Wildopvang Delft
in financiële nood

Wildopvang in Nederland
Het aantal wildopvangen in Nederland loopt schrikbarend terug sinds 2012. In de provincie
Utrecht zijn de afgelopen jaren meerdere wildopvangen gestopt en ook in Noord-Holland
heeft onlangs een wildopvang de deur definitief moeten sluiten. De reden is veelal dat zij
hun personeel niet meer kunnen betalen en failliet gaan. De wildopvangen zijn de enige
instanties in Nederland die bevoegd zijn om wilde vogels en wilde zoogdieren te
behandelen en terug te plaatsen in de natuur, of te euthanaseren als dat niet mogelijk is.
Door het wegvallen van wildopvangen moeten burgers en instanties steeds verder reizen
om een gewond zoogdier of zieke vogel uit de natuur ergens onder te brengen. En als de
huidige trend zich voortzet, duurt het niet lang meer of de paar overgebleven wildopvangen
kunnen de instroom niet meer aan en moeten dieren gaan weigeren.

Wildopvang Delft
Sinds 1979 verzorgt Wildopvang Delft de
opvang en de revalidatie van inheemse
vogels en klein wild uit Delft en omliggende
gemeenten. Jaarlijks worden gemiddeld
3.400 dieren van uiteenlopende soorten
opgevangen. Ruim de helft hiervan wordt
weer gezond uitgezet in het wild.
Helaas dreigt voor Wildopvang Delft
dezelfde problematiek als voor vele andere
wildopvangen in Nederland. De financiële
reserve is bijna op en als er niets gebeurt,
moet ook deze opvang in de eerste helft van
2019 de deuren sluiten. En waar moeten de
burgers dan met de gewonde dieren heen?

Aantal opgevangen dieren bij Wildopvang Delft
2016
2017
Delft

1159

1109

Pijnacker-Nootdorp

319

325

Vlaardingen

511

499

Rotterdam

158

213

Zoetermeer

168

161

Midden-Delfland

161

136

‘s Gravenhage

106

98

Maassluis

177

179

86

118

102

103

48

59

421

367

3416

3367

Lansingerland
Schiedam
Rijswijk
ca. 50 andere
gemeentens

totaal

De Wet Natuurbescherming (Wnb)
Door de opvang en verzorging van deze gewonde en zieke dieren geeft de Wildopvang
Delft voor onze maatschappij invulling aan de wettelijke zorgplicht: We bieden burgers en
publieke organisaties (politie, brandweer, gemeentes, dierenambulances) de mogelijkheid
om gewonde dieren bij ons af te geven en nemen daarbij de acute zorg van hen over,
maar tevens geven we invulling aan de zorgplicht van een ieder in algemene zin, zoals
geformuleerd in de Wet natuurbescherming (art. 1.11 Wnb).
Wie betaalt dit?
De Wnb heeft tot in detail vastgesteld aan
welke kwaliteitsnormen de wildopvangen
moeten voldoen, maar nergens staat wie de
opvangkosten moet betalen. Tot op heden
heeft de Wildopvang Delft de kosten van
circa ê 150.000 per jaar gedekt uit donaties
en legaten van particulieren en fondsen.
Deze inkomsten zijn echter sterk terug
gelopen en de financiële reserves zijn bijna
uitgeput. Kijkend naar andere wildopvangen
Foto: egel geraakt door grasmaaier
waar het financieel wel goed gaat, blijkt dat veel
structureel ondersteund worden door de gemeentes waaruit ze de dieren opvangen. De
Wildopvang Krommenie bijvoorbeeld heeft een werkgebied van 13 gemeenten en allen
betalen mee aan de Wildopvang.
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Iedereen is verantwoordelijk voor de in het wild levende dieren. Gemiddeld kost de opvang
van 1 dier bij Wildopvang Delft circa 45 euro. Als Gemeentes, Provincie, Dierenbescher
ming en particuliere donateurs hier allemaal een deel aan bijdragen, kan Wildopvang Delft
open blijven!
Tot slot: De natuur zijn gang laten gaan?
Een veelgehoord argument om niets te
doen is “We hebben geen wildopvang nodig
en moeten de natuur zijn gang laten gaan”.
Nog los van de wettelijke verplichting om de
dieren te helpen, zijn de oorzaken voor het
letsel of de ziekte waardoor dieren bij de
opvang binnenkomen altijd te herleiden tot
menselijk ingrijpen in de natuur.
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Voorbeelden zijn het verstoren van nesten door bouwwerkzaamheden, aanrijdingen in het
verkeer, botsingen, hoogspanningskabels, schotwonden en vergiftiging, verstrikt raken in
netten en (vis)draden, honden- en kattenbeten en botulisme. Gedurende de vogeltrek in
voor- en najaar vangen we ook veel vogels op die tegen gebouwen zijn gevlogen.
De wetten van Darwin gaan hier niet op!

Deze infobrief is een samenwerking van Wildopvang Delft en de Dierenbescherming

