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Het Vogelopvangcentrum Oostende is nu ook online!   
 
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Vogelopvangcentrum Oostende sloe-
gen de handen in elkaar om de website te realiseren.  Samen kunnen we met trots de 
nieuwe website voorstellen. 
 
Je kunt nu snel vinden wat je moet doen als je een dier in nood gevonden hebt.  
Heeft een jonge vogel wel echt hulp nodig?  Een egel die tijdens de dag rondloopt, is 
dat dan een zieke egel?  Hoe moet ik een vogel vangen en vervoeren?  Onder Eerste 
hulp kan je antwoorden op deze vragen vinden. 
 
In Nieuws & Info kun je meer info vinden over onze organisatie, je vind er de laats-
te nieuwtjes, onze contactgegevens en je kan er ontdekken hoe je ons kan bezoeken. 
 
In de Dossiers gaan we dieper in op verschillende onderwerpen.  Wordt binnenkort 
nog uitgebreid met ‘vleermuizen’, ‘wetenschappelijk ringwerk’,  
‘blauwwiervergiftiging’ … 
 
Zou je graag vrijwilliger worden bij ons?  Of wil je lid worden?  Onder Hoe helpen 
kun je alle informatie vinden over hoe je ons kan steunen! 
 
De Opendeurdag, Nacht van de Duisternis, Nacht van de Vleermuis, … worden aange-
kondigd onder Activiteiten. 
 
Tijdens een olieramp staat het VLIZ in voor de communicatie en informatie.  Mo-
menteel zie je slechts één pagina.  Indien er een olieramp is waarbij het aantal (te 
verwachten) getroffen vogels groter is dan onze capaciteit, dan pas treedt het vol-
ledige deel in werking en kan je hier alle up-to-date informatie vinden.   
 
En als laatste … check zeker eens het foto-album uit! 
 
 
 



 

Zo ziet het er uit: onze homepage! 
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Najaarstrek niet enkel voor vogels 
 
Ondanks de extreem warme nazomer waren er toch heel wat 
dieren die al richting warmere oorden trekken, om de koude 
winter te kunnen overleven. Deze najaartrek bij vogels is 
goed gekend bij de mensen. Wat minder bekend is, is dat ook 
andere dieren van bij ons wegtrekken. 
 
Zo is in Oostende de laatste weken de trek van zowel vleermui-
zen als nachtvlinders heel goed vast te stellen. Deze dieren 
trekken ’s nachts en volgen daarbij blijkbaar de zeedijk als 
trekroute. Overdag vertrouwen ze op hun camouflage maar 
hangen ze voor ons duidelijk zichtbaar tegen de pilaren van de 
gaanderij tussen de Parijsstraat en de Hypodroom in Oostende. 
De nachtvlinders, bijna allemaal Windepijlstaarten, komen ei-
genlijk van zuiderse streken en vliegen langs onze kust noor-
delijk. 
 
De vleermuizen volgen de omgekeerde route. Een aantal keer 
bleken de vleermuizen zo laag te hangen, dat ze kwetsbaar 
waren voor voorbijgangers of spelende kinderen. Bij het ver-
plaatsen bleek het steeds om Ruige Dwergvleermuizen te 
gaan. Eén keer echter zat er een zeldzame Tweekleurige vleer-
muis tussen. Zo zijn ondertussen 70% van alle vondsten in 
Vlaanderen van deze soort, via ons Opvangcentrum gegaan! 
Omdat deze trekkers ook op andere plaatsen tijdelijk eigen-
aardige slaapplekken uitkiezen, krijgen we deze nachtelijke 
vliegertjes ook geregeld aangeboden in het Opvangcentrum. 
Meestal hebben de mensen ze vlugger ontdekt dan de kat. 
 
Zo waren er op de opendeurdag 2 Ruige Dwergvleermuizen te 
zien, kwam onlangs die Tweekleurige vleermuis en een Laat-
vlieger binnen.  Ondertussen zijn reeds alle vleermuizen gelost 
en kunnen ze verder trekken. 
 
 

Rescue Tweekleurige vleermuis 

Tweekleurige vleermuis Vrijlating Ruige dwergvleermuis Laatvlieger 


