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Het Vogelklasjaar
Stormschade
De zware najaarsstorm van de nacht van 27 op 28 
oktober had vervelende gevolgen voor de Vogelklas. 
Een grote moerascypres uit de naastgelegen bota-
nische tuin was bovenop de grote kooi en het quaran-
tainegebouw terechtgekomen. De schade was fl ink: de 
kooi, die als uitwenverblijf van de egels werd gebruikt, 
was compleet verwoest, en ook het dak van het gebouw 
had fl inke schade. Uiteindelijk is het grootste deel van 
de schade gelukkig vergoed door de verzekering en 
hopen we op gulle giften voor het restant.

De bewoners zijn gelukkig met de schrik vrijgekomen; 
één egel zag zijn kans schoon en wist te ontsnappen. 
Het incident heeft wel een ander slachtoff er geëist: 
een houtduif die in de boom schuilde tegen de storm.

Op 18 september vond een kraanmachinist 
van een containerterminal op de Maasvlakte 
een uiltje onder zijn kraan. Het bleek een 
dwergooruil: een zeldzame dwaalgast, die sinds 
1800 slechts tien keer eerder in Nederland is 
gezien. Des te bijzonderder is het dus dat dit 
al de tweede dwergooruil in de Vogelklas was. 

Op 13 april kwam een Ruige (Nathusius’) dwerg-
vleermuis (Pipistrellus Nathusii) binnen vanuit Stad 
aan ’t Haringvliet. Deze soort is op zich niet speciaal, 
want zij vertegenwoordigt de helft van de vleer-
muizen die we binnen krijgen. Wat dit diertje bijzonder 
maakte is de ring die hij droeg om zijn linkervleugel. 
De inscriptie HX24507 moskva deed al vermoeden dat 
het diertje uit Rusland kwam. 

Elk jaar vliegt deze soort in de herfst van Oost-Europa 
naar de Noordzeekust om hier te paren en te overwin-
teren. Met behulp van Peter Lina van Naturalis Leiden 
kon al snel achterhaald worden waar hij geringd was. 

Dit was op 30 april 2011 bij het Biostation Rybachiy, op 
de Courish Split in de Russische provincie Kaliningrad. 
Hij werd geringd als ouder dan 2 jaar, wat betekent dat 
hij nu minstens 4 jaar oud moet zijn.

Hij had wat kleine bloedinkjes in zijn vlieghuiden en 
was vermagerd en uitgedroogd door de winterslaap, 
waar hij waarschijnlijk net uit ontwaakte. De kneu-
zingen herstelden snel en met de hoogwaardige 
voeding was hij spoedig weer op het juiste gewicht 
om terug te vliegen naar zijn zomerverblijfplaats in 
Rusland. Op 25 april kreeg hij zijn vrijheid terug. Waar 
en wanneer zal de volgende melding zijn?

Dordtse meervleermuis
De meervleermuis (Myotis dasycneme) is een grotere 
vleermuissoort en is, zoals zijn naam al zegt, afhankelijk 
van grote wateren. Eerder kregen we meervleermuizen 
binnen in 2004 en 2010. Deze man kwam op 25 juni 
binnen uit Dordrecht met een fl inke scheur in zijn 
rechtervlieghuid, waarvan de oorzaak onbekend bleef. 
Gelukkig zat de scheur op een relatief gunstige plek: 
tussen twee vingers. Hierdoor verloor hij niet te veel 
draagkracht en was vliegen nog mogelijk. Wel moest 
hij “opnieuw” leren vliegen, omdat hij iets uit balans 
was. Met een gewicht net onder de 13 gram was hij 
ook niet lekker vet.

De eerste dagen stortte hij bij de vliegoefeningen al 
binnen enkele meters neer. Maar oefening baart kunst: 
na verloop van tijd ging het steeds beter. Begin juli kon 
hij weer eindeloos rondjes vliegen, omlaag duiken en 
weer hoogte winnen alsof er niks aan de hand was. 

Inmiddels had hij zich volgegeten met meelwormen en 
woog ruim 17 gram. Toen was het tijd om hem los te 
laten. Gezien de specifi eke eisen aan hun leefomgeving 
werd hij naar een bekende mannenkolonie gebracht. 
Deze lag niet ver van de vindlocatie en was dus ook 
zeer waarschijnlijk zijn thuis.

De vleermuis uit het oosten

De dwalende 
dwergooruil
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Ons ringproject voor knobbelzwanen, welke begon 
in augustus 2010, heeft ook dit jaar een vervolg 
gekregen. In 2013 verlieten 143 zwanen de opvang 
met een wetenschappelijke ring, waardoor we ze in het 
veld als ‘Vogelklaszwanen’ kunnen herkennen. 

Het totaal aantal geringde 
zwanen staat inmiddels op 

467

Hoe meer geringde knobbelzwanen rondzwemmen 
in de wateren in en om Rotterdam, hoe meer terug-
meldingen we krijgen. 

In 2013 hebben we maar liefst 167 terugmeldingen 
gekregen van 94 verschillende ringen (dus 94 indi-
viduele zwanen). Daarvan kwam het mooie aantal van 
122 meldingen uit het veld, van levende dieren; het 
ging daarbij om 58 verschillende ringen/zwanen. 
Er zijn er 16 dood gevonden en 2 hebben een bezoekje 
gebracht aan een andere opvang, waar ze na herstel 
weer in vrijheid gesteld zijn. 

Wij zagen 27 knobbelzwanen terugkomen op de 
Vogelklas. Hiervan zijn er 16 weer losgelaten, 7 zijn er 
overleden en 4 hebben we er moeten inslapen door 
ernstige verwonding of ziekte.

Al honderden 
knobbelzwanen 
geringd als Vogelklassers

Het meest afgelezen in het veld werd EK13. 11 keer 
werd hij afgelopen jaar gezien, op steeds dezelfde 
locatie in Ridderkerk. Hij was aanwezig van februari tot 
april en vervolgens terug in december.

Het vaakst op de Vogelklas was EK10. In 3 maanden 
tijd was hij 3 keer bij ons, door verschillende oorzaken. 
Helaas overleefde hij de derde keer niet.

Het langst los is de zwaan met ringnummer BR98. 
Deze volwassen vrouw werd op 8 oktober 2010 
geringd losgelaten, om pas 841 dagen later, op 25 
januari 2013 weer gezien te worden in Hendrik Ido 
Ambacht. Zij heeft daar een succesvol broedseizoen 
achter de rug en is in februari 2014 nog gespot; 
inmiddels 1120 dagen sinds zij is losgelaten.

Het verst weg gevlogen is HE25. Met maar liefst 47 
kilometer spant hij de kroon. Voor knobbelzwanen is 
dat ver: de gangbare afstand die een zwaan na loslaten 
afl egt ligt meestal onder de 20 kilometer. Vanaf de 
Oude Maas nabij Heinenoord op 25 september 2013 
is hij naar Nieuwegein verhuisd waar hij 11 november 
spijtig genoeg dood werd aangetroff en. 

De meest bijzondere patiënt is ER99. Zij kwam 2 keer 
binnen om totaal verschillende redenen, maar beide 
keren wel heel ernstig. De 1e keer was na een aanrijding 
in Alblasserdam op 14 januari. Haar rechtervoet was 
verbrijzeld, waardoor haar voet deels geamputeerd moest 
worden. Het genas voorspoedig; lopen en zwemmen 
gingen haar goed af. Op 4 april werd ze losgelaten op 
de Oude Maas. 

De 2e keer was op 29 augustus, toen ze geveld werd 
door botulisme. Ze is er lang ziek van geweest, maar op 
3 oktober geheel hersteld wederom op de Oude Maas 
losgelaten. Hierdoor konden we wel zien dat haar voet 
goed hersteld was.

De broertjes bunzing
Op 24 augustus kregen we twee babybunzings binnen; 
het waren broertjes die gescheiden van de moeder 
waren geraakt. De twee waren met een gewicht van 
circa 170 gram volledig afhankelijk van onze goede 
zorg en speciale melk. De broertjes groeiden voor-
spoedig op en al snel konden ze over op vast voer. 

Na zo’n twee weken konden ze van hun beschermde 
binnenhok verhuizen naar het speciaal ingerichte 
buitenhok: een grote zandbak om in te graven, schuin 
neergezette boomstammen om op te klimmen, 
platliggende stammen om onder in het stro te slapen 
en een teil water om in te plonzen. Dat was wel even 
fl ink wennen en ze schuifelde zij aan zij, mokkende 
geluidjes makend, door hun nieuwe omgeving. Maar 
met een paar dagen renden en rolden ze al spelend 
door het hok.

Om ze met zoveel mogelijk verschillend voer kennis 
te laten maken werd naast muizen en kuikens ook 
vis in de teil met water aangeboden. Alles smaakte 
ze prima en werd verzameld onder hun boomstronk. 
Ze groeiden dan ook als kool. Begin oktober was het 
daarom tijd voor de laatste les: het vangen van levend 

voedsel, in dit geval muizen. Zo laten we onze jonge 
valken en uilen ook kennis maken met het leven 
buiten de opvang. Ze wegen dan rond de 1100 gram 
en hebben ons al lang niet meer nodig.

De broertjes zijn samen losgelaten op een mooie 
locatie in een grote houtstapel grenzend aan akkers en 
weides in de Hoeksche Waard.
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De opvang en verzorging van egels is specialistisch 
werk. Het is ingewikkeld: egels vragen relatief veel 
verzorging, waarvoor de nodige kennis en inzet 
benodigd is. Voor de Vogelklas werd het steeds 
moeilijker om dat alleen te dragen, want het vergde 
heel veel inzet van onze medewerkers en vrijwilligers, 
maar ook de kosten drukten zwaar op onze begroting. 
Daarom hebben we in 2012 het initiatief genomen 
om samen met de Dierenbescherming, Stichting 
Egelzorg Sliedrecht en Dierenasiel Louterbloemen een 
specialistische egelopvang voor de regio op te zetten. 

Formeel is de opvang een onderdeel van Stichting 
Vogelklas Karel Schot, maar in de praktijk is het een  
samenwerkingsverband met de Dierenbescherming 
afdeling Rijnmond.

In mei 2013 werd feestelijk Egelopvang Zuid-Holland 
Zuid in Papendrecht geopend. Voormalig medewerker 
van de Vogelklas, Hesther Trip, zwaait de scepter over 
een nu al professionele opvang met veel enthousiaste 
vrijwilligers. 

Opening Egelopvang Zuid-Holland Zuid

Egel 97/2013 E-ZH
De egel met nummer 97 kwam binnen met een hoofd- 
wond, waarschijnlijk als gevolg van een aanvaring 
met een grasmaaier. Dat komt helaas vaker voor in de 
zomer. Naast de hoofdwond bleek hij meer hoofdletsel 
te hebben. Tijdens het lopen viel hij steeds om en hij 
had ook een scheve stand van zijn kop. 

Omdat hij niet zelfstandig kon eten werd hij meer- 
dere keren per dag gedwangvoerd met vloeibaar  
voedsel. Dit ging heel goed en hij sterkte dan ook  
snel aan. Ook de medicijnen sloegen aan en na twee  
weken intensieve verzorging kon de egel weer zelf- 
standig eten. Ook het lopen ging zeer goed en na een  
aantal weken in de Papendrechtse opvang was hij er  
weer helemaal klaar voor om terug de natuur in te gaan. 

Vijf weken na binnenkomst, op 5 september, is hij los- 
gelaten in een mooi park.  
 

Klaar voor olievogels
In Nederland ligt een olieramp altijd op de loer. Dat kan 
grote gevolgen hebben, niet in de laatste plaats voor 
al onze kustvogels. Daarom bereidt de Vogelklas zich 
samen met Nederlandse en Europese partners goed 
voor op zo’n situatie, onder andere door middel van 
een cursus ‘olievogels verzorgen’, die we in 2013 aan 
onze eigen vrijwilligers en die van andere opvangcentra 
hebben gegeven. In oktober hebben de Vogelklas en de 
Stichting Olievogelopvang Nederland (SON) bovendien 
een grote oefening gehouden waarbij een olieramp 
werd gesimuleerd en een tijdelijk opvangcentrum  
(TOV) is opgezet. Laten we het niet hopen, maar als er 
een olieramp gebeurt zijn wij er klaar voor!
 

Draaihals
Deze draaihals vloog in augustus per ongeluk 
tegen een raam op. Waarschijnlijk zat het 
broedseizoen er voor deze vogel alweer op en 
was hij weer onderweg naar Afrika. De draaihals 
maakte rare bewegingen met zijn kop, maar niet 
omdat hij een gebroken nek had. De vreemde kop- 
bewegingen zijn bij deze soort normaal gedrag  
op angstige momenten. De draaihals dankt er 
zijn naam aan en hoewel we bij de Vogelklas 
onze uiterste best doen het de vogels zo prettig 
mogelijk te maken, is het voor de meeste vogels 
best eng. Niks gebroken dus en gelukkig mocht hij 
al snel weer los. Naar Afrika.  

Gekooide sperwer
In augustus 2011 ontving de Vogelklas een 
sperwer met een totaal geruïneerd verenkleed. 
Uit onderzoek bleek dat het ging om een vogel 
die onder slechte omstandigheden in een kooi 
werd gehouden en de Dierenpolitie werd van 
de zaak op de hoogte gesteld. Een dader werd 
nooit gevonden. Na 22 maanden revalideren in 
de Vogelklas, waarbij zij in de rui ging voor een 
nieuw verenpak en training moest ondergaan 
om te overleven in het wild, kon zij uiteindelijk 
weer vrijgelaten worden. Dit treurige verhaal liep 
goed af dankzij een warme samenwerking met 
verschillende specialisten, zoals onze valkenier. 
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Verknipte stadsduif
Deze duif is één van de duiven die door een 
zogenaamde ‘duivenknipper’ in het centrum 
van Rotterdam onderhanden is genomen. De 
duif liep op straat terwijl zijn vleugelveren aan 
beide vleugels waren afgeknipt. De duiven van 
de duivenknipper kregen afgelopen jaar veel 
aandacht in de media. Ook de wijkagent zat op 
de zaak en loofde een taart uit voor de tipgever 
die leidde tot de dader. De duif had geen oog 
voor alle ophef en zat ondertussen achter de 
duivinnen in de volière aan. Na twee maanden 
was zijn verenkleed weer volledig en puntgaaf 
en werd hij tot opluchting van iedereen weer 
vrijgelaten. De duivenknipper is tot op heden niet 
gevonden. 

Pijleend
In juni 2013 deed dan toch eindelijk een 
langverwachte lokale beroemdheid de Vogelklas 
aan: de Sliedrechtse pijleend. Begin april werd 
de eend getroffen door twee pijlen in haar 
hals, die waren afgeschoten door een knul. 
De eend overleefde de treffers, maar de pijlen 
staken nog uit haar hals. In de media werd al 
over de pijleend bericht en er werden diverse 
vruchteloze reddingsacties ondernomen. In juni 
slaagde de Dierenbescherming hierin en kon de 
pijleend bevrijd worden van haar pijlen. Na een 
korte herstelperiode in de Vogelklas mocht de 
pijleend, die nu weer gewoon eend heet, weer 
terug de vrijheid in. 

Zwartkopmeeuw
Bij de vooropvang van de Vogelklas in Simonshaven werd een 
vreemd ogende meeuw gebracht. Hij zat er ook een beetje slapjes 
bij en om zijn poten droog hij een paar vreemde ringen. Het was 
een zwartkopmeeuw en uit het natrekken van de ringen bleek dat 
hij als kuikentje was geringd in een Belgische meeuwenkolonie. 
In de ontlasting van de zwartkopmeeuw werden microscopisch 
kleine wormeitjes ontdekt. Een paar pilletjes later zat hij er 
alweer een stuk beter bij en mocht hij terug naar zijn thuisland 
vliegen. Misschien heeft hij een slechte mossel gegeten?  

Vale gierzwaluw
De vale gierzwaluw in de Vogelklas was verzwakt 
door ondervoeding. Geopperd werd dat hij niet 
genoeg insecten heeft kunnen vangen vanwege te 
lage temperaturen. De vogel werd op de negende 
verdieping van een galerijflat in Rotterdam-
IJsselmonde aangetroffen door een bewoner, en 
werd met de hand gevoerd. Het lijkt er sterk op 
dat dit dezelfde vogel is die de zaterdag ervoor 
in IJsselmonde door vogelaars werd gezien en 
gefotografeerd. Toen vloog de vale gierzwaluw 
nog goed, maar moest hij geregeld vluchten voor 
een kokmeeuw die hem bleef achtervolgen. Na 
enkele dagen kon de vale gierzwaluw weer vrij 
vliegen.

Dwergooruil
Op een regenachtige nacht zat deze drijfnatte 
dwergooruil verscholen onder een enorme 
containerkraan op de Maasvlakte. Daar werd 
hij opgemerkt door de kraanmachinist, die zich 
over het uiltje ontfermde. De dwergooruil is een 
zeldzaamheid in Nederland. Sinds 1800 zijn 
slechts tien eerdere meldingen bekend. De eerste 
opwinding werd getemperd door de belabberde 
conditie van het uiltje. Gelukkig had hij een 
goede eetlust en in twee weken tijd verdubbelde 
hij bijna in gewicht. De dwergooruil werd, onder 
het toeziend oog van de toegesnelde pers en 
de kraanmachinist die hem vond, losgelaten in 
natuurgebied Klein Profijt. De ring om zijn poot 
moet ons ooit nog eens laten weten hoe het hem 
vergaan is. 
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Het jaar in cijfers
vogelsvleermuizenegels

Vóór 2009 ving de Vogelklas jaarlijks tussen 
de 6000 en 6500 dieren op. In 2009 steeg 
dat aantal ineens sterk, wat waarschijnlijk 
gedeeltelijk te maken heeft met uitbreiding van 
het verzorgingsgebied. Sindsdien ligt het aantal 
opgevangen dieren elk jaar boven de 8000. In 
2013 heeft de Vogelklas in totaal 8341 dieren 
opgevangen, wat in lijn is met recente jaren.

Het totaal van 8333 dieren bestond uiteraard 
voor het overgrote deel uit vogels: 7621. Maar 
we vingen ook 512 egels, 191 vleermuizen en 
17 andere dieren op. Vooral de vleermuizen zijn 
aan een spectaculaire opmars bezig: dat aantal 
is sinds 2004 ruim verviervoudigd. 

Het aantal egels is sinds de piek in 2010 iets 
gedaald, maar is nog altijd 2,5 keer zo veel als 
in 2004. 

Het aantal vogels ligt weliswaar zo’n 40% boven 
het aantal halverwege het vorige decennium, 
maar er is geen duidelijke stijgende lijn te 
zien; het verschil tussen 2004 en nu komt voor 
rekening van de eenmalige stijging in 2009.

Ontwikkeling aantal opgevangen dieren sinds 2004
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In 2013 heeft de Vogelklas in totaal 8341 dieren opgevangen

Witte kwikstaart
Toen een tuincentrum in Rotterdam afgelopen juli 
een vrachtwagen vol buxusjes uit België ontving, 
bleek in één van de plantenbakken een nestje 
met vier jonge kwikstaarten te zitten. De vogeltjes 
leken niet onder de indruk van hun verhuizing, 
maar zij beseften natuurlijk niet dat hun ouders 
ongerust met een snavel vol vliegjes achter zijn 
gebleven. De jonge kwikstaarten werden warm 
onthaald bij de Vogelklas en iedere dag om het 
half uur met de hand gevoerd door vrijwilligers. 
Daardoor groeiden zij snel. Zodra ze konden 
vliegen en zelf vliegjes konden vangen, werden 
zij in vrijheid gesteld. 

Kluut
Wanneer we voor het laatst een jonge kluut 
mochten verwelkomen bij de Vogelklas kunnen 
we ons niet meer heugen. Van de afgelopen vijf 
jaar is dit in ieder geval de eerste en het was 
meteen de lieveling van sommige medewerkers. 
Eenzaam hoefde het kluutje niet te zijn, want hij 
groeide op in een geïmproviseerde creche met 
jonge scholekstertjes en visdiefjes. Een teken dat 
hij het bij ons prima naar de zin had was ook het 
feit dat hij vanaf de eerste dag goed uit zichzelf 
at. De kleine kluut groeide als kool en werd tot 
ieders vreugde losgelaten in het gezelschap van 
zijn kameraadjes. Moeten we nu weer vijf jaar 
wachten op een kluutje?
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Hoe vergaat het onze patiënten?
Van de dieren die we in 2013 hebben kunnen 
behandelen, is 38% van de vogels, 57% van de 
egels en maar liefst 87% van de vleermuizen na 
verloop van tijd weer vrijgelaten. Dat zijn cijfers 
waar we trots op mogen zijn. Hoewel de score 
bij vogels aanzienlijk lager uitvalt dan bij de 
zoogdieren, zijn we niet ontevreden. 

De groep vogels bestaat uit een grotere 
diversiteit aan soorten, waarbij de kansen bij 
de ene vogelsoort heel anders liggen dan bij 
de andere. Zo ligt de score bij knobbelzwanen 
heel anders dan bij houtsnippen. Vooral vogels 
die met hoge snelheid tegen objecten gevlogen 
zijn, blijken lastig te redden. Bovendien zijn 
vogels in algemene zin kwetsbare wezens die 
zich moeilijk laten behandelen. Overigens 
zijn bij deze succesanalyse de dieren die 
dood of stervend zijn binnengebracht buiten 
beschouwing gelaten.

Status van de opgevangen dieren
(exclusief dieren die reeds dood waren bij binnenkomst)

7621 
vogels

512 
egels

191 
vleermuizen

Meest opgevangen 
vogelsoorten

Vogels
Ook in 2013 wist de houtduif het Afrikaanderplein weer het vaakst te vinden. Die twijfelachtige eer heeft de soort 
overigens wel te danken aan het feit dat we postduiven als aparte soort rekenen; die hebben immers hun specifi eke 
redenen om even bij te willen komen in een opvangcentrum en van hen moeten we ook de rechtmatige eigenaar zien 
te achterhalen. Maar eigenlijk zijn dat natuurlijk ook gewoon stadsduiven, die samen met hun sportieve broertjes en 
zusjes bovenaan de lijst zouden prijken. 
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Egels
Sinds dit jaar is Egelopvang Zuid-holland Zuid in 
Papendrecht (een dependance van de Vogelklas) 
de hoofdopvanglocatie voor egels. Daardoor zijn de 
egels van de Vogelklas verdeeld over twee locaties: 
Papendrecht en het Afrikaanderplein. In totaal zijn 
512 egels opgevangen. Daarvan zijn er 209 (al dan niet 
tijdelijk) aan het Afrikaanderplein opgevangen.

De meeste egels werden binnengebracht omdat ze 
in de problemen waren gekomen vanwege hun jonge 
leeftijd of omdat ze verzwakt waren. Andere oorzaken 
hadden meestal een menselijke component; zo waren 
er 20 verkeersslachtoffers en zijn 17 egels gepakt 
door een hond. Van de overige egels is geen specifieke 
oorzaak bekend.

Oorzaak opvang
In 2013 zijn er in totaal 

512 egels opgevangen 1 Juveniel

2 Uitgeput

3 Verkeer

4 Aanval hond

Marterachtigen
Hoewel de Vogelklas niet gespecialiseerd is in marterachtigen, vangen 
we ze incidenteel op, bij gebrek aan een goede opvang in de regio. In 
2013 werden zeven marterachtigen bij de opvang binnengebracht: 
drie wezels en vier bunzingen. Van de wezels werd één jong succesvol 
uitgezet. De andere twee, een jong en een adult, overleden helaas al vrij 
snel na binnenkomst. Van de bunzingen konden er twee teruggeplaatst 
worden in de natuur, één overleed en één moest wegens ziekte 
ingeslapen worden. Dit waren alle jonge dieren.

Vleermuizen
De stijgende lijn in het aantal opgevangen vleermuizen heeft in 2013 sterk doorgezet: het aantal lag maar liefst 
44% hoger dan in 2012, wat ook al een recordjaar was. De ruige dwergvleermuis maakte met 105 exemplaren meer 
dan de helft van alle binnengebrachte vleermuizen uit. Behalve gewone dwergvleermuizen en laatvliegers kwamen 
in 2013 kwamen ook een meervleermuis, een tweekleurige vleermuis en een watervleermuis binnen.

De verhouding tussen de soorten kan verklaard worden door het feit dat ruige en gewone dwergvleermuizen 
veel in stedelijk gebied en de omgeving van Rotterdam voorkomen. De aantallen zeggen echter niets over de 
populatieomvang van de vleermuissoorten in het wild. 

Opgevangen vleermuissoorten

1 Ruige dwergvleermuis

2 Gewone dwergvleermuis

3 Dwergvleermuis spec.

4 Laatvlieger

5 Overig
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Het jaar in cijfers
financieel
In 2013 kon de Vogelklas rekenen op een groot aantal 
donaties van ruim 600 particuliere donateurs en 
bedrijven. Ook heeft de Vogelklas als erfgenaam een 
donatie in ontvangst mogen nemen. Wij zijn al onze 
donateurs zeer dankbaar voor hun bijdrage aan het in 
stand houden van het opvangcentrum.
 
In totaal hebben wij in 2013 minder geld ontvangen 
dan uitgegeven: € 208.650 tegen € 268.105. Een van 
de prioriteiten van de Vogelklas is dan ook om ervoor 
zorgen dat het asiel de komende jaren financieel 
gezond is. Dat betekent dat er flink op de kosten wordt 
gelet en er extra geld wordt geworven. In 2013 is 

hiermee een goede start gemaakt, maar het resultaat 
zal in de komende jaren zichtbaar worden. 

De grootste kostenpost voor de Vogelklas zijn de 
personeelslasten, waar niet alleen de salariskosten van 
de vaste medewerkers onder vallen, maar bijvoorbeeld 
ook vergoedingen voor vrijwilligers en verzekeringen. 
Twee vaste medewerkers is voor een organisatie als de 
Vogelklas het absolute minimum: waar bij de Vogelklas 
de verhouding zeker 1 op 50 is (één vaste medewerker 
per 50 vrijwilligers) is dat bij soortgelijke organisaties 
vaak 1 op 10. Ook zien we dat de kosten voor voer en 
medicijnen de laatste jaren sterk oploopt. 

Verzorging dieren

Subsidies

Personeelslasten

Donaties

Huisvesting

Nalatenschappen

Transport

Rentebaten

P.R., open dag en kantoor

Beheer, werving, administratie, e.d.

Afschrijvingen

Inkomsten

Uitgaven

13%

64%

1%

22%

7%

6%

13%

10%

10% 14%

40%
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Onze partners en 
samenwerkingsverbanden
Voor ons werk zijn wij afhankelijk van vele partijen waar wij 
nauw mee samenwerken. Een niet uitputtend overzicht:
• Universiteiten en onderzoekscentra op het gebied van 

wetenschappelijk onderzoek;
• Andere opvangcentra, al dan niet als onderdeel van Stichting 

Olievogelopvang Nederland (SON), voor uitwisseling van 
kennis en ervaring;

• Overheden en overheidsinstanties, zoals de gemeente 
Rotterdam en andere gemeenten uit de regio Rijnmond, en 
de GGD;

• Gespecialiseerde vogelorganisaties en personen, zoals 
het Vogeltrekstation, het Ooievaarsstation Herwijnen, 
Diergaarde Blijdorp en de ringers Martin Mollet en Adrie 
van der Heiden. Ook vogelaars die massaal onze zwanen 
van het zwanenringproject hebben teruggemeld horen 
hiertoe;

• Dierenbescherming en Dierenambulances;
• Diverse terreinbeherende organisaties, zoals Zuid-Hollands 

Landschap, voor hulp bij het loslaten van onze patiënten;
• Dierenkliniek Rotterdam Zuid, Dierenartsencentrum Rotter-

dam en Dierenartsencombinatie Hellevoetsluis (tevens 
vooropvangadres) voor het maken van röntgenfoto’s, het 
verrichten van operaties, medicatie en ondersteuning.

Vrijwilliger worden
De Vogelklas kan niet zonder de hulp van de meer dan 100 vrijwilligers en stagiairs die, variërend van een enkele 
keer per maand tot dagelijks, fantastisch werk verrichten met het verzorgen van de dieren en het schoonmaken 
van onze faciliteiten. Heb je tijd over en wil je de Vogelklas ook helpen? Schroom niet en neem contact op door 
een mailtje te sturen naar info@vogelklas.nl of te bellen met 010 - 485 78 47.

De Vogelklas is een opvangcentrum voor wilde vogels, 
egels en vleermuizen. Jaarlijks vangt de Vogelklas ruim 
8.000 dieren op, waarvan een groot deel na verloop van 
tijd gelukkig weer in vrijheid kan worden gesteld. Dat 
doen we op onze hoofdlocatie aan het Afrikaanderplein 
in Rotterdam en bij Egelopvang Zuid-Holland Zuid 
in Papendrecht. Maar we kunnen ook gebruik maken 
van de hulp van een viertal ‘vooropvanglocaties’, waar 
vrijwilligers zich elke dag weer inzetten om dieren te 
verzamelen en te verzorgen voordat ze gezamenlijk 
naar de hoofdopvanglocaties worden gebracht. 
Daarnaast kunnen we gebruik maken van een vaste 
valkenier voor het uitwennen van roofvogels en een 
aan de opvang verbonden dierenarts.

Monique de Vrijer is beheerder en is verantwoordelijk 
voor het opvangcentrum aan het Afrikaanderplein 
in Rotterdam. Mirjam van den Ouden is hoofd 
dierverzorging en is verantwoordelijk voor de 
behandeling van de dieren en het aansturen van de 
vrijwilligers. Hesther Trip is beheerder van Egelopvang 
Zuid-Holland Zuid. Daarnaast heeft de stichting 
een zevenkoppig bestuur: André de Baerdemaeker 
(voorzitter), Robbert Wolf (secretaris), Martin Frank 
(penningmeester), Jan van de Mussele, Koos van Donk, 
Anja Melis en Ignacio Fernandez.

Over
de

Het ringen van de dwergooruil
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