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Vogelopvang De Wulp vraagt aandacht voor ondersteuning
voor de opvang en verzorging van probleemvogels na de
sluiting Wildopvang Zuid Holland in Delft
Nu Wildopvang Zuid Holland in Delft definitief op 31 december 2022
gaat sluiten en per 10 oktober al geen dieren meer opneemt, zijn de
mogelijkheden tot opvang en herstel voor wilde probleemvogels in
onze provincie teruggebracht tot voornamelijk vogelopvang De Wulp
te Den Haag en Vogelklas Karel Schot te Rotterdam. Wildopvang Zuid
Holland had in de gemeente Delft een duidelijke opvangfunctie (ruim 4.300 dieren, waarvan 3.400
vogels in 2021).
Nagenoeg alle kosten, die de vogelopvang De Wulp maakt, worden
bijeen gebracht vanuit donaties van particulieren en legaten.
Vogelopvang De Wulp ontvangt slechts van 1 naburige gemeente een
kleine bijdrage. Verder ontvangen we uit onze regio (nog) geen
structurele ondersteuning.
Helaas worden de verzorgingskosten van probleemvogels uit nagenoeg
alle gemeentes in de wijde omtrek afgewenteld op de donaties van inwoners van Den Haag e.o.
Het zou een goede zaak zijn als gemeentes en haar inwoners gaan beseffen dat ook de
probleemvogels uit de eigen omgeving aandacht verdienen. Zolang inwoners kunnen genieten van
de natuur in hun eigen omgeving en de natuur toch van iedereen is, is verantwoording nemen voor
de eigen probleemvogels (waarbij de mens (in)direct meestal de veroorzaker van het probleem is)
een goede zaak.
Omdat vanaf 2023 ongeveer 3.500 vogels geen plaats en verzorging meer kunnen krijgen in de
gemeente Delft komt naar verwachting 60 – 80% hiervan bij vogelopvang De Wulp terecht. Wij
hebben inmiddels bij alle gemeentes rondom Den Haag een verzoek ingediend om een vergoeding
voor de opvang en verzorging van hun probleemvogels bij vogelopvang De Wulp in het leven te
roepen.
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De vogelopvang De Wulp te Den Haag (onderdeel van de Haagse
Vogelbescherming) verzorgt alleen in het wild levende vogels die door menselijk
toedoen in de problemen zijn gekomen. Dit kan van alles zijn: denk aan het
verkeer, katten en honden, visdraad en haak, ramen, vergif en mishandeling,
olieslachtoffers.
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