
Van:  

Verzonden: woensdag 15 januari 2020 13:07 
Aan: gemeente@noordwijk.nl; Gemeente Leiderdorp; OEG Bestuurssecretariaat; 

gemeente@voorschoten.nl; Gemeente Zoeterwoude2; gemeente@teylingen.nl; info@katwijk.nl 
Onderwerp: 35% meer wilde dieren opgehaald in Leidse regio! 
  

Geachte gemeente, 
  
Wilt u zo vriendelijk zijn onderstaand e-mailbericht aan de regionale pers  met inbegrip van 
het persbericht en de presentatie van de gegevens van opgehaalde wilde dieren ter kennis 
te willen brengen van het college van B&W en de leden van de gemeenteraad? 

  
Voor uw medewerking zeggen wij u bij voorbaat dank!  
  
Stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance 
namens het bestuur, 
voorzitter,  
  
  
------------------------------------------ 
  
Geachte redactie, 
  
Het afgelopen jaar was er sprake van een sterke toename van door onze stichting 
opgehaalde aantal wilde dieren in de Leidse regio. Een toename van niet minder dan 35%! 
Meer informatie daarover treft u aan in bijgevoegd persbericht. Tevens treft u aan een 
overzicht waarin is aangegeven uit welke gemeenten de wilde dieren afkomstig waren en 
wat er met hen is gebeurd. 
  
In het overzicht zijn nog niet opgenomen de aantallen huisdieren, die wij het afgelopen jaar 
hebben opgehaald. Voor het complete overzicht daarvan moeten wij van de dierentehuizen 
in Leiden en Noordwijk nog de gegevens ontvangen welke van de daar afgeleverde 
huisdieren terug zijn gegaan naar hun baasje(s) en welke niet. Zodra wij alle gegevens over 
opgehaalde huisdieren compleet hebben, zullen wij ook die bekendmaken. 
  
Voor vragen over het persbericht  en het bovenstaande kunt u ons uiteraard benaderen. 
  
Namens het bestuur van de Stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance – 
Vogelasiel regio Leiden, 
  
Stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance 

voorzitter, 



 

Stichting ter ondersteuning van de Dierenambulance-Vogelasiel Regio Leiden 
Postadres secretariaat: Vollersgracht 12, 2312VL Leiden 

 
Telefoon Dierenambulance 071 517 4141 

Persbericht 

Onverwacht sterke toename aantal opgenomen wilde dieren in 

Leidse regio 

“Het aantal opgehaalde en bij ons door particulieren aangebrachte wilde dieren is in 2019 onverwacht sterk 

toegenomen”, bericht voorzitter Jaap van Meijgaarden van de regionale Dierenambulance – Vogelasiel. “Het 

aantal steeg van 1.732 in 2018 naar 2.341 het afgelopen jaar. Een toename van niet minder dan 35%!  

Dit ondanks het feit dat het aantal ritten dat onze ambulances uitvoerden slechts licht steeg van 4.731 naar 

4.788. Dat betekent dat wij bijna 100 ritten per week uitvoeren, terwijl hierbij de ritten van de opgehaalde 

dieren die wij gedwongen door moeten transporteren naar opvangcentra elders, niet zijn inbegrepen. Een 

geweldige prestatie van onze ca. 80 vrijwilligers. 

Vrijwel dagelijks voeren wij ook nog ritten uit naar Vogelopvang De Wulp in Den Haag en de Egelopvang in 

Zoetermeer, omdat wij op dit moment de faciliteit niet hebben om vogels, egels en vleermuizen langer dan een 

dag te verzorgen. Ons tijdelijke bedrijfspand aan de Draadbaan 14 in Leiderdorp voldoet helaas niet aan de 

eisen die de Wet Natuurbescherming aan dergelijke opvang stelt.  

Het grootste aantal wilde dieren dat wij hebben opgenomen zijn vogels,  namelijk 2.182. Daarnaast nog 159 

andere wilde dieren, in het bijzonder egels en dwergvleermuizen, beschermde diersoorten. Het afgelopen jaar 

haalden wij op ook weer enkele bijzondere dieren op, zoals de twee wasbeerhonden in het voorjaar in 

Noordwijk. Die brachten wij vervolgens naar stichting Aap in Almere.  

De kosten voor transport en opvang van wilde dieren bekostigden wij tot nu toe volledig zelf, ondanks het feit 

dat de zorgplicht voor wilde dieren voor een ieder geldt, dus ook voor gemeenten. Gelukkig hebben de 

gemeenten Leiden en Teylingen positief gereageerd op ons verzoek om bekostiging. Leiden heeft toegezegd 

ons 4 jaar voor transport en opvang van wilde dieren te zullen financieren, Teylingen eenmalig. De overige 

gemeenten hebben negatief gereageerd (Zoeterwoude, Leiderdorp en Katwijk), of in het geheel niet 

(Voorschoten, Oegstgeest, Noordwijk). Voor zover zij gereageerd hebben verwijzen zij naar de provincie, maar 

de provincie heeft op dit gebied nog geen enkel beleid geformuleerd, laat staan budget beschikbaar voor 

financiering van transport en opvang van wilde dieren. Er blijft dus nog wel wat te wensen over in het nieuwe 

jaar”. 

In bijgaande presentatie kunt u terugvinden uit welke gemeente de wilde dieren afkomstig waren en wat er 

met hen na behandeling is gebeurd. 

Leiden, 15 januari 2020 

----------------------------- 

 



Totaal aantal 
vogels 

binnengekomen 
2182 

 

 
 

       Leiden 843 
        Katwijk 242 
        Noordwijk 168 
        Leiderdorp 157 
        Voorschoten 135 
        Oegstgeest 132 
        Sassenheim 113 
        Rijnsburg 67 
        Voorhout 62 
        Zoeterwoude 59 
        Noordwijkerhout 47 
        Warmond 32 
        Valkenburg 28 
        Lisse 14 
        

 
Diversen 37 

        Alphen a/d Rijn 6 
        Wassenaar 5 
        Oud Ade 4 
        Rijpwetering 4 
        Hazerswoude 3 
        Roelofarendsveen 3 
        Amsterdam 2 
        Kaageiland 2 
        Boskoop 1 
        Delft 1 
        Den Haag 1 
        Hoogmade 1 
        Leimuiden 1 
        Oude Wetering 1 
        Woubrugge 1 
        Zoetermeer 1 
        Onbekend 46 
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 Vogels binnengekomen per gemeente in 2019 
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Totaal aantal vogels 
uitgaand 

2182 

 

 
 

         naar de Wulp 1459 
          vrij gelaten 125 
          overleden 326 
          euthanasie 139 
          naar eigenaar 23 
          herplaatst 31 
          diversen 11 
          onbekend 66 
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Wat is er met de binnengekomen vogels gebeurd 
in 2019 
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Overige dieren 
binnengekomen 2019 

 

 
 

    
      

Egel 95 
     

      

Dwergvleermuis 16 
     

      

Muis 16 
     

      

Rat 11 
     

      

Haas 4 
     

      

Gekko 2 
     

      

Konijn 2 
     

      

Slang 2 
     

      

Spitsmuis 2 
     

      

Wasbeerhond 2 
   

          

Eekhoorn 1 
   

          

Hagedis 1 
   

          

Kameleon 1 
   

          

Suikereekhoorn 1 
   

          

Waterschildpad 1 
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Overige dieren uitgaand 2019 

 

  
 

        
     Wulp 5           
     Uitgezet 9           
     Overleden 20           
     Euthanasie 7           
     Naar Eigenaar 0           
     Herplaatst 0           
     Egelopvang Den Haag 32           
     Egelopvang Zoetermeer 36           
     Knagertje 28           
     Diversen 20           
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Overige dieren 
binnengekomen in 2019 per 

gemeente 

 

 
 

       Leiden 47 
        Oegstgeest 20 
        Leiderdorp 16 
        Noordwijk 14 
        Rijnsburg 12 
        Voorschoten 9 
        Noordwijkerhout 8 
        Sassenheim 8 
        Katwijk 6 
        Voorhout 4 
        Warmond 4 
        Zoeterwoude 4 
        Aalsmeer 1 
        Nieuwkoop 1 
        Rijpwetering 1 
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Overige dieren 2019 per gemeente 
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