
 

 

Jaarverslag Vogelasiel De Paddestoel 2018 

 

Algemeen 
Voor u ligt het beknopte jaarverslag van Vogelasiel De Paddestoel over het jaar 2018. Een jaar waarin 
veel gebeurd is en vele dieren werden opgevangen. Naast vogels worden er ook (steeds meer) wilde 
zoogdieren opgevangen; voornamelijk egels maar ook hazen en konijnen. Van nu af aan zullen we 
daarom spreken over ‘de wildopvang’ in plaats van ‘het vogelasiel’.   
 

Bestuur en vergaderingen 
Al jaren kampt de wildopvang met bestuurlijke problemen. Het verloop is groot en de wildopvang is 
constant op zoek naar nieuwe vrijwillige bestuursleden. Het tijdelijk bestuur dat enkele jaren geleden 
werd aangesteld, gaf al langere tijd aan graag te willen stoppen met de werkzaamheden. In 2018 
werd er naarstig gezocht naar nieuwe bestuursleden. Dit bleek echter nog niet makkelijk. Evelien 
Berreboom (toenmalig penningmeester) stopte in 2018 om gezondheidsredenen met haar 
werkzaamheden. Enkele maanden later neemt Remco van Rij haar functie over.  
 
Eind 2018 bestaat het bestuur uit de volgende (interim) personen: 
Interim voorzitter:  Henk Post 
Vicevoorzitter:   Gerrit Balkema 
Interim secretaris:  Evert Tolhuis 
Penningmeester:  Remco van Rij  
Algemeen bestuurslid:  Ilse Kootkar 
 
Er zal verder gezocht blijven worden naar een geschikte vervangers voor de functies van voorzitter, 
vicevoorzitter en secretaris. Op die manier kunnen de interim bestuursleden hun werkzaamheden 
met een gerust hart overdragen. Het bestuur vergaderde in 2018 in de regel eenmaal per maand 
samen met het beheer van de wildopvang. 
 

Beheer 
In augustus 2017 werd Melanie Leijding aangesteld als nieuwe beheerder van de wildopvang. Zij 
kreeg een tijdelijk contract van 36 uur per week. Na verlenging van dit contract in december 2017, 
kreeg zij in december 2018 een contract voor onbepaalde tijd. De afgelopen jaren is er telkens 
gebleken dat 1 FTE niet voldoende is om al het werk bij de wildopvang te realiseren. In oktober 2017 
werd daarom Janet v/d Beld aangesteld als parttime assistent-beheerder voor 16 uur per week. 



Naast haar werkzaamheden bij de wildopvang was Janet ook in dienst bij de TESO. Na meerdere 
maanden deze 2 drukke functies gecombineerd te hebben, werd duidelijk dat dit teveel was. Eind 
2018 stopte zij dan ook met haar werkzaamheden bij de wildopvang.  
 
Ruth Kraak is al vele jaren als vrijwilliger betrokken bij de wildopvang. Sinds een aantal jaar heeft zij 
zich o.a. gespecialiseerd in het opvangen en rehabiliteren van egels; een vak apart. Tijdens de 
vakantie van Melanie in november 2018, nam Ruth de werkzaamheden tijdelijk over. De laatste 
maanden van 2018 wordt er regelmatig overlegd om te polsen of Ruth interesse zou hebben in het 
overnemen van de functie van Janet. Sinds 1 januari 2019 is Ruth Kraak dan ook in dienst van de 
wildopvang.  
 

Wildopvang 
In 2017 werden er in totaal 1250 dieren opgevangen bij de wildopvang. In 2018 steeg dit aantal naar 
1703 dieren. Opvallend is weer dat een groot deel van deze dieren, slachtoffer werd van katten of 
honden. 
 

Vorst 
In februari en maart 2018 was er sprake van extreme vorst. Door de bevroren grond hadden veel 
vogels moeite om voedsel te vinden. In deze maanden werden dan ook veel verzwakte vogels bij de 
wildopvang gebracht. Opvallend was dat er vogelsoorten werden gebracht die we normaal 
gesproken minder vaak zien. Het ging onder andere om kieviten, tureluurs, wulpen, strandlopertjes 
en watersnippen. Allen sterk ondervoed en in slechte conditie. Er werd door iedereen hard gewerkt 
om deze dieren er weer bovenop te helpen. Dit bleek een extra uitdaging door o.a. het tekort aan 
verwarmde ruimtes in de opvang. Er werden in deze periode extra warmtelampen aangeschaft om 
de dieren warm te kunnen houden. Door de vorst vroren er in de opvang verschillende leidingen 
stuk.   
 

Egels 
Opvallend in 2018 was de enorme stijging in het aantal egels dat werd gebracht. Waar er in 2017 nog 
rond de 80 egels werden opgevangen, telde 2018 een totaal van rond de 140 egels. Dit valt te wijten 
aan de strenge vorst in het begin van het jaar en de lange en droge zomer die daarna volgde. De 
dieren hadden moeite om voedsel en water te vinden en kwamen veelal in zeer slechte conditie bij 
ons binnen.  

 

Vleermuizen 
Bij de wildopvang worden ook vleermuizen opgevangen. In samenwerking met vleermuis-expert Jan 
Boshamer wordt er gezocht naar de best mogelijke verzorging. In 2018 werden er onder andere 
laatvliegers, gewone dwergvleermuizen en ruige dwergvleermuizen bij de opvang gebracht.  
 

Watervogels 
In 2018 werden er meerdere grote watervogels bij de opvang gebracht. Onze wildopvang heeft sinds 
een paar jaar een samenwerkingsverband met Ecomare op Texel. In goed overleg werden er 
meerdere Jan van Genten naar Texel gebracht, waar er meer ruimte en expertise is om de vogels te 
rehabiliteren. Daarentegen kwamen er vanaf Ecomare meerdere (jonge) vogels naar Den Helder, 
zoals merels, spreeuwen, ganzen en andere zangvogels. 
 

Zomer 
Zoals elk jaar is de zomer de drukste tijd bij de wildopvang. Zodra het broedseizoen begint, begint 
ook de vogeldrukte in de opvang. Door o.a. verstoring bij snoeiwerkzaamheden werden er meerdere 



nesten vogels bij ons gebracht, waaronder van mezen, kauwen, merels en eksters. Veel van de dieren 
die in de zomer binnengebracht worden, vallen ten prooi aan de kat. Op het moment dat veel jonge 
(zang)vogels het nest verlaten, blijven zij nog enkele dagen op de grond. In deze paar dagen leren zij 
alles van de ouders, zoals goed vliegen, waar het gevaar is en hoe er voedsel gezocht moet worden. 
Tijdens deze paar dagen zijn zij erg kwetsbaar omdat ze nog niet goed kunnen vliegen en worden zij 
veelal slachtoffer van de buurtkatten.  
 

Vrijwilligers en stagiaires  
In 2018 kwamen er meerdere nieuwe vrijwilligers bij in de wildopvang. Dit mede dankzij de oproepen 
op onze Social Media kanalen, website en vacature-websites. De vrijwilligers werken in de 
wildopvang minimaal 1 dagdeel in de week en worden ook gevraagd om 2 keer in de maand een 
dagdeel in het weekend in te vullen. Halverwege het jaar stopten er weer een aantal vrijwilligers, 
vanwege persoonlijke omstandigheden en het zelf krijgen van een vaste baan. De wildopvang is 
ontzettend blij met iedereen die helpt bij de verzorging van de dieren. Echter blijft het tekort aan 
vrijwilligers een structureel probleem bij de wildopvang.  
 
In 2018 werden er meerdere stageplekken ingevuld door studenten van de opleiding Dierverzorging 
van het Clusius-college in Schagen. De wildopvang ontving in 2018 een nieuwe accreditatie om 
studenten van mbo-niveau 2, 3 en 4 op te mogen leiden.  In de komende jaren kijken de 
medewerkers van de wildopvang ernaar uit om meer studenten op te mogen leiden en hen 
enthousiast te maken voor de wilde vogels- en zoogdieren in Nederland.  
 

Dagbesteding 
In 2018 werden er 3 plekken voor de dagbesteding ingevuld. 1 van de cliënten stopte halverwege het 

jaar wegens persoonlijke omstandigheden. 2 Cliënten van Stichting De Waerden bleven over en 

werkten in 2018 vol enthousiasme en overgave. Er zijn nog enkele plaatsen voor de dagbesteding 

beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de wildopvang.  

Leden/ donateurs/ sponsoren 
We zijn heel blij met alle kleine- en grote financiële bijdragen die we hebben mogen ontvangen in 

2018. Mede door deze steun was het o.a. mogelijk een 2e couveuse aan te schaffen, welke in de 

herfst en winter vooral wordt gebruikt voor onderkoelde egels. In het voorjaar en zomer wordt deze 

vooral gebruikt voor het opvangen van nestjongen: jonge vogels die nog geen compleet verenkleed 

hebben.  

In 2018 werd er hard gewerkt om het ledenbestand up to date te krijgen en te houden. Er werden 

meerdere oproepen op Social Media gedaan om zoveel mogelijk ontbrekende gegevens aan te 

vullen. Door het intensievere gebruik van Social Media worden er maandelijks particuliere donaties 

overgemaakt naar de wildopvang.  

Ontwikkelingen 
Naast de al eerder genoemde bestuurlijke problemen zijn ook de financiën bij de wildopvang altijd 
een zorgenkindje. Om de wildopvang in rustiger vaarwater te krijgen wordt al sinds eind 2016 (!) 
gestreefd naar het onderbrengen van de wildopvang bij de Helderse Vallei. In 2017 resulteerde dit 
streven naar de ondertekening van een intentieverklaring tussen de drie partijen, de gemeente, de 
Helderse Vallei en de wildopvang. We waren goed op weg met elkaar tot aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Er werd een nieuwe politieke koers uitgezet, en er 
kwamen nieuwe bestuurders aan het roer. Met voor ons als teleurstellend resultaat, dat in de 
begroting geen geld was opgenomen voor onze plannen. Door de gemeenteraadsleden (opnieuw) 
achter onze plannen te krijgen is bereikt dat we voor 2018 een gemeentelijke bijdrage hebben 



ontvangen van € 55.000,- bedoeld om de wildopvang overeind te houden. Ook is afgesproken dat zal 
worden gezocht naar mogelijkheden om de bestaande plannen, in welke vorm dan ook, uit te 
voeren. 
 
Natuurlijk waren wij heel blij met deze ondersteuning en houden we vertrouwen in de realisatie van 
de plannen: Nieuwbouw op de locatie van de Helderse Vallei en onderbrengen van de wildopvang bij 
de Helderse Vallei.  
 
Tijdens de ALV is ook gesproken over de consequenties voor de huidige verenigingsvorm van de 
wildopvang, op het moment dat de overgang naar de Helderse Vallei daadwerkelijk plaatsvindt. Op 
voorhand is de aanwezige leden gevraagd in dat geval in te stemmen met opheffen van de 
vereniging. Men ging unaniem akkoord in het belang van een stabiel voortbestaan van de 
wildopvang. 
   

Onderhoud  
Ook in 2018 hebben we meerdere aanpassingen gedaan binnen het asiel, om de werkzaamheden zo 
praktisch mogelijk te maken. Daarnaast is het belangrijk dat de dieren zo min mogelijk stress ervaren 
tijdens hun verblijf in onze wildopvang, ook hier hebben wij rekening mee gehouden en dit zoveel 
mogelijk toegepast in de opvang. Er zijn weinig kosten gemaakt, omdat alle klussen zijn uitgevoerd 
met hergebruikte materialen en/of gekregen materialen. Een voorbeeld van een aantal taken die in 
2018 werden uitgevoerd: 
 

- Een nieuw slot in de kantine 
- Meerdere malen ontstopping van het riool 
- Het voorkomen- en tegengaan van lekkage in het pand 
- Een nieuwe deur in de behandelkamer/ 1e opvang geplaatst 
- De 1e opvang gewit 
- Het ganzenpad buiten overdekt gemaakt, zodat de dieren droog kunnen zitten 
- Meerdere platen in de zandhokken bevestigd i.v.m. stress en praktischer schoon kunnen 

maken 
- Meerdere kleinere onderhoudsklussen 

 

Financiën 
De financiële resultaten van de wildopvang zullen elders op de website gepubliceerd worden. 
 


