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Stichting Wildopvang.nl bestaat als organisatie sinds 2016, 

maar is per 16 maart 2021 officieel een stichting geworden. 

Stichting Wildopvang.nl is geen opvang voor wilde dieren die 

in nood zijn.  

 

Er zijn 78 wildopvangcentra in Nederland, en vele meer in het 

buitenland, die het werk doen. Zij vangen verweesde, 

gewonde, verzwakte en zieke in het wild levende dieren op 

en verzorgen, behandelen, revalideren en zetten deze, na 

herstel, weer terug op een geschikte plaats in de natuur.  

 

Stichting Wildopvang.nl zelf heeft drie doelen: 

1. Publieksvoorlichting 

2. Het stimuleren van samenwerking en kennisdeling 

tussen wildopvangcentra onderling 

3. Lobbyen voor de belangen van wildopvangcentra 
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Maart 
 

Oprichting van de stichting Wildopvang.nl. 

Contact met notaris, regelen van de oprichtingsakte. 

Samenstelling van bestuur in orde maken. Aanmelden Kamer 

van Koophandel en zaken in orde brengen met betrekking tot 

de UBO-verklaringen en dergelijke.  

Zakelijke rekening geopend bij Triodosbank (NL02 TRIO 0320 

1977 78) 

 

Regelen AMBI-status bij de belastingdienst.  

 

Schrijven van beleidsplan 2021-2026. 

 

Op 30 maart gesprek met DierenLot (directeuren Jan Krol en 

Peter Helmer en naaste medewerker Esther Keijning-Schut) 

en groen licht gekregen voor financiering van de stichting 

voor twee jaar.  

 

April 
 

Regelen interne zaken zoals bestuursaansprakelijkheids-

verzekering; ontwerp en laten drukken van visitekaartjes; het 

vinden van een salarisadministratiekantoor en boekhouder.  

 

Onderzoek verricht in opdracht van DierenLot naar het 

omgaan met invasieve exoten in wildopvangcentra voor 

intern gebruik. In dat verband 28 wildopvangcentra benaderd 

wier handelswijze in kaart werd gebracht in een soort 

nulmeting.  
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Column geschreven voor het magazine #Samenvoordieren 

Jaargang 3, uitgave 2 van DierenLot (‘Hulpeloos, of niet’), met 

als strekking: als je jonge dieren vindt, is niks doen soms het 

beste.  

 

Contact met alle dertien wildopvangcentra in Noord-Holland 

over gezamenlijke brief aan de provincie Noord-Holland voor 

de aanvraag van coronasteun. In dat verband bij de 

Provinciale Statenfracties van Noord-Holland gelobbyd over 

toezegging van coronasteun.  

 

Afspraken gemaakt met de marterdeskundige Edo van 

Uchelen in verband met het opzetten van een gezamenlijk 

onderzoek naar opvang en uitzetten van marterachtigen door 

wildopvangcentra. Stichting Wildopvang.nl werd om die 

reden vermeld in zijn boek Bunzing, Hermelijn en wezel; 

Kleine roofdieren (Zeist 2021, KNNV Uitgeverij).  

 

Deelname aan de werkgroep van het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) ‘Nieuwe 

beleidsregels wildopvangcentra’. De werkgroep houdt zich 

bezig met het formuleren van nieuwe beleidsregels voor 

wildopvangcentra. Het volgen en kunnen voldoen aan de 

beleidsregels zijn een voorwaarde voor de ontheffingen die 

wildopvangcentra moeten hebben om inheemse wilde dieren 

te mogen opvangen. De oude beleidsregels sluiten niet aan 

op de praktijk en moeten daarom worden aangepast.   

 

Nijlganzen worden door de Europese Unie gezien als 

invasieve exoten die bestreden moeten worden. In de 

Nederlandse wet moeten dieren die in nood verkeren 
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geholpen worden, maar nadat deze nijlganzen (en andere 

exoten) gerevalideerd of grootgebracht zijn, mogen ze niet 

meer vrijgelaten worden. In dit verband overleg gehad met 

diverse deskundigen over een oplossingsrichting hiervoor.  

Dit ingebracht bij de werkgroep ‘Invasieve exoten & 

wildopvangcentra’ van het ministerie van LNV. 

 

Blog voor de website geschreven: ‘Wat moet je doen als je 

een wolf tegenkomt?’ 

 

Mei 
 

In verband met de activiteiten in april, onderzoek gedaan 

naar wildopvangcentra en hun behandeling van nijlganzen. 

Circa dertig wild- en vogelopvangcentra telefonisch 

benaderd. De resultaten werden gepresenteerd op 7 mei aan 

de Intervisiegroep Wildopvangcentra onder de titel  

‘Transport en opvang van invasieve exoten.’  

 

Overleg gehad met een designer om een sjabloon voor de 

nieuwsbrief van Stichting Wildopvang.nl te maken.  

 

Werkbezoek aan Stichting DierenZorg Eemland (voorheen 

Vogelopvang Soest), en in overleg met de staf een lobbyplan 

opgesteld om omringende gemeenten in het werkgebied te 

benaderen voor financiële steun.  

Overleg met DierenLot en de Statenfractie van Partij voor de 

Dieren over lobby in de provincie Zuid-Holland voor 

financiering wildopvangcentra. Afgesproken werd dat 

Stichting Wildopvang.nl zou inspreken in de maand juli 
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tijdens de Commissievergadering Klimaat, Natuur en Milieu 

van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. 

 

In verband met de evaluatie van het dierenwelzijnsbeleid van 

de gemeente Almere heeft Stichting Wildopvang.nl op 

verzoek van de gemeente commentaar geleverd op haar 

dierenwelzijnsnota. Een aanzienlijk deel van de opmerkingen 

werd in de nota verwerkt. Bovendien kreeg naar aanleiding 

daarvan Vogel- en Zoogdierenopvang De Toevlucht een 

verdubbeling van haar jaarlijkse financiële ondersteuning. 

 

In opdracht van Ministerie LNV een inventarisatie gemaakt 

van het gebruik van beslisbomen bij wildopvangcentra die 

kunnen helpen bij het maken van de keuze om wel of geen 

euthanasie uit te voeren. Het bleek dat daar weinig of geen 

gebruik van gemaakt wordt en dat dat in de regel ook niet 

nodig is.  

 

Voortgezet overleg met Edo van Uchelen en het plan opgevat 

om, naast het geplande onderzoek ook gezamenlijk een 

opvangprotocol voor marters te schrijven,  met (veel) 

aandacht voor succesvolle terugkeer in de natuur 

(zogenaamde ‘warme uitzet’). In dit verband werden 

interviews gehouden met opvangcentra die regelmatig 

marters binnen krijgen. 

 

Blog geschreven voor de website van de Stichting 

Wildopvang.nl over reekalfjes in samenwerking met Stichting 

Reeënopvang Nederland: ‘Laat Bambi liggen!’ 
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Meegewerkt aan podcast voor de provincie Noord-Holland 

over wildopvangcentra: ‘Wat gebeurt er met een gewonde 

egel langs de weg?’ 

 

Juni  
 

Eerste nieuwsbrief van Stichting Wildopvang.nl uitgestuurd 

aan alle wildopvangcentra van Nederland met onder andere 

nieuws over werkgroepen bij het ministerie van LNV: 

financiering van wildopvangcentra, handelingsvrijheid, de 

zienswijze van de Raad voor Dieraangelegenheden over hulp 

aan in het wild levende dieren en het rapport van Centre for 

Sustainable Animal Stewardship (CenSAS) over methoden 

euthanasie door niet-dierenartsen.  

 

Deelgenomen aan de cursus ‘Help! Financiële administratie’ 

aan de DierenLot Academie van de Stichting DierenLot.  

 

Gewerkt aan de opzet voor een marterprotocol voor 

wildopvangcentra.  

 

Deelgenomen aan het webinar van Wallaart & Kusse Public 

Affairs over lobbymogelijkheden rond de 

gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. 

 

Meegeschreven met Stichting DierenLot aan het rapport 

‘Invasieve Exoten’ ten behoeven het Ministerie van LNV.  

 

Samengewerkt met de Raad voor Dieraangelegenheden 

(RDA), als voorbereiding op een aantal interviews ten 

behoeve van een rapport dat zal gaan over of in het wild 
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levende dieren in nood hulp behoeven en of en hoe 

wildopvangcentra gefinancierd zouden moeten worden door 

de overheid. Dit rapport wordt geschreven op verzoek van de 

minister van LNV. 

 

Contact gezocht met Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO) over de regels van deze dienst ten aanzien 

van transport en opvang van invasieve exoten. Dit als 

voorbereiding op een presentatie voor de DierenLot 

Academie gepland voor november.  

 

Eerste bestuursvergadering Stichting Wildopvang.nl. Aan de 

orde kwamen o.a. een duidelijke rolverdeling bestuur, de 

formele aanstelling van de directeur, het afhandelen UBO-

verklaringen en het besluit om een nieuwe website te laten 

bouwen.  

 

Juli 
 

Inspreken bij een Commissievergadering Klimaat, Natuur en 

Milieu van de Provinciale Staten van Zuid-Holland over de 

noodzakelijke financiering voor wildopvangcentra.  

 

Gespreksleider bij bezoek gemeente Amsterdam aan Vogel- 

en Zoogdierenopvang De Toevlucht over een structurele 

ophoging van de financiële bijdrage en legalisering van aantal 

zaken met betrekking tot grondgebruik.  

 

Op verzoek van het ministerie van LNV een inventarisatie 

gemaakt van vragen van wildopvangcentra met betrekking 

tot het CenSAS rapport over euthanasie bij wildopvangcentra  
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Augustus 

 

In verband met regelmatige deelname aan de werkgroep(en) 

van het ministerie van LNV nauwe samenwerking met 

lobbyist DierenLot over gezamenlijk standpunt met 

betrekking tot de politieke ontwikkelingen relevant voor 

wildopvangcentra.  

 

Verbinding tot stand gebracht tussen Jan Johan Vlug, de 

auteur van het boek De Fuut (Amsterdam 2021, Uitgeverij 

Atlas-Contact), en Sharon Lexmond, de beheerder van 

Vogelopvang De Wulp in Den Haag. Beiden hebben het plan 

opgevat om samen een artikel te schrijven over het 

grootbrengen van jonge futen, met ondersteuning van 

Stichting Wildopvang.nl. 

 

Werkbezoek aan Wildopvang Delft. Kennis gemaakt met 

voorzitter Willeke van den Heuvel en hoofd dierverzorging 

Tessel de Jong.  

 

Meegewerkt aan een artikel door student rechten S.L. van 

Muiswinkel, getiteld ‘Wie helpt wilde vogels’, gepubliceerd 

op de website Network for International Law Students 

Netherlands (NILS). 

 

September 
 

Tweede nieuwsbrief verstuurd, met o.a. een reminder voor 

Noord-Hollandse wildopvangcentra dat de deadline nadert 

om subsidie aan te vragen bij de provincie Noord-Holland 
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voor zowel coronasteun als communicatieplannen. In 

verband daarmee de mogelijkheden telefonisch toegelicht. 

 

In verband met de evaluatie van het dierenwelzijnsbeleid van 

de gemeente Amsterdam heeft Stichting Wildopvang.nl op 

verzoek van de gemeente commentaar geleverd op haar 

dierenwelzijnsnota, getiteld ‘Agenda Dieren’. Een aanzienlijk 

deel van de opmerkingen werd in de nota verwerkt. 

 

Aanwezig geweest online opening van Avolare in Doorwerth, 

het nieuwste en modernste wildopvangcentrum van 

Nederland. 

 

Als gespreksleider opgetreden bij contractbespreking 

Dierenbescherming en Vogel- en Zoogdierenopvang De 

Toevlucht.  

 

Deelgenomen aan de cursus ‘Meer over inheemse dieren’ 

door Vogelrevalidatiecentrum Zundert op de DierenLot 

Academie.  

 

Deelgenomen aan de webinar  ‘geneeskunde bij roofvogels’ 

georganiseerd vogeldierenarts Rob van Zon, verbonden aan 

de Universiteit van Utrecht. 

 

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV 

over afgifte en duur ontheffingen voor wildopvangcentra 

specifiek voor alle provincies.  
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Oktober 
 

Deelgenomen aan de cursus ‘Lobby bij Provincies’ aan de 

DierenLot Academie.  
 

in verband met de verleende subsidies aan Noord-Hollandse 

wildopvangcentra een werkbezoek van de Noord-Hollandse 

gedeputeerde Ilse Zaal (GroenLinks) mede georganiseerd bij 

Vogel- en Zoogdierenopvang De Toevlucht.  

 

Samen met de lobbyist van DierenLot een werkbezoek 

gebracht aan de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de 

Dieren, over opvang en transport invasieve exoten en een 

financiële vergoeding van vogelgrieponkosten voor 

dierenambulances en wildopvangcentra.  

 

Op 7 oktober de evaluatie van de werkzaamheden Stichting 

Wildopvang.nl bij DierenLot. Toelichting gegeven op de 

werkzaamheden van Stichting Wildopvang.nl en groen licht 

gekregen voor voortzetting financiële steun in 2022. 

 

November 
 

Op 6 november tijdens de Landelijke Bijeenkomst 

Dierenhulpverlening van DierenLot een presentatie gegeven 

over ‘Politieke ontwikkelingen relevant voor 

wildopvangcentra.’  

 

Op 12 november deelgenomen aan de cursus ‘Sponsoring en 

samenwerking met bedrijven’ op de DierenLot Academie. 
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Op 17 november samen met de lobbyist van DierenLot een 

presentatie gegeven op de DierenLot Academie over 

transport en opvang invasieve exoten.  

 

Nieuwsbrief uitgebracht aan alle wildopvangcentra over de 

nieuwe landelijke regels inzake vogelgriep.  

 

Overleg met lobbyist van DierenLot en de voorzitter van 

wildopvangcentrum Vogelklas Karel Schot, Rotterdam, over 

adequate quarantaine voor wildopvangcentra met 

betrekking tot de vogelgriep: hoe insleep en besmetting te 

voorkomen?  

 

Op verzoek overleg gehad met een bestuurslid van het 

Vogelhospitaal Haarlem over het nieuwe 

administratiesysteem voor wildopvangcentra (FALCON).  

 

Intake gesprek gehad met het bedrijf dat nieuwe website 

gaat maken. Met name een opzet gemaakt voor de 

toekomstige toevoeging van een databank ten behoeve van 

wildopvangcentra. 

 

December 
 

Kennismakingsgesprek met ontwerper van een speciaal 

ontworpen administratie & registratiesysteem (FALCON) 

voor wildopvangcentra. Er werden afspraken gemaakt over 

het promoten van dit programma.   

 

Deelgenomen aan Technisch Uitvoerings Overleg (TUO), van 

het ministerie LNV over de handelingsvrijheid met betrekking 
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tot veterinaire behandeling en euthanasie in 

wildopvangcentra.  

 

Deelgenomen aan het online martersymposium van de 

Zoogdiervereniging.  

 

Tweede bestuursvergadering van Stichting Wildopvang.nl. 

Op de agenda stonden o.a. het stappenplan Wet bestuur en 

toezicht Rechtspersonen (WBTR) en de inrichting van de 

nieuwe website. 

 

Deelgenomen aan TUO van het ministerie van LNV over 

vogelgriep, o.a. met betrekking tot de extra kosten die 

dierenambulances en wildopvangcentra maken voor 

persoonlijke beschermingsmiddelen.  

 

Onderzoek begonnen middels enquête naar uitzetten van 

marterachtigen door wildopvangcentra.   

 

Eindejaarsgroet verstuurd aan alle Nederlandse 

wildopvangcentra en overige relaties van Stichting 

Wildopvang.nl.  

 

Doorlopende activiteiten 
Het onderhouden van de website.  

Twee tot driemaal daags bijhouden van de Facebookpagina 

van Stichting Wildopvang.nl. Op deze pagina worden alle 

berichten van wildopvangcentra in Nederland en in 

Vlaanderen door gepost voor ongeveer 3800 volgers.  

Het onderhouden van contacten met wildopvangcentra, 

dierenambulances en overheden.  
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Afhandeling van regelmatige hulp- en informatieverzoeken 

van wildopvangcentra.  

Afhandeling van regelmatige vragen van particulieren over 

hulp en opvang van in het wild levende dieren.  

Administratie ten behoeve van Stichting Wildopvang.nl. 

Vakliteratuur bijhouden.  

 

 

 


