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Inleiding 
 
Vogelklas Karels Schot is een opvangcen-
trum voor zieke, gewonde en anderszins 
hulpbehoevende wilde vogels en zoogdieren. 
In dit jaarverslag legt de Vogelklas verant-
woording af over de belangrijkste prestaties 
en activiteiten die in het verlengde van deze 
kerntaak in het jaar 2019 hebben plaatsge-
vonden.  
Het aantal dieren dat in de Vogelklas in 2019 
werd opgevangen, lijkt ten opzichte van 2019 
gestabiliseerd. Wederom was er sprake van 
ruim 11.000 dieren.  
Op het moment dat dit wordt geschreven, 
speelt niet alleen wereldwijd, maar ook in de 
Vogelklas de coronacrisis. Hierop wordt in de 
paragraaf Rondleidingen en Presentaties 
kort ingegaan. 
 

Organisatie 
 
Bestuur 

Stichting Vogelklas Karel Schot valt onder de 
verantwoordelijkheid van een stichtingsbe-
stuur. Dit bestuur bestaat uit zeven leden. De 
voorzitter, penningmeester en secretaris vor-
men het dagelijks bestuur.  
Begin 2019 waren alle zeven zetels in het be-
stuur bezet. In november 2019 namen twee 
bestuursleden afscheid. Secretaris Wouter 
Joosten vertrok, omdat hij werd aangesteld 
als adjunct-directeur van de Kilt-tunnel. De 
combinatie met het secretarisschap van de 
Vogelklas achtte hij te zwaar. Voor Eelco Kop-
pert paste de functie als algemeen bestuurslid 
niet goed meer in zijn leven, zowel privé als 
qua werk. 
De samenstelling van het bestuur is daarmee 
eind 2019 als volgt: de heer André de Baer-
demaeker, in het dagelijks leven ecoloog bij 
Bureau Stadsnatuur, is voorzitter; de heer 
Martin Frank, werkzaam als strategisch be-
leidsadviseur fiscale zaken bij Stichting Pa-
meijer, is penningmeester; de algemeen be-
stuursleden zijn mevrouw Loes Oorsprong, 
voormalig dierenarts, mevrouw Monique 
Fransen, freelance communicatie-adviseur 
en mevrouw Anja Melis (geen hoofdbetrek-
king).  
Het bestuur wordt vanaf augustus 2019 on-
dersteund door een freelance bestuursonder-
steuner. 

 
Staf 

De Vogelklas heeft in het verslagjaar vier be-
taalde medewerkers in dienst. Mevrouw Mo-
nique de Vrijer is beheerder. Zij is samen 
met het dagelijks bestuur verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het gestelde beleid en 
leidt het operationele deel van de Vogelklas.  
Mevrouw Ragna Marckmann is hoofd dierver-
zorging. Zij is verantwoordelijk voor de veteri-
naire zorg aan de dieren, stelt behandelplan-
nen op en controleert het herstel. Daarnaast 
is zij medeverantwoordelijk voor scholingstra-
jecten en de begeleiding van stagiairs. 
De heer Eewout Rorije is als dierverzorger ac-
tief. Ook hij begeleidt stagiairs. 
Tot slot is in mei 2019 mevrouw Samara Drop 
begonnen als dierverzorger.  
 
Vrijwilligers 

Voor de Vogelklas zijn vrijwilligers onmis-
baar. Zonder hun inzet is het onmogelijk om 
alle dieren in onze opvang goed op te van-
gen en te verzorgen. In 2019 bleef het ge-
middelde, evenals in 2018, liggen rond de 
120 vrijwilligers, waarvan de meesten actief 
zijn als asielmedewerker. Naast werken in de 
opvang worden er ook andere functies ver-
vuld, zoals chauffeur, tuinman, rondleider, 
administrateur en onderhoudsmedewerker. 
In het voorjaar en de zomer helpen de zoge-
heten ‘voedermoeders’ met het voeren van 
verweesde jonge vogels. Dat aantal fluctu-
eerde in 2019 tussen de 15 en 20. 
In 2019 is een aanvang gemaakt met het ac-
tualiseren van de verouderde handleiding 
voor vrijwilligers, zodat zij een naslagwerk 
hebben waarin staat wat zij van de Vogelklas 
kunnen verwachten en andersom wat de Vo-
gelklas van hen verwacht. 
 
Stagiairs 

De Vogelklas hecht veel waarde aan het op-
leiden van stagiairs. De Vogelklas is een 
unieke werkomgeving, waar vele vogelsoor-
ten jaarlijks de revue passeren. Daardoor 
heeft de Vogelklas ook veel te bieden als 
leeromgeving in de opleiding van studenten 
tot dierverzorgers.  
Jaarlijks worden ten minste tien stageplaat-
sen aangeboden. In 2019 zijn in totaal tien 
van deze beschikbare plaatsen ingevuld. 
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Opvang vogels en zoogdieren  
 
Opvangtotalen 

In 2019 heeft de Vogelklas in totaal 11.296 
dieren opgevangen (bijlage 1). Dit is wederom 
meer dan alle voorgaande jaren, maar het 
verschil is met vorig jaar is klein: slechts 139 
vogels. De jaarlijkse groei in patiënten is daar-
mee nog niet tot stilstand te komen, maar er 
tekent zich voorzichtig een stabilisatie af (fi-
guur 1). De Vogelklas ving 10.082 wilde vo-
gels op, verdeeld over 110 soorten, waaron-
der acht slechtvalken, negen ijsvogel, een le-
pelaar en twee papegaaiduikers. Daarnaast 
werden 947 tamme dieren  gebracht, voorna-
melijk sier- en postduiven, maar daarnaast 
ook 120 afgedankte of verloren kippen. De 
hoeveelheid zwerfdieren maakt aanspraak op 
een aanzienlijk deel van de opvangcapaciteit.  
De 210 wilde zoogdieren, verdeeld over 12 
soorten, waren zoals gebruikelijk grotendeels 
vleermuizen (203) met gewone en ruige 
dwergvleermuis als voornaamste soorten. Het 
aantal van drie meervleermuizen is opmerke-
lijk hoog te noemen voor deze in onze regio 
schaarse soort. Daarnaast werden drie egels 
kortstondig gehuisvest waarna zij konden 
worden doorgesluisd naar de Egelopvang 
Zuid-Holland-Zuid. 
 
Ontwikkelingen  

Het aantal opgevangen dieren kende na een 
stabiele fase met 8000 tot 9000 patiënten per 
jaar in 2009-2014 opnieuw een groei in de 
laatste vijf jaar (figuur 1). Deze ontwikkeling 
lijkt zich nu te stabiliseren op een aantal van 
net iets boven de 10.000. De capaciteit van de 
Vogelklas, zowel in ruimte als in menskracht 
wordt hiermee tot het uiterste belast. De Vo-
gelklas streeft naar groei in capaciteit om aan 
de zorgvraag te kunnen blijven voldoen.  
 

 
Figuur 1. Jaarlijks aantal opgevangen dieren in 2004-
2019. 

 
Herkomst dieren 

In bijlage 2 is te zien uit welke gemeentes de 
dieren in de Vogelklas afkomstig zijn. Van 

10.461 vogels is de herkomst bekend (van 
5,6% is de herkomst onbekend). De Vogel-
klas ontving vogels uit 43 Zuid-Hollandse ge-
meenten. Dat aantal is gelijk aan dat van 
2017, een jaar dat een betere vergelijking is 
dan het afwijkende 2018, waarin een olie-inci-
dent een zware stempel op de gang van za-
ken drukte. De voornaamste leverende ge-
meente is Rotterdam met 4104 exemplaren; 
37,0. In relatieve zin daalt het aandeel van 
Rotterdam ten opzichte van de andere ge-
meenten jaarlijks met ongeveer 2%. Op de 
tweede plaats volgt Dordrecht met 746 vogels 
(6,7%) en als derde in de lijst staat gemeente 
Nissewaard genoteerd met 507 vogels 
(4,6%). Andere gemeentes die redelijk hoog 
scoren, zijn Vlaardingen (3,5%), Schiedam 
(3,4%) en de Hoeksche Waard met 3,3%  
Van 54% van de patiënten kon de achterlig-
gende oorzaak van binnenkomst worden ach-
terhaald. De voornaamste oorzaken zijn tradi-
tiegetrouw ‘jong en verweesd’ (30,6%), ‘bot-
sing met een object of het verkeer’ (30,6%) en 
‘gebeten door een kat’ (15,8%). Er waren 63 
gevallen van ‘nest verwijderd door mens’ en 
13 gevallen van dierenmishandeling. Waar 
mogelijk is hiervan aangifte gedaan.  
 
Behandelresultaat 

Niet alle dieren in de Vogelklas konden wor-
den behandeld. Voor 137 vogels bleek op-
vang niet noodzakelijk. Zij werden direct weer 
in vrijheid gesteld. Voor 4896 vogels gold het 
omgekeerde: hen kon geen hulp meer worden 
geboden. Zij zijn direct bij de intake geëutha-
naseerd of stierven zelf bij aankomst in de Vo-
gelklas. Euthanasie is een belangrijk middel 
om uitzichtloos lijden van zwaargewonde en 
ernstig zieke dieren zoveel mogelijk te bekor-
ten. De Vogelklas heeft 4964 wilde vogels be-
handeld. Van deze vogels kon 49% weer in 
vrijheid worden gesteld. Dat is 5% minder dan 
in 2018, toen de oliemorsing in de Rotter-
damse haven de resultaten beïnvloede. De 
andere dieren stierven in de Vogelklas, of 
werden alsnog geëuthanaseerd wanneer 
bleek dat een behandeling na enige tijd niet 
aansloeg.  
Er zijn 623 vogels overgeplaatst naar een an-
dere organisatie. Het betrof veelal tamme vo-
gels, waaronder kippen en tropische kooivo-
gels. Daarnaast zijn enkele wilde vogels over-
geplaatst ten behoeve van een gespeciali-
seerde behandeling of vanwege een tekort 
aan ruimte voor huisvesting. Datzelfde geldt 
overigens ook andersom. De Vogelklas heeft 
178 vogels overgenomen van andere opvang-
centra.  
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Educatie & P.R. 
 
Rondleidingen 

De rondleidingen waren in 2019 zonder meer 
geslaagd. In totaal werden 21 rondleidingen 
gegeven. De voorgaande jaren werden rond-
leidingen met name overdag georganiseerd. 
Dat bleek vaak de verzorging van de dieren 
wat te verstoren. Daarom werd begin 2019 
gestart met schemerrondleidingen. In het be-
gin van de avond konden belangstellenden 
onder begeleiding van een vrijwilliger het ter-
rein op om de dieren te bekijken. Deze rond-
leidingen bleken erg aan te slaan, zeker on-
der (groot)ouders met kinderen.  
Daarnaast heeft de Vogelklas bijvoorbeeld 
met rondleidingen deelgenomen aan ‘Echt 
Rotterdams Erfgoed’, georganiseerd door 
Museum Rotterdam en aan het lespro-
gramma "Jij, ik en onze wijk” dat de Stads-
trainers in opdracht van de Sterrenschool De 
Globetrotter ontwikkelden. Ook is de Vogel-
klas een samenwerking aangegaan met In-
side Rotterdam, een organisatie die allerlei 
tours in Rotterdam organiseert buiten de ge-
baande paden. 
De jaarlijkse open dag op 17 mei trok we-
derom meer dan vijfhonderd bezoekers 
(533). In groepjes van 15 tot 20 personen 
werden de belangstellenden door vrijwilligers 
over het terrein rondgeleid. 
De verwachting is dat in 2020 deze resulta-
ten niet gehaald zullen worden. Door het CO-
VID 19-virus is ook de Vogelklas genood-
zaakt de deuren enkele maanden voor pu-
bliek te sluiten.  
 
Presentaties 

Presentaties buiten de Vogelklas worden 
vooral gegeven door vaste medewerkers van 
de Vogelklas. In 2019 hebben zij 12 presenta-
ties gegeven. Dit varieerde van presentaties 
aan scholen tot een lezing aan collega-dier-
verzorgers tijdens de Dierenlotdag op 6 april 
2019. 
In 2020 zal het aantal presentaties dat extern 
gegeven wordt door COVID-19 evenals het 
aantal rondleidingen minder zijn. 
 
Media 

In 2018 was de Vogelklas veelvuldig in de me-
dia, met name vanwege de olieramp in de zo-
mer in de Rotterdamse haven. In 2019 was er 
gelukkig geen grootschalig incident en daar-
mee was de belangstelling van de media wat 
minder. Los daarvan probeert de Vogelklas 
actief de aandacht van de media op te zoeken 
om zo voorlichting te geven over vogels  of het 
werk van de Vogelklas onder de aandacht te 

brengen. De bereidheid van de media om 
aandacht te schenken aan de Vogelklas is 
groot. Zelfs de behoefte aan een nieuwe was-
machine bleek voldoende aanleiding voor be-
richtgeving door Rijnmond en een oproep on-
der hun luisteraars. Daarnaast was er regel-
matig aandacht voor gewonde of verzwakte 
vogels, zoals de papegaaiduiker die in Dor-
drecht neerstreek. 
 
Tabel 1. Nieuwsberichten over de Vogelklas per medium 
 
AD de Dordtenaar 6 
AD Hoeksche Waard  2 
AD Rotterdam  13 
AD Voorne-Putten 1 
BN De Stem 1 
De Groene Agenda 1 
De Havenloods 13 
Dierenbescherming 2 
Dordrecht.net 1 
Hart van Nederland 2 
Hoeks Nieuws  1 
Indebuurt.nl 1 
Metronieuws.nl 1 
NRC  1 
PZC 10 
RTL Nieuws 1 
RTV Dordrecht  8 
RTV Rijnmond  9 
Telegraaf 2 
Uitzinnig.nl 1 
Vers Beton 1 
Totaal 78 

 

Financiën   
 
De financiële verantwoording is uitgewerkt in 
Jaarrekening 2019 – Stichting Vogelklas Ka-
rel Schot. Deze is opgesteld door Rijnraad 
BV. In dit rapport zijn onder meer de financiële 
positie, de balans, de staat van baten en las-
ten en de toelichtingen daarop opgenomen en 
voorzien van een accountantsverklaring. 
Meer details zijn te vinden in het genoemde 
rapport. 

 
Samenwerkingsverbanden en 
dankwoord 
 
De Vogelklas is voor haar bestaan afhankelijk 
van de steun van diverse organisaties, instel-
lingen en overheden. Gemeente Rotterdam 
verleent de Vogelklas al jaren een prestatie-
subsidie die voor de Vogelklas financieel on-
misbaar is. 
Ook Dierenbescherming Rijnmond is een 
vaste steun en toeverlaat voor de Vogelklas. 
De meldkamer zorgt ervoor dat honderden 
dieren naar de Vogelklas worden vervoerd. In 
Dordrecht werkt de Vogelklas nauw samen 
met Dierenzorgcentrum Louterbloemen, waar 
men een vooropvang en dierenambulance fa-
ciliteert, zodat gewonde dieren vanuit regio 
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Drechtsteden efficiënt in Rotterdam terecht 
komen.  
De Vogelklas kent daarnaast een nauwe sa-
menwerking met een aantal vogelopvangcen-
tra in de regio, maar ook daarbuiten. Vooral 
met Vogelopvang De Wulp in Den Haag is er 
een nauwe praktische samenwerking.  
 
De Vogelklas werkt verder samen met meer-
dere onderzoeksinstituten en kennisinstellin-
gen om kennis en kunde te delen. Ten be-
hoeve van onderzoek is materiaal en informa-
tie  geleverd aan Naturalis Leiden, Universiteit 
Utrecht, Natuurhistorisch Museum Rotter-
dam, Erasmus Medisch Centrum, en Vleer-
muiswerkgroep Nederland. Daarnaast is in-
formatie gedeeld met GGD-Rotterdam, de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
RVO, de Dierenpolitie, Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, Stadsbeheer Rotterdam, 

het Ministerie van Binnenlandse zaken, Rijks-
waterstaat en de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit.  
 
De deelname aan SON-RESPONS ten be-
hoeve van de opvang van olievogels is voort-
gezet. Hierin zijn onder andere de Vogelklas, 
Ecomare, Vogelhospitaal Haarlem en de 
Mikke vertegenwoordigd, en hierin wordt 
nauw samengewerkt met Sea Alarm. 
 
De Vogelklas spreekt, tot slot, graag haar 
dank uit richting alle dierenambulances, op-
vangcentra, hulpdiensten, ambtenaren, be-
stuurders, media, bedrijven, fondsen, inzame-
laars, donateurs, vrijwilligers en het publiek 
die het werk van de Vogelklas op enigerlei 
wijze ondersteunen.   
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BIJLAGE 1. Opgevangen dieren in 2019 
  
 

WILDE VOGELS 10.139 
 
Aalscholver 37 

Appelvink 1 
Beflijster 1 
Bergeend 18 

Blauwe Reiger 89 
Boerenzwaluw 53 
Bontbekplevier 1 

Bonte Vliegenvanger 1 
Boomkruiper 5 
Boomvalk 1 

Bosuil 14 
Brandgans 7 
Bruine Kiekendief 2 

Buizerd 31 
Dodaars 2 
Drieteenmeeuw 6 

Eider 1 
Ekster 418 
Fazant 28 

Fitis 2 
Fuut 54 
Gaai 47 

Gekraagde Roodstaart 2 
Gierzwaluw 238 
Goudhaan 38 

Grasmus 2 
Graspieper 1 
Grauwe Gans 109 

Groene Specht 15 
Groenling 2 
Grote Bonte Specht 34 

Grote Canadese Gans 33 
Grote Lijster 1 
Grote Mantelmeeuw 9 

Grote Zilverreiger 1 
Halsbandparkiet 131 
Havik 3 

Heggenmus 28 
Holenduif 14 
Houtduif 1431 

Houtsnip 132 
Huismus 162 
Huiszwaluw 68 

IJsvogel 9 
Jan-van-gent 6 
Kauw 486 

Kerkuil 10 
Kievit 8 
Kleine Alk 1 

Kleine Canadese Gans 1 
Kleine Karekiet 10 
Kleine Mantelmeeuw 526 

Kluut 1 
Knobbelzwaan 525 
Kokmeeuw 180 

Kolgans 3 
Koolmees 291 
Koperwiek 10 

Krakeend 18 
Kuifeend 35 
Kwartel 4 

Lepelaar 1 
Matkop 1 
Meerkoet 426 

Merel 251 
Nijlgans 130 
Oeverloper 1 

Ooievaar 1 
Papegaaiduiker 2 
Pimpelmees 83 

Putter 11 
Ransuil 12 
Rietgors 1 

Rietzanger 2 
Roerdomp 1 
Roodborst 41 

Rotgans 3 
Scholekster 34 
Sijs 2 

Slechtvalk 8 
Sperwer 18 
Spreeuw 69 

Staartmees 3 
Stadsduif 1162 
Steenuil 5 

Stormmeeuw 38 
Tafeleend 1 
Tapuit 2 

Tjiftjaf 4 
Torenvalk 20 
Tuinfluiter 3 

Tureluur 1 
Turkse Tortel 788 
Veldleeuwerik 1 

Vink 30 
Visdief 3 
Vuurgoudhaan 4 

Waterhoen 140 
Waterral 1 
Watersnip 3 

Wilde Eend 729 
Winterkoning 13 
Wintertaling 1 

Witte Kwikstaart 36 
Zanglijster 58 
Zeekoet 5 

Zilvermeeuw 328 
Zwarte Kraai 239 
Zwarte Roodstaart 7 

Zwartkop 18 
onbekend 1 
 

TAMME DIEREN  947 
 
Cavia 3 

Kip 120 
Konijn 1 
Postduif 356 

Scharrelaar 2 
Sierduif 255 
Siereend 96 

sierhoender 36 
siergans 34 
sierzwaan 2 

Tropische vogel 42 
 
WILDE ZOOGDIEREN 210 

 
Bunzing 2 
Egel 3 

Gewone dwergvleermuis 105 
Gewone Grootoorvleermuis 2 
Haas 1 

Laatvlieger 6 
Meervleermuis 3 
Rosse Vleermuis 2 

Ruige dwergvleermuis 83 
Tweekleurige Vleermuis 1 
Watervleermuis 1 

Wezel 1 
 
TOTAAL 11.296

 
  



 JAARVERSLAG 2019  

 

BIJLAGE 2 – HERKOMSTGEMEENTES VAN VOGELS IN DE VOGELKLAS 2019 
 
 

Gemeente aantal % 

 

Rotterdam 4104 37,0 

Dordrecht 746 6,7 

Nissewaard 507 4,6 

 

Vlaardingen 389 3,5 

Schiedam 377 3,4 

Hoeksche Waard 366 3,3 

Goeree-Overflakkee 350 3,2 

Zwijndrecht 350 3,2 

Capelle aan den IJssel 332 3,0 

Barendrecht 285 2,6 

Hoeksche Waard 282 2,5 

Ridderkerk 266 2,4 

Lansingerland 262 2,4 

Hellevoetsluis 230 2,1 

 

Papendrecht 200  

Hendrik-Ido-Ambacht 174  

Krimpenerwaard 153  

Brielle 137  

Alblasserdam 125  

Den Haag 125  

Albrandswaard 117  

Maassluis 109  

Sliedrecht 108  

Westvoorne 106 

Hardinxveld-Giessendam 89 

Midden-Delfland 36 

Delft 28 

Molenlanden 19 

Alphen aan den Rijn 9 

Zuidplas 9 

Pijnacker-Nootdorp 7 

Westland 7 

Rijswijk 4 

Zoetermeer 4 

Wassenaar 3 

Gouda 2 

Bodegraven-Reeuwijk 1 

Gorinchem 1 

Leiden 1 

Leidschendam-Voorburg 1 

Noordwijk 1 

Oegstgeest 1 

Vijfheerenlanden 1  

 

 

buiten Zuid-Holland 37  

 

onbekend 621  

 

Totaal 11.082  
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BIJLAGE 3. Oorzaken van binnenkomst van vogels in 2019 

 
Oorzaak    Aantal  percentage van het aantal patiënten  

(alleen van dieren met bekende oorzaak: 7292 (68.0%);  
waarden van 1% of lager niet weergegeven) 

 
Botsing met object of in het verkeer 2329  30.6% 
Jong en verweesd   2327  30.6% 
Gebeten door kat, hond of overige 1198  15.8% 
Uitputting    796  10.5%   
   
Verdwaald huisdier   515  6.9% 
Verstrikt in draad, touw of zwerfvuil 241  3.2% 
 

Besmeurd of verontreinigd (bv. olie) 80 
 
Nest verwijderd bij werkzaamheden 63   
Mishandeling door mens  13 
Inbeslagname   1 
    
Overig    23 
Oorzaak onbekend   3480     
 
Totaal    11.082   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 4. Behandelsucces van vogels in 2019 
  

 
Behandeld    5183 
 
Euthanasie     754  15% 
Gestorven     1876  36% 
Losgelaten     2553  49%  
 
Niet-behandeld    5802 
 
Gestorven bij binnenkomst   2356 
Euthanasie bij binnenkomst   2651 
Losgelaten bij binnenkomst   148 
Herplaatst     647 
 
Nog present op 1 januari 2020   91 
 
 

 
 
 


