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02.  Inleiding 

Wildopvang “Onder de Regenboog” te Eck en Wiel 

(Betuwe) valt onder Stichting “Al wat leeft onder 

de Regenboog”. Om in aanmerking te komen voor 

de vergunning die door de overheid wordt 

afgegeven voor het in bezit hebben van 

wildinheemse vogels en zoogdieren, moet de 

opvang functioneren als stichting. Onze stichting 

heet officieel “Stichting Al wat leeft onder de 

Regenboog” en deze staat als zodanig 

ingeschreven in het register van de Kamer van 

Koophandel onder KVK- nummer 30241332. 

Voor het gemak noemen we onze opvang 

“Wildopvang onder de Regenboog”.  

Door open en transparant te communiceren met 

alle partijen waarmee we contacten hebben, willen 

de mensen achter de wildopvang zich openstellen 

voor onze samenleving om zo te laten zien wat we doen en daarmee het belang van de 

opvang te benadrukken en te onderbouwen.  

 

Hulp aan dieren, in ons geval wild inheemse vogels en zoogdieren, is voor ons iets 

vanzelfsprekends. Steeds meer mensen worden zich daarvan bewust getuige de 

enorme toeloop van personen die een dier in nood bij onze opvang komen brengen. Het 

betreft hier zowel dierenambulances uit de omgeving als particulieren.  

De doelstelling van wildopvang Onder de Regenboog is immers het bieden van hulp in 

de meest brede zin van het woord aan wildinheemse vogels en zoogdieren. Zonder 

uitzondering betreft het dieren die door toedoen van menselijk handelen in de 

problemen zijn gekomen en zonder hulp niet in staat zijn te overleven.  

Het bieden van hulp een dieren in nood is overigens ook bij wet geregeld in de Wet 

dieren. Deze wet geldt niet alleen voor zgn. gehouden dieren zoals huisdieren en 

landbouwhuisdieren  maar ook voor alle niet- gehouden dieren.  

 

Het is wel zorgwekkend dat er een trend waarneembaar is dat mensen die een dier 

hebben gevonden zoeken naar snelle- en makkelijke oplossingen. Zo krijgen we 

regelmatig het verzoek om het gevonden dier op te halen terwijl we geen 

dierenambulance organisatie zijn of dat mensen de afstand tussen hen en onze 

wildopvang al snel te groot vinden en dan zeggen “we kijken nog wel even”. In de 

praktijk betekent dit dat het dier dan weer langs de kant van de weg of in de tuin wordt 

gezet en veelal langzaam dood gaat.  
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Zo wordt geprobeerd dat verantwoordelijkheid bij de wildopvang neer te leggen. Echter 

door structureel gebrek aan vrijwilligers kunnen we die verantwoordelijkheid niet nemen. 

Sommige mensen hebben hiervoor begrip maar veel helaas ook niet.  

 

Door intensieve toegewijde zorg overleeft een respectabel aantal van deze dieren. 

Gemiddeld ligt dat rond de 70% maar dat is sterk afhankelijk hoe snel dieren nadat ze 

zijn gevonden, in de opvang terecht komen.  Sommigen zijn echter zo verwond of in 

zo’n slechte conditie, dat hulp in onze opvang niet meer mag baten. Ook in deze 

jammerlijke situatie heeft hulp aan het dier wel degelijk zin gehad want zonder hulp zou 

het dier langzaam creperen en in de opvang wordt door de dierenarts, als dat de enige 

uitweg is, euthanasie toegepast. 

Behalve dat we zoveel mogelijk proberen te communiceren via WhatsApp, Facebook en 

de website publiceren we ook het jaarverslag zodat iedereen in de keuken van onze 

wildopvang kan kijken en daar naar behoefte vragen over kan stellen. 

We merken duidelijk dat mensen die een dier naar onze opvang hebben gebracht van 

Facebook gebruik maken om met de wildopvang te communiceren over het verloop van 

het dier. In de regel proberen we daar direct op te antwoorden, ook al is het verloop 

negatief geweest. 

Facebook berichten worden nauwlettend gevolgd en indien daar aanleiding voor is 

ontvangen we nog steeds heel veel “likes”, met name als we weer eens een 

aansprekend succes hebben geboekt. In feite is echter elke teruggeplaatste vogel- of 

zoogdier een succes en dat delen we veelal met de brenger van het dier. Dieren die 

overleven worden zonder uitzondering weer in de natuurlijke leefomgeving terug-

geplaatst.  

Nog steeds is niet bij iedereen bekend dat het bij wet verboden is om langer dan 12 uur 

een wildinheemse vogel of zoogdier in je bezit te hebben tenzij je daar een vergunning 

voor hebt die door de provincie is toegekend. 

In het Rivierengebied en de omgeving daarvan is wildopvang Onder de Regenboog de 

enige instelling met een officiële ontheffing om wildinheemse vogels en zoogdieren in 

haar bezit te hebben en die ook daadwerkelijk operationeel is, 7 dagen in de week en 

24 uur per dag. 

Aanvankelijk werd deze ontheffing, na het aantonen van onder andere bekwaamheid in 

dierverzorging en het beschikken over de juiste accommodatie, afgegeven door het 

ministerie van LNV. Sinds 2017 wordt deze vergunning afgegeven door de Provincie en 

deze geldt voor een periode van telkens vijf jaar.  

Zonder ontheffing is het dus een ieder bij de wet verboden om enig wild inheems dier 

langer dan 12 uur in zijn- of haar bezit te hebben. 

De ontheffing van wildopvang Onder de Regenboog staat geregistreerd onder 

zaaknummer 2017- 004839 (voorheen FF/ 75/ 2012/ 010).  
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03.  Het jaar 2021  

2021 gaat voor ons de boeken in als een heel druk jaar. Het begon al vroeg met veel 

jonge hazen en wat later de jonge wilde konijnen, die we allemaal aan de fles hadden. 

Daarna de “normale” voorjaars- en zomervogels” met als uitschieter een koppel van 16 

jonge zwanen. Toen het volgens het normale patroon wat rustiger zou moeten worden, 

kwamen de egels massaal binnen. Veelal met long- en darmaandoeningen of besmet 

door de egelziekte. Dit laatste is duidelijk te herkennen aan de abcessen, het eerste 

aan het rochelend ademhalen. Vanaf het najaar van 2021 stroomden vervolgens ook 

veel jonge egels binnen. Meer over de egels leest u in hoofdstuk 4) en 5)  

 

Het jaar 2021 stond net als het jaar ervoor in het teken van veel en grote positieve 

gebeurtenissen. In 2020 bestonden de positieve stappen uit het maken van de plannen 

en het vergaren van middelen en 2021 stond in het teken van de uitvoering van die 

plannen. Dit alles door ons team van zeer enthousiaste en betrokken vrijwilligers maar 

niet in de laatste plaats ook door de bijzonder fijne samenwerking met Stichting 

DierenLot.  

Het beschikbare budget wordt primair gebruikt voor de voeding, het onderhoud, de 

huisvesting en de medische kosten voor de dieren die in de opvang worden gebracht. 

Dit budget vloeit met name voort uit de donaties die we van een vaste groep donateurs 

ontvangen en de giften die we krijgen van mensen die een dier in de opvang komen 

brengen. Met dit budget kunnen we de opvang draaiend houden maar verder zijn de 

mogelijkheden zoals onderhoud en reparatie/ vervanging zeer beperkt. Dit werkt 

benauwend omdat je dan eigenlijk niet altijd zo efficiënt kan werken als vanwege de 

drukte wel zou moeten.  

Het jaar 2021 stond echter in het teken van enorme fijne- en praktische verbeteringen 

van de opvangaccommodaties met name voor de watervogels maar ook voor de 

wildinheemse zoogdieren zoals de hazen, konijnen en egels.  

 

De highlights op een rij: 

• Om te beginnen kregen we in januari 2021 een enorme verrassing in de 

vorm van een donatie van maar liefst € 8.000,- van Dierenambulance Putten- 

Barneveld. Dit bedrag kwam bovenop de € 25.000,-  die we als Maarten 

Stoopendaal Droomcheque in juli 2020 bij het afleveren van de 

DierenTransportAmbulance van DierenLot hadden gekregen.  

• De bouw van een nieuwe watervogelaccommodatie. Door het enorme 

budget konden we de plannen voor het bouwen van een geheel nieuwe 

watervogelaccommodatie in maart 2021 daadwerkelijk ter hand nemen.  

Voordat we konden opbouwen moesten eerst de oude opstanden gesloopt 

worden en het terrein bouwrijp gemaakt worden. Nadat dit was gedaan is een 
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betonnen plaat gestort waarop we konden bouwen en tegelijkertijd is riolering en 

electra aangelegd. Na drie weken zwoegen stond de watervogelopvang zoals we 

hadden uitgedacht en met vrijwilligers tijdens NLDoet is alles strak in de verf 

gezet. Ondertussen ontstonden er strubbelingen met de Omgevings Dienst 

Rivierenland en de gemeente Buren omdat deze partijen van mening waren dat  

voor de wildopvang teveel aan bebouwd oppervlak was waardoor er geen 

vergunning voor de nieuwbouw gegeven kon worden. In hoofdstuk 11) op pagina 

15 meer over deze vervelende ervaring, die nou niet bepaald als “highlight” 

bestempeld kan worden. 

• De inrichting en isolatie van de babykamer. Met name voor de jonge 

hazen en wilde konijnen hebben we een aparte ruimte waar de jonge dieren in 

alle rust verzorgd en gevoed kunnen worden. Omdat deze ruimte ook verwarmd 

wordt was het zinvol om uit oogpunt van duurzaamheid deze ruimte beter te 

isoleren. Hiervoor is het dak van binnen bekleed met 6 cm. dikke isolatieplaten. 

Tevens is de vloer gerepareerd waardoor deze weer strak ligt en goed te 

reinigen is. Voor de plaatsing van de couveuses zijn nieuwe werkbanken 

gebouwd. 

• De uitreiking van maar liefst twee Koninklijke Onderscheidingen eind april 

aan twee trouwe vrijwilligsters voor hun vrijwilligerswerk in onze wildopvang, bij 

de dierenambulance in Tiel en hun vrijwilligerswerk bij een verzorgingstehuis in 

Buren. Doordat de Covid- maatregelen op het moment van de uitreiking waren 

versoepeld en de plechtigheid zich buiten kon voltrekken was de burgemeester 

van Buren bereid om in aanwezigheid van familie, onze vrijwilligers, 

afgevaardigden van de andere twee instellingen, afgevaardigden van Stichting 

DierenLot en afgevaardigden van de gemeente Buren de twee dames de 

Koninklijke Onderscheiding uit te reiken.  

• De aanleg van een compleet nieuwe grasmat in de zwanenweide. Door 

een oproep via Facebook kregen we van verschillende particulieren rollen 

grasmat aangeboden waarmee we in het voorjaar de hele zwanenweide opnieuw 

van een mooie grasmat konden voorzien. Na de natte winter van 2020-2021 en 

het grote aantal zwanen in de opvang was de zwanenweide redelijk modderig 

geworden. Door de nieuwe zoden zag het geheel er weer fantastisch mooi uit.  

• De aanleg van een grote zwanenvijver. Omdat we de laatste jaren een 

groot aantal zwanen in de opvang krijgen was de behoefte aan een grotere 

zwanenvijver ook groot want 14 halfwas zwanen in een bak van 2 x 2 meter is 

aardig krap bemeten. Bovendien functioneerde de afvoer niet goed meer dus 

alles moest eigenlijk vervangen worden. Om eea. te realiseren hebben we bij 

DierenLot een aanvraag voor een financiële ondersteuning van € 8.500,-

aangevraagd en gekregen. Met dit bedrag konden we de oude vijver verwijderen 
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en een nieuw groter gat laten graven. In het gat is vervolgens van polyester een 

nieuwe vijver gebouwd van 4 x 4 meter en een diepte van 60 cm.  

Vervolgens is om de hele vijver een waterafvoer en bestrating aangebracht. 

Tijdens een gezellige BBQ met alle vrijwilligers en hun partners in de nazomer is 

de nieuwe zwanenvijver feestelijk in gebruik genomen. 

• De aanleg van energiezuinige verwarming in de Quarantaineruimte, de 

Babykamer en de grote opvang aan het begin van de winter. We werken nu met 

de Climastar Silicium 3 in 1 Pro van “De Groene Hoed” in Rotterdam en deze 

platen zijn goed in staat om de bedoelde ruimten aangenaam te verwarmen. 

Groot voordeel is dat deze manier van verwarmen veel efficiënter- en dus 

goedkoper is dan verwarmen met olie radiatoren of hetelucht kachels uit de 

bouwwereld. Zeker nu we zoveel zieke egels in de opvang hebben om te 

overwinteren scheelt dit in de kosten. 

 

 

Postzegelactie, kerstkaarten en jaarkalender. 

In 2018 zijn we met behulp van sponsoring door één van de vaste vrijwilligers gestart 

met een postzegel actie. Hierbij verkopen we vellen van 10 Nederlandse postzegels 

met afbeeldingen van dieren uit onze opvang voor € 12,50 per vel. Ook in 2021 hebben 

we dit initiatief voortgezet met dezelfde afbeeldingen als in de voorgaande jaren. De 

afbeeldingen zijn: onder andere een Buizerd, een bedelende Kauw, een jonge 

Eekhoorn, drie nestverlaters op stok te weten 1 Merel en 2 Lijsters, een jonge Bunzing 

en drie jonge uitgevlogen Ooievaars. Elk jaar brengen we enkele series postzegels uit 

met nieuwe afbeeldingen.  

Naast de postzegelactie hebben we in 2021 ook weer de kalender uitgegeven waarop 

foto’s van dieren in de opvang zijn afgebeeld en tot slot geven de kerstkaarten uit met 

afbeeldingen uit de opvang. Belangstellenden kunnen kiezen uit twee sets te weten set 

A met afbeeldingen van jonge egels, een ijsvogel, een vosje, een ransuil en drie jonge 

vogels. Set B bestaat uit afbeeldingen van een haasje, sperrende jonge vogels, een 

bunzing, een specht en steenuiltjes. 

Trainingen door Stichting DierenLot 

Als benificiant is het mogelijk om trainingen te volgen die gegeven worden door 

Stichting DierenLot. Zo hebben een aantal van onze vrijwilligers de BHV training 

gevolgd alsmede enkel specifieke trainingen over dierengedrag en omgaan met 

wildinheemse dieren. 

Onze vrijwilligers zijn zeer enthousiast over deze trainingen worden regelmatig door hen 

bezocht. 
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De opvang in 2021 

Ons werkgebied beslaat primair de Betuwe en 

omstreken, maar meer en meer komen 

mensen buiten dit gebied dieren voor opvang 

en verzorging aanbieden.  

De dieren worden gebracht door particulieren 

en de verschillende dierenambulances. Als 

enige opvang in de wijde omgeving zijn we 24 

uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar 

voor mensen met een wildinheems dier in 

nood. 

Onze Wildopvang heeft in 2021 totaal 876 wild  

inheemse vogels en zoogdieren dieren 

opgevangen. Dat zijn er bijna 150 meer dan in 

2020.  

Onderverdeeld betrof het 91 houtduiven, 57 tortelduiven en 6 holenduiven. 29 Eksters, 

17 kauwtjes, 19 kraaien en 2 vlaamse gaaien. 72 eenden, 58 ganzen en 22 zwanen. 33 

Hazen en 28 wilde konijnen. 46 Zwaluwen. 26 Mezen. 54 Merels en 3 lijsters. 

Bijzondere gasten waren de 4 kleine plevieren die net uit het ei waren. Alle vier hebben 

we ze groot kunnen krijgen en met succes vrijgelaten in een geschikte omgeving. 

De jonge zwanen waren pas in het najaar zover dat ze vrijgelaten konden worden. 

Omdat inmiddels vogelgriep overal in het land rondwaarde, kon het vrijlaten echter niet 

doorgaan.  

Een heel grote uitschieter in 2021 vormden de 132 egels die verspreid over het jaar in 

de opvang binnen kwamen.  

Binnengebrachte egels zijn globaal in vier categorieën te verdelen: 1) verwonde egels 

door verkeer, robotmaaiers of anders; 2) verzwakte egels door teken en vlooien; 3) 

zieke egels door oa. longwormen of door de egelziekte en 4) jonge laatgeboren egels 

die te licht zijn om te kunnen overwinteren. Meer over categorie 3 leest u in hoofdstuk 

05 op pagina 12.  

Van alle opgevangen dieren kon door ons in 2021 64% weer in de natuur uitgezet 

worden of zijn naar een andere opvang overgebracht voor verdere revalidatie.  

Tenopzichte van voorgaande jaren is dit resultaat minder goed. De belangrijkste reden 

hiervoor is de enorme toeloop van zieke egels die ofwel leden aan de egelziekte ofwel 

zodanig verzwakt waren dat ze ondanks intensieve zorg niet meer waren te redden.  

Omdat particulieren, die zelf een dier brengen, het verloop van het betreffende dier via 

Facebook kunnen navragen ontstaat er wel steeds meer “beleving” bij de brengers 

temeer omdat we bijna altijd binnen 24 uur reageren op vragen.  

Anders dan voorgaande jaren, nemen we vanwege Covid-19 en vogelgriep de mensen 

van dierenambulances en particulieren die een dier komen brengen niet meer mee naar 
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de opvang. De intake vindt plaats aan het hek maar de mensen begrijpen de situatie. 

Deze manier van aannemen gaat wel ten koste van een stukje beleving. Zodra de 

mogelijkheden er weer zijn zullen we de mensen weer meenemen naar de opvang. 

Het aantal vrijwilligers is licht toegenomen door nieuwe aanwas. Een aantal mensen 

hebben een dag meegelopen maar vonden het werk toch niet van wat ze er van 

verwachtten. 

In 2021 hadden we een ploeg van  13 vrijwilligers, iets meer dan in de voorgaande 

jaren. Dit aantal is voor het uitvoeren van alle werkzaamheden aan de krappe kant want 

vooral in de avonden zou uitbreiding van de hulp welkom zijn en daar zitten we met 

smart op te wachten. Vrijwilligers werven blijft lastig maar wel heel belangrijk. 

Wildopvang “Onder de Regenboog” is gevestigd op het erf dat in eigendom is van de 

familie Hoogland, Vlissingsestraat 20 te Eck en Wiel. 

 

 

  

04.  Opgevangen dieren en samenwerking 

In 2021 heeft “Wildopvang onder de Regenboog” totaal 876 wildinheemse vogels en 

zoogdieren opgevangen. Hiervan waren 682 vogels en 194 zoogdieren zoals hazen, 

wilde konijnen, egels en marterachtigen. 

Van al deze dieren is 64% vrijgelaten of overgeplaatst naar andere asielen. Dit is iets 

minder dan de resultaten van voorgaande jaren. Helaas hebben we 36% van de dieren 

moeten laten euthanaseren of ze zijn in de opvang overleden.  

De opgevangen vogels in 2021 waren met name duiven, zwaluwen, mezen, eenden, 

ganzen, roofvogels en uilen, watervogels als meerkoeten en waterkipjes, weide vogels 

zoals kieviten en scholeksters, eksters, kauwen en kraaien en verschillende soorten 

kleine zangvogels. 

De opgevangen zoogdieren waren 132 egels en dat zijn er 110 meer dan in 2020!, 71 

wilde konijnen, 32 hazen en verder marterachtigen, 2 eekhoorns en een vleermuis. 

Het afnemende sterftecijfer heeft te maken met het feit dat we meer couveuse capaciteit 

hebben waardoor met name jonge dieren nog beter op temperatuur gehouden kunnen 

worden. De trend van de afname van vogel- en of wildopvangen met een vergunning 

zet nog steeds door waardoor mensen steeds grotere afstanden moeten afleggen om 

ons te bereiken. Sommige particulieren hebben dat er voor over en komen snel naar 

ons toe en daardoor stijgen de overlevingskansen van een dier aanzienlijk. Er is helaas 

ook een groep particulieren die dit niet doen en ofwel de verzorging zelf ter hand 

nemen, wat uiteraard volgens de wet niet mag, ofwel het dier aan z’n lot overlaat. In 

beide gevallen leidt dit tot onnodig hoge sterfte. 

Om overlevingskansen van wildinheemse vogels en zoogdieren zo groot mogelijk te 

maken en onze capaciteit zo goed mogelijk te benutten werken we nauw samen met 
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Vogelopvang Utrecht (Rotsoord), Vogel- en zoogdierenopvang De Toevlucht in 

Amsterdam, Roofvogel- en Uilenopvang Barchem, Akka’s Ganzenparadijs in Dalen en 

de Egelopvang in Papendrecht. Met hen wisselen niet alleen kennis uit maar plaatsen 

we ook dieren uit teneinde ze op die plek te brengen waar de kans op een succesvolle 

re-integratie het grootst is. 

 

Bijzondere dieren in de opvang 

Bij de zoogdieren is het grote aantal egels, hazen en 

wilde konijnen in de opvang opvallend. Jonge dieren 

krijgen regelmatig over de dag verdeeld flesvoeding, 

ook ’s nachts. De egels die niet in winterslaap gaan 

moeten tot half mei gevoerd en verzorgd worden. Nu 

zijn egels niet de meest nette dieren in hun verblijf en 

daarom vormen ze dus een grote belasting voor de 

vrijwilligers van de wildopvang. 

Ten aanzien van vogels zien we een breed palet aan 

soorten in onze opvang variërend van de veel 

voorkomende soorten als mussen, merels, duiven, 

kraaiachtigen en roofvogels en uilen tot de wat meer 

bijzondere soorten zoals ijsvogels, groenlingen, kleine 

plevieren en diverse soorten spechten. In 2021 was het 

grote aantal van 22 zwanen, opvallend. Door de 

heersende vogelgriep kunnen de zwanen voorlopig niet 

vrijgelaten worden en gezien het aantal vragen ze dus 

ook veel aandacht en zorg.  

De zomer van 2021 telde eigenlijk geen extreem warme 

dagen en daardoor hadden we veel minder jonge vogels 

die door hitte- stress het nest hadden verlaten.  

In juni werden we verrast met de komst van 4 kuikens van de Kleine Plevier die slechts 

één dag oud waren. Zo groot als een dikke hommel en al enigszins verkleumd, hadden 

we grote zorg of we deze wel groot konden krijgen. In de couveuse bij 34⁰C kwamen ze 

al snel bij en met de allerkleinste Buffalo wormen kregen we ze alle vier al snel aan het 

eten. Daarna ging het grootbrengen betrekkelijk makkelijk en in juli konden ze alle vier 

tegelijk bij Driel op een geschikte plaats worden teruggeplaatst in de natuur.  
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05.  Nieuwe ziekten bij vogels en zoogdieren 

Sinds enkele jaren zien we nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ziekten onder 

vogels en zoogdieren.  

 

Usutu virus bij merels 

Voor het tweede jaar op rij lijkt het Usutu virus bij merels duidelijk op zijn retour. Het 

virus zal ongetwijfeld rondwaren maar het aantal vogels dat ongevoelig lijkt te zijn, 

neemt steeds meer toe. Ook in 2021 zijn er geen Usutu slachtoffers in de opvang 

geweest. Het is een heel positieve ontwikkeling dat de natuur zich op deze wijze 

aanpast en herstelt. 

 

Botulisme bij watervogels 

Hoewel 2021 veel minder extreem warm was, waren er toch ook weer wateren waar 

botulisme is ontstaan. Midden in de zomer kregen we een groep watervogels binnen uit 

Twente. Veel instanties zijn uit tijdgebrek of uit angst om met botulisme slachtoffers om 

te gaan, afkerig om actie te ondernemen terwijl snel en adequaat handelen de 

uiteindelijke mortaliteit en de omvang van het probleem beperkt.  

Deze aandoening heeft de naam altijd dodelijk te zijn, maar uit eigen ervaring weten we 

dat genezing wel degelijk mogelijk is. De symptomen van de besmette dieren zijn het 

gevolg van giftige stoffen (toxines) die de bacterie Clostridium botulinum in het lichaam 

van het besmette dier produceert. Hoe sneller de bacterie met de juiste 

voorbehandeling en met het juiste antibioticium wordt aangepakt hoe groter de kans op 

genezing. 

Botulisme onder watervogels komt vrijwel altijd op dezelfde plekken voor en vaak in 

warm (stilstaand) water dat tevens eiwitrijk maar zuurstofarm is. De giftige stoffen die de 

Clostridium bacterie produceert, veroorzaken spierverlamming waardoor de besmette 

dieren zich niet meer kunnen verplaatsen en voeden en daardoor sterven ze vaak in het 

water. Daarmee is de cyclus rond en vindt herbesmetting plaats. 

Door snel ingrijpen zijn besmette dieren in een vroeg stadium dus goed te redden. Daar 

is echter wel een intensief zorgtraject voor nodig en als die kennis ontbreekt of als de 

bereidheid daartoe er niet is, loopt het alsnog verkeerd af voor het dier. Van de groep 

dieren uit Twente hebben we meer dan de helft kunnen redden. 

Ook uit ons eigen werkgebied kwamen in 2021 de nodige botulisme slachtoffers, vooral 

uit de omgeving Tiel- Ochten.  

In onze wildopvang worden botulisme dieren altijd direct warm gezet en daarna volgt 

direct het intensieve behandeltraject. Door deze behandelingswijze zijn veel besmette 

dieren alsnog te redden. Het is echter van cruciaal belang dat verdachte dieren zo snel 

mogelijk gevangen worden en direct naar onze opvang worden overgebracht voor een 
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deskundige behandeling. Worden ze weggezet en overgebracht “als er tijd is” of vallen 

dieren in ondeskundige handen, dan is het vrijwel altijd te laat en/ of sterft het dier. 

 

VHD  (Viral Haemorrhagic Disease) bij konijnen  

De situatie rond VHD is ongewijzigd gebleven. Ook nu komt het regelmatig voor dat de 

jonge wilde konijnen in de opvang na weken van intensieve zorg van het ene op het 

andere moment futloos worden en letterlijk onder je handen sterven.  

Onderzoek toont steevast aan dat de oorzaak van deze sterfte steeds dit nieuwe virus 

is.  Van VHD zijn tot nu toe twee varianten bekend en het virus heeft zich razendsnel 

over heel Nederland verspreid. Afgaand op symptomen is niet te zeggen met welke 

variant je te maken hebt. 

Om de kans op besmetting en sterfte in de opvang te verkleinen enten we onze jonge 

wilde  konijnen voor de zekerheid nu wel preventief. Dit kan pas vanaf het moment dat 

ze daarvoor het juiste gewicht of leeftijd hebben. 

 

De egelziekte 

De egelziekte manifesteert zich pas sinds enkele jaren. Het aantal dieren met 

symptomen neemt helaas hand over hand toe, niet alleen in Nederland en België maar 

eigenlijk overal waar de egel leeft. Pas in 2020 verschafte onderzoek uit België meer 

inzicht in deze ziekte.  

Bij een besmetting door de egelziekte speelt de bacterie Corynebacterium ulcerans een 

belangrijke rol. Het is echter nog niet duidelijk of deze bacterie de primaire oorzaak van 

de sterfte is of alleen een neveneffect van een andere ziekte of infectie. Onderzoek zal 

meer duidelijkheid hierover moeten verschaffen maar het is wel duidelijk dat de sterfte 

kans van egels met de bacterie vele malen hoger is dan egels zonder Corynebacterium 

ulcerans. 

Egels die lijden aan de egelziekte hebben abcessen en/of ernstige huidafwijkingen met 

name aan de kop en de poten. Het zijn de toxinen van de bacterie die deze zweren en 

etterende rode wonden kunnen veroorzaken. Tevens kunnen deze toxinen kroep of 

difterie veroorzaken. Er zijn geen aanwijzingen dat besmette egels mensen kunnen 

besmetten maar voorzichtigheid met dergelijke egels is wel geboden.   

In een vroeg stadium hebben we succes geboekt bij de genezing van egels met de 

symtomen van de egelziekte maar omdat een infectie door egelziekte altijd gepaard 

gaat met verzwakking is snelheid wel geboden want te zeer verzwakte dieren zijn veel 

moeilijker te redden dan dieren met een redelijke conditie. 

Egels die besmet zijn door de egelziekte kunnen dus gaan hoesten en kunnen een 

rochelende ademhaling hebben. 

Deze verschijnselen treden echter ook op bij egels met een longworm infectie en dat 

maakt het stellen van de juiste diagnose dus wel eens lastig.  

Alleen mestonderzoek kan dan duidelijkheid verschaffen. 
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Vogelgriep  

Vogelgriep heerst in alle hevigheid en hierbij gaat het met name om de hoog pathogene  

Mutant (Typering: HPAI H5N1).  

Uitbraken van vogelgriep lijken zich niet meer specifiek te beperken tot de 

wintermaanden of uitsluitend een relatie te hebben met de vogeltrek maar steken 

steeds vaker op alle mogelijke momenten de kop op. Bovendien komt vogelgriep bij 

steeds meer vogelsoorten voor.  

Omdat vogelgriep vrijwel altijd de dood tot gevolg heeft is het beleid rondom vogelgriep 

zeer strak en onderhevig aan zeer strenge protocollen met betrekking tot hygiëne. 

Vogelgriep is daarom een zeer zware belasting voor de wildopvang omdat er zeer 

specifieke maatregelen genomen moeten worden rondom het quarantaine beleid. 

Als dieren aangemeld worden met duidelijke kenmerken van een besmetting door  

vogelgriep, worden deze dieren niet in de wildopvang opgenomen maar doorverwezen 

naar een dierenarts.    

De ontwikkeling van vogelgriep en het permanent aanwezige karakter is zonder meer 

zorgwekkend te noemen. 

 

06.  Donateurs 

In 2021 had de Wildopvang rond de veertig vaste donateurs bestaande uit particulieren, 

dierenbeschermingsorganisaties en andere organisaties die betrokken zijn bij 

dierenwelzijn. Veelal doneren particulieren na het brengen van een gevonden dier 

éénmalig in de pot.  

De totale opbrengsten uit donaties waren in 2021 € 33.014,- De donatie van 

Dierenambulance Putten- Barneveld en de bijdragen van Stichting DierenLot zorgden 

hierbij voor een enorme boost. Door dit alles kunnen we de opvang in stand houden en 

aanpassen aan veranderende omstandigheden, voer en verzorgingsmiddelen betalen 

alsmede de dierenarts bekostigen. 

 

07.  Organisatie van de stichting 

De organisatie van Stichting Al wat leeft onder de Regenboog en de Wildopvang “Onder 

de Regenboog”  bestaat uit: 

• Bestuur 

• Beheerder 

• Vrijwilligers als dierverzorgers 

• Vrijwilligers voor technische ondersteuning 
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De dierverzorgers en de vrijwilligers als technische ondersteuning zijn bijna allemaal 

multifunctioneel doordat ze niet alleen verzorgen maar tevens ook schoonmaken, alle 

voorkomende klussen doen en de registratie of ander computerwerk doen terwijl 1 

vrijwilliger de boekhouding verzorgt. 

Al vele jaren kunnen we bij nacht en ontij een beroep doen op onze vaste dierenarts 

van dierenkliniek De Ruwaard, Mariëlle van Zeijl in Oss en sinds kort ook dierenarts Jan 

Ton van Groningen uit Ingen. 

 

08.  Samenstelling van het bestuur 

Vanaf de oprichting van Stichting Al wat leeft onder de Regenboog op 23 april 2008, 

bestaat het bestuur uit 3 personen: 

• Marjolijn Hoogland- van Dissel, voorzitter 

• Hester Hoogland, vice- voorzitter  

• Jan Hoogland, secretaris/ penningmeester 

Elke dag is er tijdens de koffiepauze overleg met de aanwezige vrijwilligers en 

actualiteiten worden continue in de Whatsapp groep besproken. Iedereen kan daarin 

reageren en/ of zijn mening uiten.  

 

09.  Vrijwilligers 

Zonder het enthousiaste team van onze vrijwilligers kan de Wildopvang niet bestaan. Al 

onze vrijwilligers zetten zich vol overgave in om de dieren in ontvangst te nemen, 

mensen te woord te staan, dieren te verzorgen en de verblijven te verschonen. 

Daarnaast besteedt het technisch team veel tijd en energie aan het onderhoud en 

vervanging van de verblijven. Het bestuur is dankbaar voor deze geweldige support en 

de goede teamspirit die er altijd heerst.  

Daarom proberen we ieder jaar een gezamenlijke activiteit te organiseren. In 2021 

konden we in de nazomer van een BBQ met partners genieten en in november hebben 

we een verrassingsactiviteit georganiseerd. Om er echt “uit” te zijn was deze niet bij de 

opvang maar in een gezellige, knusse ruimte in Maurik waar het bij twee houtkachels en 

lekkere hapjes en drankjes heerlijk toeven was. De verrassing bestond uit een schilder- 

clinic waarbij ieder voor zich een prachtige afbeelding van een dier op steigerhout kon 

schilderen. Uiteraard mocht iedereen zijn eigen kunstwerk mee naar huis nemen.  

De verjaardagen worden altijd gevierd met wat lekkers bij de koffie en voor de jarige is 

er een cadeautje bij.   
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10.  Overige activiteiten 

In 2021 hebben we weer deel kunnen nemen aan NL Doet omdat het Oranje Fonds 

deze activiteit door kon laten gaan. Op deze dag hebben de vrijwilligers zich ingezet 

voor het onderhoud van de hele opvang alsmede het verven van de nieuwe 

watervogelverblijven. 

Voor zover mogelijk hebben veel van onze vrijwilligers deelgenomen aan verschillende 

trainingsbijeenkomsten van Stichting DierenLot. 

Er ontstaat van diverse zijden ook weer belangstelling voor stage lopen in de opvang. 

Dit varieert van korte snuffel- of maatschappelijke stages voor enkele dagen of een 

bepaald aantal uren tot langdurige stages gedurende een aantal weken voor 

beroepsopleidingen. Stagiaires zijn altijd welkom omdat het helpt om jonge mensen een 

beeld te vormen wat er zich in de natuur afspeelt en hoe ze een bijdrage kunnen 

leveren bij het in stand houden van de natuur.   

 

11.  Contacten met de gemeenten 

Wildopvang “Onder de Regenboog” werkt hoofdzakelijk in de Boven- en Beneden 

Betuwe. In dit gebied liggen o.a. de gemeenten Tiel, Buren, Neder Betuwe  en 

Lingewaal. 

Hoewel we met name actief proberen de activiteiten van onze wildopvang onder de 

aandacht van de gemeente Buren te brengen, levert onze inspanningen tot onze 

teleurstelling heel weinig resultaat op. In onze beleving is er eerder sprake van 

tegenwerking dan van medewerking.  

Dit bleek bij de renovatie van onze watervogelverblijven. Voor de goede orde hadden 

voor dit project een vooroverleg ingediend bij de Omgevings Dienst Rivierenland.  

Doordat het seizoen er aan zat te komen hadden we deze accommodatie heel hard 

nodig en omdat we in de veronderstelling waren dat herbouw geen problemen op zou 

leveren, zijn we met de bouw begonnen voordat de gemeente Buren toestemming had 

verleend. Bovendien gingen we daarbij ook van de veronderstelling uit dat de 

activiteiten van de wildopvang door de gemeente Buren beschouwd zouden worden als 

algemeen belang. Niets bleek echter minder waar toen ODR kwam handhaven en we 

vervolgens in een eindeloze discussie kwamen of de nieuwbouw bestempeld moest 

worden als gebouw (waar eventueel mensen in zouden kunnen wonen) of als een 

bouwwerk geen gebouw zijnde. Kern van het probleem was de overschrijding van het 

maximaal aantal toegestane m2 te bebouwen oppervlak.  

Op het gemeentehuis hebben we een toelichting gegeven op onze situatie en uitgelegd 

dat onze opvang een afspiegeling is van de wildinheemse fauna uit het Rivierengebied 

en we daarom verschillende accommodaties nodig hebben. Dit is niet uit weelde maar 

vanwege het feit dat je nu eenmaal geen vos bij wilde eenden kan huisvesten of een 

sperwer bij merels of mussen.  
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Ook hebben we de toezegging op tafel gelegd dat we een groot deel van de rennen 

zouden afbreken zodra de wildopvang haar activiteiten staakt. Noch de toelichting noch 

de toezegging konden de verantwoordelijke ambtenaren bewegen om een 

bevredigende oplossingen aan te dragen. 

Door dit alles is het contact met de gemeente Buren helaas tot een dieptepunt gedaald 

en zijn we ondertussen wel € 400,- armer aan verspilde leges.  

Ook de opmerking van een vertegenwoordiger van de gemeente Geldermalsen dat de 

natuur zijn eigen regels heeft en een wildopvang dus onnodig is, blijft nadreunen. 

Gemeentes in het Rivierengebied zijn dus niet bepaald onze goede vrienden.  

Stichting DierenLot organiseert de workshop “De gemeente als goede vriend”. 

Deze gaan we eerst maar eens volgens alvorens nieuwe stappen te zetten op dit 

gebied. 

 

  

 

12.  Beleidsplannen 

De toekomstplannen van onze wildopvang zijn gericht op het operationeel zijn op het 

huidige niveau. Dankzij particuliere input en input van bedrijfsleven, de input van 

DierenLot en onze privé bijdrage, kan de Wildopvang blijven draaien. Door de grote 

financiële ondersteuning van DierenLot kunnen we nu korte termijn plannen maken voor 

de renovatie van de watervogel verblijven, zowel binnen als buiten met een nieuwe aan 

te leggen vijver. 

De opvang verbruikt veel energie voor het wassen en drogen van de doeken in de 

diverse verblijven, de verwarming gedurende de wintermaanden, de koeling op warme 

dagen, de warmtelampen en de couveuses en het invriezen. Om de energiekosten te 

verlagen maken we nu al 2 jaar gebruik van 36 zonnepanelen en we onderzoeken waar 

nog verder op energie is te besparen of te verduurzamen.  

 

Op korte termijn gaan we het werkveld van de wildopvang versmallen. Dit realiseren we 

door bepaalde activiteiten niet meer op ons te nemen. Dit besluit is niet genomen uit 

gemakzucht of desinteresse maar puur omdat de huidige belasting veel te groot is en 

ten koste gaat van gezondheid en kwaliteit van leven. 

Dit besluit heeft tot gevolg dat onze wildopvang zich uitsluitend toe gaat leggen op de 

opvang van: 

• Roofvogels en uilen 

• Zwanen, ooievaars en reigers  

• Marters 

• Hazen en konijnen 
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13.  Public Relations 

In 2021 geeft de Wildopvang met name via Facebook informatie over resultaten van 

dieren die succesvol zijn teruggeplaatst in hun eigen natuurlijke leefomgeving. Vanwege 

Covid restricties nemen we de mensen die dieren komen brengen tijdelijk niet meer 

mee in de opvang zelf. Doordat we veel informatie meegeven hoe de wildopvang via 

social media is te bereiken, is er veel contact met belangstellenden over het wel en wee 

in de opvang.  

Op Facebook wordt zeer regelmatig wetenswaardig nieuws gemeld over de opvang en 

daar is ook een interactieve communicatie met belangstellenden. Via Facebook wordt 

gemeld dat heel veel van de berichten binnen 24 uur door één van onze moderators 

worden beantwoord.  

Vooral met dit laatste medium bereiken we een groter publiek. De website wordt ook 

veelvuldig bezocht. Het drukken van een boekje is erg kostbaar en we hebben besloten 

het bedrag een andere bestemming te geven, direct in het belang van de dieren. 

Waar mogelijk proberen we onder de aandacht te komen van de media. 

Aan het einde van het jaar zorgen we dat er voor belangstellenden een mooie kalender 

wordt gedrukt waarin per maand een mooie foto uit de opvang is weergegeven. 

De postzegel actie met afbeeldingen van dieren uit de opvang is ook in 2020 met 

succes voortgezet. Omdat het fysiek versturen van post wat afneemt en vervangen 

wordt door digitale berichtgeving, neemt de vraag naar postzegels jammer genoeg niet 

toe. 

 

14.  Administratie 

Omdat de opvang van wildinheemse vogels en zoogdieren onder de Flora- en Fauna 

wet valt is ook Wildopvang “Onder de Regenboog”  verplicht om een aantal zaken met 

betrekking tot de opvang van inheemse wilde vogels te registreren. Sinds een aantal 

jaren doet de opvang dit in een zelf ontwikkeld Excel programma. Dit programma biedt 

de mogelijkheid om alle data gedetailleerd te rapporteren. Een van de vrijwilligsters 

neemt de taak van deze registratie in Excel op zich en hierdoor kunnen we op tijd onze 

rapportage conform de voorwaarden in de vergunning opsturen naar de afdeling binnen  

de Provincie Gelderland die verantwoordelijk is voor het uitgeven van de vergunningen 

voor wildopvang.  

In juli 2021 hebben we controle gehad van de specialist van het team handhaving 

groene wetten (Wet natuurbescherming). Na controle van de hele opvang bleek alles 

keurig in orde hetgeen in een rapport schriftelijk is bevestigd  
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De boekhoudkundige administratie van de Wildopvang is dankzij de inzet van een vaste 

vrijwilliger uitstekend in orde. Daardoor hebben we nu over de laatste 7 jaar een mooi 

en volledig jaarverslag hebben kunnen opstellen. 

 

15.  Renovatie/ verbeteringen 

Het verbeteren van de voorzieningen van de opvang is een continu proces. Daarom is  

er ook in 2021 onderhoud gepleegd. NL Doet biedt elk jaar een mooie gelegenheid  

Om met een ploegje vrijwilligers in korte tijd veel te doen. Helaas is NL Doet door Covid 

beperkingen in 2020 niet mogelijk geweest maar in mei 2021 kon NLDoet alsnog weer 

doorgaan. Het is indrukwekkend hoe een enthousiaste ploeg vrijwilligers in korte tijd 

zoveel kan doen. 

Zoals in hoofdstuk 3) uitvoerig is beschreven, is er in 2021 veel tijd en energie gestoken 

in de renovatie van de watervogel accommodatie en daardoor zijn we in staat om grote 

groepen watervogels in de opvang onderdak te bieden.  

Vooral voor zwanen is een geschikte bodem van belang omdat op een harde 

ondergrond de zwanen snel “bumble feet” ontwikkelen. Hierbij ontstaan er ontstekingen 

onder de voeten waardoor het lopen erg moeilijk wordt en een lang genezingsproces 

nodig is om de aandoening te genezen. 
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16.  Resultaatrekening 2021 in euro’s

 

 

Enkele opmerkingen 

 

Inkomsten 2021: 

• Dierenlot 
Bijdrage Landelijk congres - € 5.000 
Bijdrage kosten ambulance - € 1.000 
Bijdrage renovatie zwanenvijver - € 8.500 
Bijdrage Dierenhulpverlener 2021 - € 500 
Donatie-verdubbelaar rond dierendag - € 2.142 (staat bij donaties) 

• Dierenartsenpraktijk West-Betuwe 
Eindejaarsactie aangevuld door dierenartsen - € 500   (staat bij donaties) 

• Dierenambulance Putten-Barneveld 
Donatie deel vermogen - € 8.000   (staat bij donaties) 
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• Verkoop spullen 
Verkoop hokken - € 915 
Verkoop postzegels / kalenders / kerstkaarten - € 1.136 
(in resultatenrekening vertekend door inkoop kalenders en postzegels € 985) 

 

Uitgaven 2021: 

• Kosten voer / verzorging 
Stijgende kosten door sterk stijgende grondstofprijzen en doorberekende hogere 
vervoerskosten fabrikanten (gaat door in 2022) 

• Kantoor en overig 
Vallen hoger uit door aanschaf van een aantal apparaten: 
Kärcher hogedrukreiniger - € 669,95 
Wand verwarmingselementen blokhutten - €757 
Wasdroger - € 649 

• Dierenartskosten 
Hoger door noodzakelijke operatie hangbuikzwijn 

 

 

Door de grote reserve die in 2020 is opgebouwd hebben we een paar grote projecten 

kunnen realiseren. De meest belangrijke is de renovatie van de watervogel 

accommodatie. Met dit gegeven in het achterhoofd zitten we ten aanzien van het 

financiële resultaat eigenlijk op break even. Dit is niet slecht maar ook niet goed want 

reserves voor onvoorziene uitgaven zijn er dus feitelijk niet. 

Stichting DierenLot is- en blijft een enorm grote- en betekenisvolle sponsor van onze 

wildopvang.  

Door gebruik te maken van schenkingen door een groot distributiecentrum en door 

DierenLot kunnen we de voerkosten nog steeds redelijk laag houden. 
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17.  Ondertekening jaarverslag 

 

Eck en Wiel, 30 juli 2022 

Bestuur: 

Voorzitter   Vice-voorzitter/ penningmeester  Secretaris 

 

 

Mevr.S.M.Hoogland  Mevr. H.K.E.Hoogland   dhr. J.Hoogland 

 

 

 

 


