
 Werkingsverslag 2017 VOC Oostende vzw 
 

Jaaroverzicht binnengebrachte dieren 2017 
 
In totaal vingen we in 2017 exact 3802 dieren op. Dat aantal ligt opnieuw in de lijn van 2016 en 
2015, wanneer we respectievelijk 3557 en 3542 dieren opvingen. Het aantal is dus de laatste 3 
jaar erg stabiel, maar anderzijds hebben we dus in 2017 toch een stijging van bijna 10%. Even 
terugkijkend naar 2010: toen vingen we ‘slechts’ 2612 dieren op, dat is bijna 1200 dieren 
minder. Op 7 jaar tijd is de werkdruk dus enorm gegroeid.  
 
We maken even een vergelijking met de voorbije jaren en zetten enkele opvallende 
veranderingen op een rij. 
 
We kunnen wel zeggen dat er één diersoort de absolute koning is van 2017. Geen spectaculaire 
soort, maar een soort die alomtegenwoordig is: de Houtduif. Met 621 exemplaren is er geen 
enkel dier dat maar in de buurt komt, en daarmee is de Zilvermeeuw, die de laatste jaren het 
kroontje mocht dragen, eens tweede in de stand. De top 3 wordt verder gevormd door de 
Zilvermeeuw (598 exemplaren) en de Merel (227 exemplaren). De reden van de invasie van 
de Houtduif ligt in het broedseizoen, dat vooral in augustus-september valt. Elk jaar krijgen we 
dan veel nestjongen binnen, en met 392 jongen was het dit jaar enorm druk. Vooral in augustus 
wisten we soms niet hoe alles te bolwerken met 210 jonge houtduiven 
Voor het vierde jaar op rij zien we dat de drukste periode verschoven is. Tot een aantal jaar 
terug startte het drukke seizoen al in mei en werd het veel rustiger vanaf eind augustus. De 
laatste 4 jaar zien we echter dat het vooral in juni drukker wordt, en dat de topmaanden juli en 
augustus zijn. In 2017 zien we in juni 628 patiënten. Dat aantal stijgt in juli naar 712 en in 
augustus naar 637 dieren. En ook de tendens van een drukkere septembermaand zet zich 
voort met dit jaar 328 dieren. Toch was ook mei een drukke maand met 392 binnengebrachte 
dieren. 
 
Natuurlijk spitsen we graag even toe op onze specialiteit: de zeevogels. Het jaar 2017 was op 
dat vlak opnieuw iets drukker dan 2016, want we vingen toch een 30 Zeekoeten, 13 Alken, 14 
Jan-van-Genten en een aantal andere soorten op zoals Noordse pijlstormvogel, Noordse 
stormvogel en 2 Zwarte zee-eenden. In totaal waren er 21 stookolieslachtoffers bij. 
 
Als we verder kijken naar de oorzaken van opname, dan neemt de groep ‘nestjongen’ de 
grootste brok voor zijn rekening. Het gaat hierbij dan om nestjongen zonder wonde, zonder 
breuk en die niet door de kat zijn gepakt, maar louter als nestjong gevonden worden. In totaal 
kregen we 1458 nestjongen in opvang, waarvan we 48% konden redden!  
 
Verder zien we als hoofdoorzaken van opname breuken, gepakt door de kat en ook 
vensterslachtoffers.  
 
Als we in 2017 terugkijken naar de ‘bijzondere’ dieren die we opvingen, dan passeren sowieso 
een aantal speciale en zeldzame soorten de revue. Sommige zijn misschien niet algemeen 
zeldzaam, maar wel in verzorging bij ons. We sommen op: 5 Noordse pijlstormvogel (vrij), 
Dwergmeeuw (gestorven), Wintertaling (gestorven), 3 Tureluur (vrij), Lepelaar (vrij), Pestvogel 
(vrij), Baardman (gestorven), 2 Laatvliegers (1 vrij en 1 gestorven), 1 Grijze zeehond (vrij) en 2 
reeën (1 vrij en 1 overgebracht). 

 
3802 patiënten!  Dit betekent een gemiddelde van dagelijks meer dan 10 nieuwe dieren.  
Tijdens de piekmaanden in de zomer werden er soms wel 40 dieren per dag binnengebracht.  
Dankzij de onmisbare hulp van onze vrijwilligers kunnen we voor deze dieren een verschil 
maken. Elke patiënt telt voor ons, alle dieren krijgen een individuele medische behandeling.   
 
 
 
 



Vogels     Tot. Vrij/Geplaatst/Resident 
Aalscholvers en Genten   28 8 vrijgelaten (29%) 
Duifachtigen      1203 394 vrijgelaten/geplaatst/res (33%) 
Duikers     0 0  niet van toepassing 
Eendachtigen     154 96  vrijgelaten/geplaatst/res (62%) 
Futen      11 7 vrijgelaten (64%) 
Gierzwaluwen     14 8 vrijgelaten (57%) 
Hoendervogels    29 7 vrijgelaten/geplaatst (24%) 
Kraanvogelachtigen (Meerkoet, Rallen) 37 17 vrijgelaten (46%) 
Nachtzwaluwen    0 0 niet van toepassing 
Papegaaiachtigen    47 34 geplaatst (72%) 
Pelikaanachtigen (Reigers)   11 3 vrijgelaten (27%) 
Roeipotigen (Lepelaar)   1 1 vrijgelaten (100%) 
Scharrelaarvogels (IJsvogel)   2 2 vrijgelaten (100%) 
Spechtvogels     25 4 vrijgelaten (16%) 
Steltlopers (Meeuwen, Alken)  866 406 vrijgelaten/res (47%) 
Stormvogelachtigen    6 5 vrijgelaten (83%) 
Uilen en Dagroofvogels   91 46  vrijgelaten/geplaatst/res (51%) 
Zangvogels     972 462 vrijgelaten/geplaatst/res (48%) 
Totaal vogels     3497 1496 vrij/geplaatst/res (43%) 
 
 
Zoogdieren     Tot. Vrij/Geplaatst/Overgebracht 
Evenhoevigen (Ree)    2 2 vrijgelaten (100%) 
Haasachtigen (Konijn, Haas)   44 22 vrijgelaten/geplaatst (50%)  
Insecteneters (Egel, Spitsmuis)  166 62 vrijgelaten (37%) 
Knaagdieren     30 12 vrijgelaten/geplaatst (40%) 
Roofdieren     13 3 vrijgelaten/geplaatst (46%) 
Vleermuizen     36 11 vrijgelaten/overgebracht (31%) 
Totaal zoogdieren    291 115 vrij/geplaatst (40%) 
 
 
Reptielen en Amfibieën    15  14 vrij/geplaatst (93%) 
 
Bij de 3803 binnengebrachte patiënten zaten er maar liefst 163 verschillende diersoorten.  
 
 

En waar komen ze vandaan? 
 

 



Verdeling oorzaken 
 

 
 

En wie brengt die dieren?  
 

Bij de transporteurs zien we gelukkig dat maar liefst  2596 dieren door de vinders zelf tot bij 
ons zijn gebracht. De wiskundigen onder ons weten dat dat 68% is, en dat is erg veel!  
 
De overige 32% werd ofwel door onze eigen vrijwillige transporteurs opgehaald, ofwel door 
politie of brandweerdiensten. We mogen zeker onze top 3 van transporteurs niet vergeten te 
vermelden. Net zoals vorig jaar mag Renaat daar het kroontje dragen met maar liefst 151 
opgehaalde dieren, op de voet gevolgd door Cathy en Ludwina. 
 

En wie verzorgt hen?  
 
Heel belangrijk zijn de mensen die deze dieren in het VOC verzorgen. Maar liefst 365 op 365 
staan de vrijwilligers klaar om alle dieren de nodige zorgen te geven. Bovendien doen ze vanaf 
mei tot september nog een extra inspanning om ook ’s avonds en ’s morgens de jonge dieren 
extra te voeren. Ook aan hen zeggen we bedankt.  
 
Rest ons nog om iedereen te bedanken voor alle hulp in 2017: de telefonisten, het klusjesteam, 
de verzorgers, de bestuursleden, de ringers, de administratieve mensen, de leden, de sponsors, 
de transporteurs, de gidsen, de ploeg van de verkoopstanden, het vaste team, de partners, de 
gulle gevers, alle bevoegde diensten, kortom: iedereen die op de een of andere manier het VOC 
heeft bijgestaan.  
 
 
Personeel 
In 2017 zijn er enkele personeelswijzigingen geweest. Michaël Deryckere nam afscheid van 
VOC Oostende en zocht verdere oorden op in Natuurhulpcentrum Opglabbeek.  
Ter vervanging van Michaël kwam Eline Victor in beeld. Zij neemt zijn taken over als 
dierenverzorger en coördinator van de vrijwilligers. Als extra kwam Lieselot De Vos als 
administratief parttimer erbij. Met een focus op vooral EVS en subsidies. Ook evenementen 
vallen onder haar vleugels.  
Raül Garcia werkt nu ook deeltijds. De vrijgekomen uren worden ingevuld door Brent 
Vanhooren.  
 
 
 



 
Bezoekers en groepen 
Voor scholen, zeeklassen, socio-culturele groepen enz  worden we een vaste stek in hun 
programma. Onze gemotiveerde gidsen verzorgen telkens een 2 uur durende rondleiding in het 
Nederlands of Frans.  
167 groepen, goed voor meer dan 3131 mensen, kregen een rondleiding achter de schermen. 
Ook hier zien we jaar na jaar een gestage stijging van het aantal groepsbezoeken. 
 
Elke dag tijdens de normale openingsuren, kan iedereen vrij een bezoek brengen aan de 
tentoonstellingsruimte, binnenkijken in de verzorgingsruimtes of langskomen in de Groene 
winkel. 
De piekmaanden van individuele bezoekers zijn natuurlijk de vakantie- en zomermaanden: veel 
bezoekers combineren een wandeling in het Domein Raversijde met een bezoek aan het VOC.  
 
 
Vrijwilligers   
Zonder vrijwilligers kan onze werking niet draaien. Niet alleen de verzorging, maar een pak 
administratief werk, vorming, educatie, technische onderhoud… loopt op vrijwilligers.  
Het nieuwjaarsontbijt en een fin de saison met uitstap naar het stadsrandbos en kaas- en 
wijnavond werden voor hen georganiseerd. Potentiële nieuwe vrijwilligers kunnen op geregelde 
tijdstippen een rondleiding krijgen waarna ze in de werking kunnen mee stappen. 
 
 
Internationale werking 
 
Ondertussen zijn we het grootse  “European Voluntary Service”-project in Vlaanderen en zijn we 
gestart met het uitsturen van vrijwilligers naar diverse andere Europese projecten. 6 EVS-
vrijwilligers uit Portugal, Spanje, Estland, Slovenie en Italie draaiden enkele maanden tot een vol 
jaar mee in onze werking, en nemen heel wat kennis mee naar huis.   
 
Rond de olievogelproblematiek werken we nauw samen met 10 collega opvangcentra 
wereldwijd in het project Global Oiled Wildlife Response System. Deze groep was twee maal 
een week te gast in Oostende. Daarnaast werkten we met enkele van onze Europese partners 
samen bij het geven van opleidingen in oa. Nederland en Rusland. Onze partners in beide 
projecten kan je op onze website vinden. 
 
 
Infrastructuur 
Er werd hard verder gewerkt aan de nieuwe buiteninfrastructuur. 15 nieuwe buitenkooien 
konden in gebruik genomen worden, samen met een eerste deel van de buitenkeuken. Deze 
investeringen waren hard nodig om de oude kooien te vervangen en het toenemend aantal 
dieren aan te kunnen. 
 
 
Stages 
Voor veel studenten, het merendeel dierenverzorgers, is ons opvangcentrum een ideale 
leerschool. Een 15-tal studenten voor de opleidingen dierenzorg van beroeps, technisch, 
bachelor uit Oostende, Gent, Roeselare, s` Hertogenbosch, Sint-Niklaas en Melle volbrachten 
hun stage in 2017. Naast de klassieke opleiding dierenzorg, liepen ook een aantal studenten uit 
de lerarenopleiding stage in het VOC. 
 
 
Publicaties 
 De website www.vogelopvangcentrum.be blijft ons uithangbord. Je vindt er wie we zijn, wat 

we doen, ehbo-tips, een foto-album, hoe je vrijwilliger kan worden, nieuwsberichtjes… Ruim 
15.000 unieke bezoekers werden geregistreerd.  

 Ons profiel op Facebook wordt bijna dagelijks voorzien van korte berichtjes, oproepen en 
nieuwtjes en het aantal volgers groeide naar meer dan 3900 volgers. 



 Naast de digitale nieuwtjes krijgen meer dan duizend leden het ledentijdschrift 
“Zandkorrels”met artikels over het aantal binnen gebrachte dieren,  activiteiten, speciale 
vogels en andere achtergrond. Meer dan 2400 gezinnen ontvangen dit trimestrieel 
combiblad, voornamelijk aan de Midden- en Westkust. 

 
 
Milieuraden 
In vijf kustgemeenten  (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke en Oostende) zetelen 
mensen die ons vertegenwoordigen in de Milieuraden.  
 
 
Activiteiten 2017 
Deelname aan diverse activiteiten heeft soms verschillende redenen. Verkoopsstand, infostand, 
of gewoon aanwezigheidspolitiek; elke aanwezigheid is belangrijk en wordt bijna volledig 
uitgevoerd door vele vrijwilligers. Een greep uit de activiteiten. 
 

 
Maand 

Activiteit Gemeente Enkel voor 
leden 

Ook 
publieks-
gericht 

Februari Vogeltelweekend Uitkerkse polders: infostand Blankenberge  X 

Maart Kick-off weekend domein Raversijde 
Publicatieblad Zandkorrels 

Oostende  
X 

X 

April Vormingsdag nestjongen 
VOK Creamarkt: infostand 
 

Oostende 
Oostende 

 

X 
 

 
X 

Mei Oostende voor Anker: info & verkoopsstand Oostende  X 

Juni Vrijwilligershappening Oostende 
Boerenmarkt Vlissegem 
Publicatieblad Zandkorrels 

Oostende 
De Haan 

 

 
 

X 

X 
X 

September Publicatieblad Zandkorrels   X 

Augustus Opendeurdag 
Dierenhappening Beestig - geestig 

Oostende 
De Panne 

 X 
X 

Oktober Nacht van de duisternis Oostende  X 

December  Kerstmarkt De Haan 
Kerstmarkt Oostende 
Kerstmarkt Blauw Kruis 
Publicatieblad Zandkorrels 

De Haan 
Oostende 
Oostende 

 
 
 

X 

X 
X 
X 

 
 
 
 
 
Claude Velter       
Afgevaardigd bestuurder 


