit met een vishaak bij de 
Vogelklas binnengekomen.  

De volwassen vrouwtjeszwaan met ringnummer DN81 was een jaar eerder met een 
vishaak in haar keel gevonden aan de nogal toepasselijk genaamde Zwaanshals, ook 
in Rotterdam, en daarna losgelaten op de Nieuwe Waterweg. Vervolgens is ze 
verhuisd naar de Statensingel, waar dezelfde vrijwilliger die later de verkeerschaos 
zou oplossen haar al eens gezien had. Haar partner was niet lang voor het 
verkeersincident bij de Vogelklas binnengekomen met een vishaak in de nek. Vrij snel 
daarna kon hij weer met partner en kinderen herenigd worden.  

Maar daar bleef het niet bij. Op 21 november werd de man met ringnummer EA98 
opnieuw bij ons binnengebracht. Hij was tegen een geluidswal aan de Molenwerf 
aangevlogen. Geluk is met hem, want behalve een beschadigd ego en een beetje 
hoofdpijn mankeerde hij niets. Normaal plaatsen wij buiten het broedseizoen dieren 
niet terug, maar in dit geval wisten we inmiddels wel waar zijn thuis was. Daarom kon 
hij op 23 november wederom worden herenigd met zijn partner DN81 op de 
Statensingel. 

 

Vroege vogel 

De leukste terugmeldingen hebben betrekking op knobbelzwanen waarvan de ring is 
afgelezen in het veld, waardoor we weten dat het dier het goed maakt. Extra leuk is 
het als het al even geleden is dat de Knobbelzwaan is losgelaten. Dit was het geval op 
22 februari 2012 bij de zwaan met ringnummer BR94. De ring werd afgelezen vlak bij 
de Vogelklas, terwijl het dier was losgelaten op de Oude Maas, aan de zuidkant van de 
rivier. Deze Knobbelzwaan behoort tot de groep jonge zwanen die op 26 augustus 
2010 als eerste een ring kregen. Daardoor weten we dat de jongeling het tot op heden 
goed zelf redt. Het is nu een zogenaamde derdekalenderjaarsdier en is al ongeveer 
anderhalf jaar op vrije voeten. 

 

 



 

! 26 

Jaarverslag 2012 
 

!

!
!

4.4.3 Een woord van dank 

Het Knobbelzwanenringproject is een nuttige maar kostbare investering voor de 
Vogelklas. Buiten de kosten voor de verzorging van de dieren, kosten met name de 
ringen veel geld. Wij zijn daarom erg dankbaar voor de donatie van Vogelwerkgroep 
Ridderkerk en Barendrecht (VWGRenB), waarmee we ruim 35 Knobbelzwanen van ring 
hebben kunnen voorzien. 

Ook willen we iedereen die een ring heeft gemeld hartelijk danken. Deze gegevens zijn 
erg belangrijk voor ons. Alleen met terugmeldingen kunnen we erachter komen hoe het 
met de gerevalideerde zwanen gaat. Dat is tenslotte de doelstelling van het project. Een 
ring melden kan via de volgende websites: www.griel.nl en www.eurings.nl. Let wel op 
dat bij een Knobbelzwanenring de inscriptie twee maal achter elkaar ingevoerd wordt: 
DN81 wordt dus DN81DN81. 

Goede vader 

In april 2011 kregen we een grote man binnen van de Sweelincklaan in Barendrecht 
die een flinke klap had gemaakt. Zijn vrouw zat nog op het nest. Hij revalideerde 
spoedig en na twee weken werd hij, met ring, weer herenigd met zijn partner. Een jaar 
later vond onze beheerder het stel weer op dezelfde plek, de (waarschijnlijk zelfde) 
vrouw weer op het nest. Omdat ze op de woon-werkroute van onze beheerder wonen 
konden we ze goed volgen. Ze hebben dit jaar samen 7 jongen groot gebracht. 

 
Zwaan DN81 met zijn gezin. 
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5 Egels 

5.1 Cijfers 

In 2012 bezochten 503 egels de Vogelklas. Dat is ongeveer 15% minder dan in 2011. 

 

Aantal opgevangen egels sinds 2004. 

 

Van alle egels konden er 142 (28%) na verloop van tijd weer gezond en wel in vrijheid 
worden gesteld. Dat is 35% van de egels die behandeld zijn en niet reeds overleden 
waren bij binnenkomst in de Vogelklas. Maar er zijn ook nog 117 egels naar andere 
opvanglocaties gegaan en 40 egels waren aan het eind van het jaar nog aanwezig, in 
diepe winterslaap. Uiteindelijk zijn in 2012 110 egels (22%) helaas overleden tijdens 
hun verblijf in de Vogelklas.  

De meeste egels komen bij de Vogelklas binnen als ze nog erg jong zijn. Dan zijn ze 
kwetsbaar en komen ze makkelijk in aanraking met allerlei (menselijke) gevaren.  

 

 

 

Oorzaken binnenkomst egels in 2012. 
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De piek in de egelopvang ligt net na de zomer (augustus tot oktober). Dat is de tijd dat 
de jonge egels beginnen rond te scharrelen en in aanvaring komen met onze drukke 
maatschappij.  

 

 

Verdeling egelopvang over het jaar 2012. 
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Lurkie, een speciale egel 

Op 19 augustus 2012 werd een klein egeltje 
binnengebracht. Hij woog 66 gram, was verzwakt en zijn 
moeder kwijt. Hij was duidelijk nog te klein om voor 
zichzelf te zorgen. Egeltjes krijgen bij ons geen naam, 
maar een ‘’volgnummer’’. Deze kleine knul kreeg nummer 
189.  

Egeltje 189 kreeg van ons de fles en tijdens deze 
voedingen viel al snel op dat we te maken hadden met 
een egel met een bijzonder karakter. Egels zijn normaal 
nogal afstandelijk en hoe klein ze ook zijn, vaak zijn het 
bokkende, blazende monstertjes die niet heel dankbaar 
zijn voor de zorg die ze krijgen. Egeltje 189 was hierop 
een uitzondering. Als het tijd was voor de fles, dan zorgde 
hij er wel voor dat hij vooraan lag en als eerste aan de 
beurt was.  

Bij egel 189 was er geen sprake van moeite met drinken of met engelengeduld een flesje erin 
krijgen. Deze egel lurkte in een keer zijn fles leeg en wilde daarna eigenlijk nog meer. Dat 
maakte dat deze egel als uitzondering toch een bijnaam kreeg: “Lurkie”. Lurkie was een echte 
smulpaap en at zich met plezier voorbij de 500 gram. 

Dit alles maakte hem niet een echt schuwe egel, en om toch afstand te nemen en wat meer 
wilde egel te worden, verhuisden we Lurkie naar een uitwenveldje. Het heeft een paar weken 
geduurd maar toen kwam de dag dat ook onze kleine Lurkie toch een zelfstandige bokkende 
en blazende egel werd. Dit was het teken dat onze kleine vent klaar was om terug te gaan naar 
de natuur. Op 10 oktober 2012 werd hij losgelaten in de Krimpenerwaard. Snel verdween hij 
de struiken in, en dit is dus precies waar we dit werk voor doen. De aparte karaktertjes zoals 
Lurkie maken ons werk nog net even wat specialer. 
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5.2 Een nieuwe opvang in 2013 

Het opvangen van egels is een specialistische taak. Het vergt veel tijd en inspanning van 
onze vrijwilligers en ook de kosten zijn relatief hoog. Tijd en geld die niet aan andere 
belangrijke taken kan worden besteed. De Vogelklas heeft daarom besloten om zich per 
2013 weer volledig te richten op haar kerntaak: het opvangen van vogels.  

Gelijktijdig zijn we bezig met het opzetten van een apart egelopvangcentrum in 
Papendrecht, samen met onze partners Dierenbescherming afdeling Rijnmond, 
Dierenbescherming afdeling Dierenwaarde, Stichting Egelzorg Sliedrecht en dierenasiel 
Louterbloemen. Deze nieuwe organisatie zal zich straks volledig kunnen richten op de 
opvang van zieke en gewonde egels.  

Begin 2013 wordt de opvang, wat eerst een kattenasiel was, gereed gemaakt voor de 
opvang van egels. Daarnaast wordt er ook veel tijd gestoken in het aannemen van 
vrijwilligers. In februari 2013, als er genoeg mensen zijn om de opvang zeven dagen in 
de week te laten draaien, kunnen de eerste egels naar de nieuwe opvang. Beheerder van 
de egelopvang Zuid Holland Zuid wordt Hesther Trip, momenteel nog medewerker van 
de Vogelklas. 

 

 
Hesther Trip tijdens het loslaten van een egel. 
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6 Vleermuizen 

6.1 Cijfers 

In 2012 heeft de Vogelklas 133 vleermuizen opgevangen. Met een toename van 24% 
ten opzichte van 2011 wordt de stijgende lijn van de afgelopen jaren doorgezet. Het is 
onmogelijk een duidelijke oorzaak te geven van de toename; hoewel bekend is dat het 
aantal waarnemingen van vleermuizen in Nederland jaarlijks met zo’n 5% stijgt, 
verklaart het nog niet de onevenredige stijging bij de Vogelklas.  

 

 
Trend in aantallen opgevangen vleermuizen vanaf 2004. De stijging tussen 2008 en 2009 wordt 
(deels) verklaard door het overdragen van de opvang van vleermuizen door de heer Van Meurs 
aan de Vogelklas. 

 

Van de 133 vleermuizen zijn er 90 behandeld voor hun kwalen; de overige 43 waren 
helaas al overleden voordat ze bij de Vogelklas binnenkwamen, stierven binnen 24 uur 
na binnenkomst of moesten bij binnenkomst meteen worden geëuthanaseerd. Van de 
90 vleermuizen konden er 57 (63%) uiteindelijk weer losgelaten worden; 7 exemplaren 
zaten eind 2012 nog in de opvang. Op het moment van verschijnen van dit jaarverslag 
zijn van deze 7 vleermuizen 6 losgelaten en 1 geëuthanaseerd. 

Van de meeste vleermuizen is niet eenduidig vast te stellen wat de oorzaak was van hun 
opname in de opvang. Van de vleermuizen waar het wel van bekend was, bleek het 
grootste deel slachtoffer van de winterse omstandigheden. Dit heeft drie oorzaken die 
alle onder de noemer ‘winterslachtoffer’ vallen: 

• Uitputting en vermagering omdat ze door omstandigheden nog niet zijn gaan 
slapen, maar er al nauwelijks meer insecten zijn; 

• Verstoring tijdens de winterslaap zelf; met deze dieren is meestal niet veel aan 
de hand;  

• Dieren die ernstig verzwakt en vermagerd uit hun winterslaap komen, mogelijk 
terwijl er nog nauwelijks insecten vliegen.  

Ook kwamen weer veel vleermuizen met een kattenbeet binnen. Opvallend was verder 
de vleermuis die onder het vet zat. Zij kwam uit een ventilatieschacht bij een bakker. Het 
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vet was goed uit haar vacht te wassen, maar haar vlieghuiden waren een stuk lastiger. 
Uiteindelijk bleek het vet de vlieghuiden zo te hebben aangedaan dat het ging 
verdrogen en scheuren. Helaas hebben we haar moeten inslapen omdat ze niet meer 
kon vliegen. 

 

 
Oorzaken binnenkomst vleermuizen. Vleermuizen waarvan de oorzaak onbekend was, 
waaronder degenen die reeds overleden waren bij binnenkomst, zijn niet in het overzicht 
opgenomen. 

 

Uit de cijfers blijkt dat de vleermuizen redelijk verspreid over het jaar bij de Vogelklas 
binnenkomen. Alleen in september is een duidelijke piek waarneembaar, die ook in 
andere jaren zichtbaar is. Dit heeft te maken met alle uitgevlogen jongen, waardoor een 
veel groter aantal vleermuizen rondvliegt dan in andere jaargetijden. Deze piek na het 
uitvliegen van de jongen is ook waarneembaar bij de opvang van vogels. In januari ligt 
het aantal iets lager dan gemiddeld; ook dat zien we in andere jaren terug. 

 

 
Verdeling binnenkomst vleermuizen over het jaar in 2012. 
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Het overgrote deel van de vleermuissoorten (87%) waren dwergvleermuizen, waarbij de 
Ruige dwergvleermuis de helft van het totaal uitmaakte. De meeste andere vleermuizen 
waren Laatvliegers. Ook kwamen een Gewone grootoorvleermuis, een Watervleermuis 
en een Rosse vleermuis binnen; zie paragraaf 6.3.  

 

 
Vleermuissoorten die in 2012 bij de Vogelklas binnenkwamen. 

 

6.2 Twee rabiësgevallen 

In 2012 zijn bij Stichting Vogelklas Karel Schot kort na elkaar twee vleermuizen 
binnengekomen waarbij later is vastgesteld dat ze rabiës (hondsdolheid) hadden. Rabiës 
is een zeldzame maar dodelijke ziekte, die op mensen kan worden overgedragen. Mede 
vanwege het gevaar voor mensen is er bij de Vogelklas altijd extra aandacht voor 
vleermuizen met afwijkend gedrag. Zodra het dier bij de Vogelklas binnenkomt wordt hij 
door een deskundige onderzocht en verzorgd. Als er aanleiding toe is zal de Vogelklas 
stappen ondernemen om de vleermuis te laten onderzoeken op rabiës.  

De vleermuizen waren beide Laatvliegers; rabiës komt in Nederland alleen bij de 
Laatvlieger en Meervleermuis voor. De vleermuizen kwamen onafhankelijk van elkaar 
binnen. Er kan dan ook niet gesproken worden van een trend of een bepaalde oorzaak. 
Maar opvallend is het wel, want rabiës komt niet veel voor. De medewerkers van de 
Vogelklas hebben beide vleermuizen helaas direct moeten euthanaseren; genezing is 
niet mogelijk en de risico’s voor betrokkenen zijn groot. 
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Wat te doen als je een vleermuis vindt? 

Mensen die zelf een vleermuis vinden, kunnen het best direct contact opnemen 
met Stichting Vogelklas Karel Schot in Rotterdam of met de plaatselijke 
Dierenambulance. Contact met het dier moet zoveel mogelijk voorkomen worden. 
Als het dier gehanteerd moet worden, doe dit dan met dikke handschoenen aan en 
zet bijvoorbeeld een bakje over de vleermuis heen, waar je een stevig kartonnetje 
onder kan schuiven.  
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Rabiës of hondsdolheid is een ziekte die veroorzaakt wordt door een virus dat besmette 
dieren bij zich dragen. Het is een dodelijke ziekte. In Nederland komt rabiës zeer zelden 
voor; hooguit bij enkele vleermuizen of een huisdier uit het buitenland. De vorm die 
vleermuizen bij zich dragen is het European Bat Lyssavirus (EBLV). Dit is niet de klassieke 
hondsdolheid die bij vossen en honden voorkomt. Met rabiës besmette dieren zijn niet 
altijd herkenbaar; vooral van vleermuizen is bekend dat ze niet zichtbaar last hoeven te 
hebben van het virus. Over het algemeen is het verdacht wanneer een dier agressief en 
zonder reden aanvalt, erg onrustig is, overdreven reageert op prikkels als geluid en 
aanraking en zich dus heel anders gedraagt dan natuurlijk is. Vleermuizen kunnen het 
rabiësvirus doorgeven aan mensen door middel van een bijtwond, maar ook door 
ontlasting, urine, bloed of speeksel. 

6.3 Bijzondere soorten 

Dit jaar kregen we drie bijzondere exemplaren binnen in onze opvang. 

Eind juli kregen we een Rosse vleermuis over de vloer. Maar eens in de paar jaar krijgen 
we die binnen. Zij was aangereden op de weg van Brielle naar de Maasvlakte en had 
daarbij haar rechtervleugel gebroken. We hebben haar hiervoor geëuthanaseerd, omdat 
het niet kan herstellen. De vorige opname van een Rosse vleermuis stamt uit juni 2009; 
dit betrof een juveniel en ook zij had haar rechtervleugel gebroken en is 
geëuthanaseerd. 

Daarna volgde een Watervleermuis in september, de eerste voor de Vogelklas. Het was 
een jong dier dat een mislanding op straat had gemaakt. Met 3 dagen kon zij alweer 
losgelaten worden. We hebben haar de vrijheid gegeven vlakbij de vindlocatie omdat 
daar haar kolonie moet zitten. Watervleermuizen zijn erg sociaal en hebben een 
specifiek biotoop. 

Begin december kwam het mooiste exemplaar binnen vanuit de Hoeksche Waard. Nog 
nooit eerder op de Vogelklas binnen gekregen, maar direct herkend wegens zijn enorme 
oren. Het was een Gewone grootoorvleermuis. Verzwakt omdat er geen eten meer te 
vinden was en te mager om de winter door te komen. Bij binnenkomst woog hij 6 gram, 
door het hoogwaardige voedsel was hij binnen 2 weken aangekomen tot 9,5 gram. Ruim 
voldoende om de winterslaap goed te doorstaan. Hij is losgelaten in een bunker met 
soortgenoten. 

 
Grootoorvleermuis 
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6.4 Samenwerking met andere organisaties 

Ook dit jaar hebben we, net als in voorgaande jaren, een fijne samenwerking gehad met 
Zoogdiervereniging Zuid-Holland en VleN (vleermuizen Nederland). We kunnen altijd bij 
ze terecht voor advies over uiteenlopende zaken, zoals geschikte locaties voor het 
loslaten en medisch advies. Dank gaat uit naar Anton van Meurs, A-J Haarsma en Fred 
van Delft. 

De GGD afd. Infectieziektes staat altijd voor ons klaar, zo ook als het om een vleermuis 
gaat. Vragen over wat te doen bij een bijtgeval (zonder infectieziektes) wordt tot in de 
puntjes uitgezocht en als een duidelijk verhaal teruggekoppeld. 

De NVWA en CVI hebben ons goed ondersteund bij de 2 rabide dieren. Het NVWA 
voorzag ons van advies en het CVI heeft het onderzoek naar Rabiës gedaan en de uitslag 
aan ons doorgegeven. 

Een nieuwe samenwerking is dit jaar ontstaan met Peter Lina van Naturalis Leiden. Hij 
gaat vanaf heden alle vleermuizen die zijn overleden of geëuthanaseerd onderzoeken. 
Dit is belangrijk voor de wetenschap. 
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Bijlage 1 Activiteitenverslag 

Het Activiteitenverslag bevat een overzicht van geleverde ‘prestaties’ in het jaar 2012. 
De vermelde prestaties hangen samen met de vereisten voor de subsidie voor de 
gemeente Rotterdam. Dit verslag geldt als verantwoording richting de gemeente en 
publiek. 

De stichting heeft het opvangcentrum van de Vogelklas gedurende het gehele jaar 
paraat gehouden ten behoeve van de opvang van zieke, gewonde of anderszins 
hulpbehoevende vogels, egels en vleermuizen. Alleen tijdens de papegaaienziekte is het 
opvangcentrum gedurende korte tijd gesloten geweest (zie elders in dit verslag). 

De Vogelklas heeft in de Stichting Olieopvangcentra Nederland (SON) landelijk 
samengewerkt met Rijkswaterstaat en de vier K1-asielen in Nederland en het 
opvangcentrum in Oostende m.b.t. grote oliemorsingen aan de kust. 

De Vogelklas heeft contact gehouden met diverse wetenschappelijke en professioneel 
betrokken instituten, zoals het Erasmus Medisch Centrum, de Universiteit van Utrecht, de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en GGD, zodat adequaat op mensen 
overdraagbare ziekten kan worden gereageerd en preventief kan worden gehandeld. 

 

 

Aspect Prestatie 
2012 

Toelichting 

Openhouden asiel 

Paraat houden asiel Gehele jaar Zie toelichting hoofdstuk 1 m.b.t. papegaaienziekte 

Opvang van dieren 

Aantal vogels 7.469  

Waarvan olievogels 38 Dit jaar hebben geen grote olie-incidenten 
plaatsgevonden. 

Aantal egels 503  

Aantal vleermuizen 133  

Educatie en promotie 

Stageplaatsen 19 Vogelklas Karel Schot is een door Aequor (landelijk) 
erkend opleidingsbedrijf 

Presentaties 12  

Rondleidingen 24 Aantal exclusief rondleiding aan ruim 350 personen 
tijdens de open dag. 

Rondleidingen gedurende enkele maanden 
onmogelijk i.v.m. papegaaienziekte 
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