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Inleiding 

 

Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 

2015 van Stichting Vogelklas Karel Schot te 

Rotterdam. De Vogelklas is een opvangcen-

trum voor gewonde, zieke en anderszins 

hulpbehoevende wilde vogels, egels en 

vleermuizen. Jaarlijks vangt de Vogelklas 

ongeveer 8.000 dieren op, met het doel 

deze weer in goede gezondheid in vrijheid 

te stellen. 

In dit jaarverslag kunt u lezen hoe het jaar 

2015 is verlopen. Dit jaarverslag gaat speci-

fiek in op de organisatie in paragraaf 2 en 

de uitgevoerde werkzaamheden in paragra-

fen 3 en 4. De financiën komen in para-

graaf 5 aan bod. In de laatste paragraaf 

vermelden wij onze samenwerkingspart-

ners, aan wie wij veel dank verschuldigd 

zijn. 

 

Organisatie 

 

Bestuur 

De stichting heeft een uit zeven zetels 

bestaand bestuur. In de loop van 2015 

hebben de heren Koos van Donk en Jan 

van de Mussele hun werk als bestuursleden 

na 36 jaar (vanaf de oprichting van de 

stichting) neergelegd. Het bestuur is hun 

vanzelfsprekend zeer erkentelijk voor de 

enorme hoeveelheid werk zij voor de Vo-

gelklas hebben verzet. Beide heren blijven 

overigens als vrijwilligers bij de stichting 

betrokken.  De in 2014 na het vertrek van 

de heer Wolf ontstane vacature voor secre-

taris is einde 2015 nog niet opgevuld.  

Twee kandidaten voor het bestuur hebben 

zich aangediend in de persoon van me-

vrouw Monique Fransen en de heer Eelco 

Koppert. Hun aanstelling geldt per 1 janua-

ri 2016.  

 

Hierdoor was de samenstelling van het 

bestuur in 2015 als volgt: 

De heer André de Baerdemaeker, in het 

dagelijks leven ecoloog bij Bureau Stadsna-

tuur, is voorzitter en waarnemend secreta-

ris. De heer Martin Frank, werkzaam als 

strategisch beleidsadviseur fiscale zaken bij 

Stichting Pameijer, is penningmeester. De 

algemeen bestuursleden zijn de heer Jan 

van de Mussele (gepensioneerd), de heer 

Koos van Donk (gepensioneerd), mevrouw 

Anja Melis (geen hoofdbetrekking) en de 

heer Ignacio Fernandez (zelfstandig eco-

loog). Voorts is er een vacature in het be-

stuur. 

 

Staf 

De Vogelklas heeft twee betaalde mede-

werkers in dienst. Mevrouw Monique de 

Vrijer is als beheerder, samen met het 

dagelijks bestuur, verantwoordelijk voor de 

uitvoering van het gestelde beleid. Zij leidt 

het operationele deel van de Vogelklas en 

dus is zij de centrale spil in de organisatie. 

Mevrouw Mirjam van den Ouden is als 
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hoofd dierverzorging verantwoordelijk voor 

de behandeling van de dieren en het aan-

sturen van het team van vrijwilligers. Daar-

naast treedt zij op als plaatsvervangend 

beheerder en is in die hoedanigheid nauw 

betrokken bij alle aspecten van de organi-

satie. Aanvullend is mevrouw Esmeralda 

van de Keur tijdelijk in dienst getreden met 

een benoemingsomvang van 0,6 fte om het 

team te versterken. De hoeveelheid werk 

die de staf (vooral in het hoogseizoen) 

verzet is enorm, zodat versterking van het 

team noodzakelijk was om uitvalsverschijn-

selen bij de stafleden te voorkomen.  

 

Vrijwilligers 

De Vogelklas kon in 2015 rekenen op de 

inzet van 111 vrijwilligers. Het aantal vrijwil-

ligers is de laatste drie jaar tamelijk stabiel.   

 

Opvang vogels en zoogdieren  

 

Opvangtotalen 

In 2015 heeft de Vogelklas in totaal 8877 

dieren opgevangen, wat in dezelfde orde 

van grote is als de voorgaande jaren. Het is 

een opluchting dat aan de alsmaar door-

zettende groei in het aantal dieren een 

einde lijkt te zijn gekomen. De Vogelklas 

hoopt op een enigszins stabiele toevoer 

van wilde dieren waardoor de werklast 

beter kan worden ingeschat. De nadere 

uitsplitsing van opgevangen dieren is te 

zien in de bijlage. Vogelklas ontving 7347 

wilde vogels, verdeeld over 102 soorten. 

Daarnaast werden 746 tamme vogels  op-

gevangen. Er werden 766 zoogdieren op-

genomen, verdeeld over elf soorten. Het 

merendeel betrof egels, waarvan er 625 

exemplaren in Egelopvang Zuid-Holland-

Zuid werden behandeld, nog altijd onder 

de ontheffing van de Vogelklas. Een aantal 

van deze dieren werd via de Vogelklas 

opgevangen en doorgesluisd naar de egel-

opvang. Een paar egels zijn ook via de 

Vogelklas weer vrijgelaten. Het betreft hier 

slechts een handvol dieren. De andere 

zoogdieren waren voornamelijk dwerg-

vleermuizen, 123 in totaal.  

 

Behandelsucces 

Niet alle dieren in de Vogelklas zijn behan-

deld voor hun kwalen. Voor 3093 dieren 

kwam alle hulp te laat: zij zijn direct bij de 

intake geëuthanaseerd of stierven zelf bij 

arriveren in de Vogelklas. Euthanasie is een 

belangrijk middel om uitzichtloos lijden bij 

zwaargewonde en ernstig zieke dieren 

zoveel mogelijk te bekorten.  

Voor de behandelde dieren geldt dat 57% 

weer in vrijheid kon worden gesteld (2812 

dieren). De andere dieren stierven in de 

Vogelklas, of werden later alsnog geëutha-

naseerd, bijvoorbeeld wanneer bleek dat 

een behandeling na enige tijd niet aan-

sloeg. Onder de verschillende vogelsoorten 

in de Vogelklas kunnen succesratio’s nogal 

uiteen liggen: sommige soorten zijn gevoe-

liger dan andere.  

 

Ontwikkelingen  

Voor 2009 ving de Vogelklas jaarlijks tus-

sen de 6000 en 6500 dieren op. In 2009 

steeg dat aantal sterk, als gevolg van ver-

beterde samenwerkingsverbanden en slui-

ting van kleine asielen in de regio. Sinds-

dien schommelt het aantal opgevangen 

dieren in de Vogelklas jaarlijks boven de 
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8000. Het lijkt er nu op dat er stabilisatie 

optreedt in het aantal dieren.  

 

 

 

Herkomst dieren 

In bijlage 2 is te zien uit welke gemeentes 

de dieren in de Vogelklas afkomstig zijn. 

Deze cijfers zijn samengesteld op basis van 

de administraties van de Vogelklas en van 

Dierenambulance-ZHZ en dienen met enig 

voorbehoud gelezen te worden. Niettemin 

geeft dit overzicht een redelijk beeld van 

de gemeentes waarin de Vogelklas actief is. 

Het grootste aantal (44%) is nog altijd 

afkomstig uit Rotterdam, maar dit aandeel 

is in de loop der jaren geslonken doordat 

uit andere gemeentes meer dieren worden 

aangeleverd. 

Educatie 

 

Rondleidingen 

De Vogelklas heeft in totaal 20 rondleidin-

gen gegeven aan diverse doelgroepen. 

Daarnaast kwamen 500 bezoekers af op de 

open dag, op 7 juni. De Vogelklas is tevens 

veelvuldig in de media, bij voorkeur om 

voorlichting te geven, zoals over de drama-

tische gevolgen van zwerfvuil en rondslin-

gerende vislijnen voor wilde vogels.  

 

Presentaties 

Het geven van presentaties behoorde ook 

in 2015  tot de werkzaamheden van de 

Vogelklas. In totaal werden 15 presentaties 

verzorgd, waaronder een lezing voor die-

renambulancepersoneel over de omgang 

met vleermuizen.  

 

Stagiairs 

Het opleiden van stagiairs is een ander 

belangrijke aspect van het vogelklaswerk. 

De Vogelklas heeft jaarlijks ten minste tien 

stageplaatsen beschikbaar. In 2015 waren 

in totaal 16 studenten in de Vogelklas 

actief om hun stage te voltooien. Het op-

leiden van studenten tot dierverzorgers 

geeft grote meerwaarde aan het asielwerk. 

Dat de waardering wederzijds is, blijkt uit 

het feit dat relatief veel stagiairs na hun 

stage als vrijwilliger actief blijven.
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Financiën   

 

De Vogelklas sloot 2015 af met een positief 

resultaat van €81.037,-. Het geld hiervoor 

komt voornamelijk uit nalatenschappen. 

Daarnaast heeft de Vogelklas ingezet op 

fondswerving wat direct al tot een anonie-

me donatie van €10.000,- leidde. Deson-

danks kampt de Vogelklas al enkele jaren 

met een structureel verlies. Voor nadere 

details over de financiën wordt verwezen 

naar de Jaarrekening 2015. 

 

Samenwerkingsverbanden en 

dankwoord 

 

De Vogelklas kan haar werk niet goed 

uitvoeren zonder de onmisbare steun van 

diverse organisaties, instellingen en over-

heden die de stichting te hulp komen. 

Gemeente Rotterdam verleent de Vogelklas 

al jaren een prestatiesubsidie waardoor de 

Vogelklas financieel op de been kan blijven.  

Dierenbescherming Rijnmond is eveneens 

al jaar en dag een steun en toeverlaat. 

Naast het ophalen en afleveren van hon-

derden vogels en andere dieren, is Dieren-

bescherming Rijnmond ook steeds meer 

een partner geworden. De bruikleen van 

een voertuig van de Dierenbescherming 

voor het werk van de Vogelklas is daar een 

goed voorbeeld van. Diverse vogelopvang-

centra, niet in de laatste plaats de asielen 

die verenigd zijn in Stichting Olievogelop-

vang Nederland (SON), werken met de 

Vogelklas samen om de kwaliteit en capaci-

teit van de vogelopvang zo hoog mogelijk 

te houden. Daarbij dienen Rijkswaterstaat 

en Sea Alarm ook niet onvermeld te blij-

ven.  

Verschillende onderzoeksinstituten en in-

stanties werken samen met de Vogelklas 

om onze kennis en kunde te blijven verbe-

teren: Erasmus Universiteit Rotterdam, 

Naturalis Leiden, Universiteit Utrecht, Na-

tuurhistorisch Museum Rotterdam, GGD-

Rotterdam, De Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit, Vleermuiswerkgroep Ne-

derland, Rijksdienst voor Ondernemend  

Nederland RVO, de Dierenpolitie en Stads-

beheer Rotterdam.  

Dankzij de inzet en de betrokkenheid van 

vele mensen die hier onmogelijk allemaal 

genoemd kunnen worden kon de Vogelklas 

ook in 2015 weer haar werk verrichten. Al 

die mensen die op de één of de andere 

manier iets voor de Vogelklas deden, een 

helpende hand toestaken, een vogel op-

raapten, een donatie deden of ons op 

andere wijze hebben geholpen: ontzettend 

bedankt. 
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Bijlage 1 - opgevangen dieren in 2015  

 
Wilde vogels (totaal)  7347 
Aalscholver   24 
Alk   3 
Bergeend   3 
Bonte Vliegenvanger  1 
Boomkruiper   4 
Boomvalk   2 
Bosuil   7 
Blauwe Reiger  79 
Braamsluiper   1 
Brandgans   9 
Buizerd   50 
Boerenzwaluw  20 
Canadese gans  16 
Drieteenmeeuw  1 
Ekster   236 
Oehoe   2 
Fazant   10 
Fitis   2 
Fuut   48 
Geoorde fuut  1 
Gierzwaluw   165 
Goudhaantje   21 
Grasmus   2 
Grauwe Gans  52 
Groene Specht  15 
Groenling   3 
Grote Bonte Specht  19 
Grote Mantelmeeuw  5 
Grutto   1 
Halsbandparkiet  55  
Havik   5 
Houtduif   861 
Heggemus   28 
Huismus   101 
Holenduif   11 
Houtsnip   109 
Huiszwaluw   21 
IJsvogel   13 
Jan Van Gent  1 
Kauw   386 
Kerkuil   12 
Kievit   8 
Kleine Karekiet  4 
Kleine Mantelmeeuw  301 
Kneu   1 
Knobbelzwaan  427 
Koolmees   204 
Koekoek   3 
Kokmeeuw   128 
Kolgans   7 
Koperwiek   1 
Krakeend   1 
Kuifeend   24 
Kwartelkoning  1 
Lepelaar   3 
Meerkoet   289 
Merel   410 
Nijlgans   71 
Noordse Stormvogel  1 
Ooievaar   9 
Pimpelmees   74 
Purperreiger   1 
Putter   7 
Ransuil   7 
Rietgors   1 
Ringmus   2 
Roodborst   27 
Roodkeelduiker  1 
Scholekster   3 
Sijs   1 

Slechtvalk   6 
Slobeend   1 
Stormmeeuw  44 
Sperwer   16 
Stadsduif   866 
Staartmees   4 
Steenuil   3 
Spreeuw   68 
Tjiftjaf   8 
Torenvalk   31 
Turkse Tortel  474 
Tuinfluiter   1 
Velduil   1 
Vink   18 
Visdief   3 
Vlaamsegaai   66 
Vuurgoudhaantje  4 
Waterral   2 
Watersnip   2 
Wilde Eend   640 
Wespendief   1 
Waterhoen   116 
Winterkoning  22 
Wintertaling   1 
Witte Kwikstaart  17 
Zeekoet   13 
Zwarte kraai   201 
Zanglijster   44 
Zilvermeeuw   233 
Zwarte mees   7 
Zwarte Roodstaart  2 
Zwartkop   10 
 
Zoogdieren (totaal)  766 
Bunzing   3 
Dwergvleermuis onbekend 2 
Egels   625 
Gewone dwergvleermuis 67 
Haas   1 
Konijn   4 
Laatvlieger   5 
Mol   1 
Rosse vleermuis  1 
Ruige dwergvleermuis  54 
Spitsmuis   2 
Steenmarter   1 
 
Tamme vogels (totaal)  764  
Agapornis   8 
Boerengans   22 
Diamantduif   2 
Goudfazant   3 
Grijze Roodstaart  1 
Kalkoen   1 
Kanarie   2 
Kip   74 
Lachduif   5 
Muskuseend   68 
Grasparkiet   15 
Pauw   1 
Postduif   274 
Siereend   49 
Siergans   11 
Sierkwartel   7 
Sneeuwgans   1 
Valkparkiet   11 
Sierduif   205 
Zebravink   2 
Zwarte zwaan  2 
 
Totaal 8877 
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Bijlage 2 – Herkomstgemeentes van vogels in de Vogelklas 2015 
 
 

Gemeente DAZHZ overig totaal particulier  geschat totaal afgerond % 

Rotterdam 2572 436 3008 900 3908 

 

44 

Zwijndrecht 270 344 614 25 639 

 

7 

Hendrik Ido Am-

bacht 135 0 135 10 145 

 

2 

Dordrecht 328 462 790 37 827 

 

9 

Capelle a/d Ijssel 257 0 257 25 282 

 

3 

Barendrecht 183 0 183 25 208 

 

2 

Albrandswaard 100 0 100 10 110 

 

1 

Vlaardingen 0 190 190 10 200 

 

2 

Schiedam 303 0 303 25 328 

 

4 

Lansingerland 242 0 242 10 252 

 

3 

Ridderkerk 221 278 499 25 524 

 

6 

Hoekse waard 0 442 442 10 452 

 

5 

VPGO 641 348 989 0 989 

 

11 

diversen / onbekend * * * * 13   0 

     

8877 

 

100 

 


