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Werkingsverslag 2020 / VOC Oostende vzw 

2020 – Een jaar vol dieren- en mensenverhalen 

Een overzicht vol cijfers  

Tussen 1 januari en 31 december 2020 werden 6175 dieren binnengebracht. De jaarlijkse toename blijft zich verder 

zetten. In 2019 zagen we een toename met 1338 dieren. In 2020 is er opnieuw een toename, dit keer met 985 

dieren. Dit betekent dat we op twee jaar tijd van 3852 naar 6175 binnengebrachte dieren gegaan zijn, een stijging 

van maar liefst 60%!  

 

We maken even een vergelijking met de voorbije jaren en zetten enkele opvallende veranderingen op een rij. 

Gewoonlijk wordt de eerste plaats steevast ingenomen door de Houtduif. In 2019 kwam daar verandering in. De 

Houtduif (767 exemplaren) werd toen van de troon gestoten door de Zilvermeeuw (779 exemplaren). In 2020 echter, 

werden de rollen opnieuw omgekeerd: de Houtduif prijkt weer op nummer 1 met 900 exemplaren die werden 

binnengebracht. De Zilvermeeuw belandt terug op de tweede plaats met 812 binnengebrachte dieren. De top 3 

wordt naar gewoonte verder gevormd door de Kleine mantelmeeuw (338 exemplaren). Bij de Kleine 

mantelmeeuwen zien we zelfs een lichte daling tegenover 2019 (340 exemplaren), ondanks het project van de UGent 

waardoor 100 juveniele Kleine mantelmeeuwen in het VOC verbleven. 

Opvallend is dat de Merel opnieuw aan een opmars bezig is. 

In 2019 werden -vermoedelijk ten gevolge van het 

Usutuvirus- heel weinig Merels binnengebracht, slechts 93 

tegenover 257 in 2018. In 2020 zien we opnieuw een stijging. 

Er werden 202 Merels behandeld. Dit is meer dan een 

verdubbeling tegenover 2019, maar blijft nog onder het 

niveau van de voorgaande jaren.  

Ook bij de Egels zien we dat de stijgende trend zich verder 

zet. Reeds voor het vijfde jaar op rij zien we een spectaculaire 

stijging. In 2017 vingen we nog 162 egels op, in 2019 waren 

dat 298 egels en nu zien we opnieuw een stijging van 28%, 

wat ons op 384 egels brengt voor 2020.  
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1 Vrijlating Zwarte zee-eend © Filip de Ruwe 
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De drukste periode 2020 liep vanaf begin mei tot het einde van september. In deze periode kregen we 4121 dieren 

binnen. Onze topmaand was juli met 1089 nieuwe dieren. Opvallend in 2020 was dat niet enkel juli een topmaand 

was. In juni kregen we ook al 969 dieren binnen. Gewoonlijk begint het pas vanaf juni drukker te worden, met een 

absoluut record in de maand juli. In 2020 begon de drukte al in mei met daarop aansluitend 2 recordmaanden.  

 

Natuurlijk spitsen we ons graag even toe op onze specialiteit: de revalidatie van watervogels. In 2020 vingen we 18 

Zeekoeten, 18 Jan-van-Genten, 6 Zwarte zee-eenden, 5 Drieteenmeeuwen, 9 Noordse stormvogels, 23 Aalscholvers, 

29 Futen en 6 Dodaarsen op. Opvallend was dat we voor het eerst een aantal nestjongen van Dodaars en Fuut 

hebben binnengekregen.  

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 2422 nestjongen in opvang. Dat is een 400-tal meer dan in 

2019. 66% van de nestjongen konden vrijgelaten of geplaatst worden!  

Verder zien we als hoofdoorzaken ‘inbeslagname’ (833 

dieren) en ook verkeersslachtoffers (393 dieren).  

Als we in 2020 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 er een aantal op: 1 Bosrietzanger, 2 Boomvalken, 

6 Bruine kiekendieven, 6 Dodaarsen, 1 Goudplevier, 1 

Grote zee-eend, 1 Grote zilverreiger, 1 Havik, 5 Ijsvogels, 1 

Kuhl’s Pijlstormvogel, 1 Oeverloper, 1 Rode wouw, 1 

Roodkeelduiker, 1 Slechtvalk en 2 Vale stormvogeltjes. 
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2 Vrijlating IJsvogel © Nathalie Colpaert 
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Ook onder de rubriek ‘zoogdieren’, kregen we een aantal 

uitzonderlijke patiënten binnen zoals 1 Bosmuis, 1 Bunzing, 6 

Dwergmuizen, 3 Eekhoorns, 2 Laatvliegers en 1 Wezel.  

Zoals je ziet, krijgen we ook een grote variatie aan dieren binnen. In 

totaal verzorgden we maar liefst 179 verschillende soorten dieren, die 

elk hun eigen specifieke voeding, huisvesting en verzorging nodig 

hebben. 

6175 patiënten! Dit betekent een gemiddelde van dagelijks meer dan 

17 nieuwe dieren. Tijdens de piekmaanden in de zomer werden er 

soms wel 60 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. Zeker in combinatie met de Corona-crisis en 

daarbovenop de genomen maatregelen in het kader van de Vogelgriep, zijn we onze vrijwilligers meer dan dankbaar 

voor hun inzet tijdens het bijzondere jaar 2020! 

VOGELS Totaal Vrijgelaten/geplaatst 

Zwanen 26 7 27 % vrijgelaten/geplaatst 

Ganzen 46 11 24 % vrijgelaten/geplaatst 

Eenden 143 107 75 % vrijgelaten/geplaatst 

Hoendervogels (fazanten, patrijzen…) 471 4 0,01 % vrijgelaten/geplaatst 

Futen 35 18 51 % vrijgelaten 

Zeevogels (stormvogels, zeekoeten,…) 43 13   30 % vrijgelaten 

Aalscholvers en Genten 41 16 39 % vrijgelaten 

Reigers en ooievaars 21 5 24 % vrijgelaten 

Roofvogels 108 45 42% vrijgelaten 

Gierzwaluwen 26 18 69% vrijgelaten 

Rallen (waterhoen, meerkoet, waterral) 87 41 47% vrijgelaten 

Steltlopers 34 8 24% vrijgelaten 

Meeuwen en sterns 1217 653 54% vrijgelaten 

Duiven en tortels 1146 535 47% vrijgelaten 

Uilen 53 28 53% vrijgelaten 

Spechten 42 18 43% vrijgelaten 

Zwaluwen 30 7 23% vrijgelaten 

Zangvogels en overige 1063 477 45% vrijgelaten 

TOTAAL 4632 2011 43 % vrijgelaten/geplaatst 

 

ZOOGDIEREN EN AMFIBIEËN Totaal Vrijgelaten/geplaatst/overgebracht 

Haasachtigen (Konijn, Haas) 94 52 55 % vrijgelaten 

Egels 384 121 32 % vrijgelaten 

Vleermuizen 72 49 68 % vrijgelaten 

Overige zoogdieren (Steenmarters,…) 96 63 66 % vrijgelaten 

Amfibieën 3 1 33 % vrijgelaten 

TOTAAL 649 286 44 % vrijgelaten/geplaatst 

 

ONTSNAPTE EXOTEN EN HUISDIEREN Totaal Geplaatst 

TOTAAL 894 633 71 % geplaatst 

 

  

3 Jonge Bunzing © VOC Oostende 
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De cijfers vragen toch om enige verduidelijking. In november 

werd VOC Oostende geconfronteerd met Aviaire Influenza, 

de vogelgriep. Heel wat watervogels werden dood of met 

griepsymptomen binnengebracht. Die laatsten werden dan 

ook onmiddellijk geëuthanaseerd en opgestuurd voor 

onderzoek naar Sciensano. Dit betekent natuurlijk dat veel 

meer vogels uit die groepen geen kans op revalidatie 

hadden. 

Bij de hoendervogels worden de cijfers verklaard door een 

inbeslagname van fazanten en patrijzen. Deze dieren 

moesten volgens de wet vernietigd worden. Wanneer we 

deze cijfers uit het resultaat weglaten, komen we aan een 

totaal percentage van vrijgelaten/geplaatst van 48% i.p.v. 43%. 

En natuurlijk niet te vergeten, de invloed van Corona. Internationale studenten die normaal voor een jaar naar het 

VOC komen, kregen geen toestemming om het land binnen te komen. Ook heel wat vrijwilligers konden niet meer 

ingezet worden omdat zij tot een risicogroep behoren. Dit in combinatie met een 1000-tal dieren meer in de opvang, 

had toch wel zijn invloed op de zorg.  

> Uit welke West-Vlaamse gemeenten komen onze dieren? 

Het blijft interessant visueel weer te geven van waar onze dieren komen. Alle binnengebrachte dieren uit West-

Vlaanderen (uitgezonderd: oorzaak inbeslagname) werden hierin samengebracht. Zoals de vorige jaren is heel 

duidelijk dat de meeste dieren binnengebracht worden vanuit de gemeenten aan de kust. We werkten ook goed 

samen met voorpost de Zonnegloed Sanctuary in Vleteren. Heel wat dieren uit de regio worden daar binnengebracht 

en worden na de eerste zorgen doorgevoerd tot bij ons in Oostende. 

 

5 Binnengebrachte dieren per West-Vlaamse gemeente (2020) © VOC Oostende 

4 Vrijlating Wespendief © Filip de Ruwe 
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> Wie brengt de dieren naar ons? 

Liefst worden dieren zoveel mogelijk door de vinders zelf bij ons 

binnengebracht. Zo kunnen ze het snelst de correcte zorgen krijgen 

en kunnen onze vrijwilligers ingezet worden bij de verzorging van de 

dieren zelf. Door maatregelen in het kader van corona verhuisde 

onze intakeruimte tijdelijk naar de inkom, waar we coronaproof 

dieren in ontvangst konden nemen.  

We zien dat maar liefst 4716 dieren door de vinders zelf tot bij ons 

zijn gebracht. De wiskundigen onder ons weten dat dat 76,4 % is. Dat 

is erg veel, en gelukkig maar! 

 

De overige 23,6 % werd ofwel door onze eigen vrijwillige transporteurs opgehaald, ofwel door politie of 

brandweerdiensten. In 2020 kwamen maar liefst 400 dieren dankzij de interventie van of tijdelijke opvang door 

brandweer en politie in ons Opvangcentrum terecht. We willen dan ook onze oprechte waardering uitspreken voor 

de vlotte samenwerking en hun hart voor wilde dieren in nood. 

Door de coronaproblematiek werd de opstart van het Wildlife 

Taxi Team West-Vlaanderen uitgesteld naar een later moment. 

We hopen dat 2021 het jaar wordt waarin we samen met 

Vogelbescherming Vlaanderen en de collega’s van VOC 

Beernem aan dit project kunnen werken. 

 

> Wie maakt deel uit van ‘team VOC Oostende’?  

Personeel 

Dankzij belangrijke beslissingen door de Raad van Bestuur kon de groei in het vaste team dat werd ingezet in 2019, 

ook verder gezet worden in 2020-2021. Deze investering in personeel is noodzakelijk om de groei in aantal dieren en 

toegenomen activiteiten bij te houden. 

Eva vertrok in januari naar het opvangcentrum Aspen Valley in Canada en runt daar nu met haar man Kevin de 

revalidatie van wilde zoogdieren. Ze mist ondertussen stiekem de zeevogels!  

Tegen het eind van het jaar zocht Raül, onze dierenarts, nieuwe uitdagingen dichter bij huis. Wie op de campus van 

de dierengeneeskunde UGent in Merelbeke rondloopt, heeft veel kans hem daar tegen het lijf te lopen! Daarna  

werd Ine geselecteerd om met haar jarenlange ervaring in het opvangcentrum van Beernem onze ploeg te 

versterken. 

Tenslotte versterkt Sharon nu het onthaal, de educatie én werkt ons vrijwilligersbeleid uit. 

We zijn heel blij met dit prachtige team en wensen iedereen een mooi parcours toe! 

 

 

 

 

 

 

 

6 Verzwakte Zeekoet op het strand © VOC Oostende 



 Werkingsverslag 2020 / Opvangcentrum Vogels en Wilde Dieren Oostende vzw p. 6 
 

Vrijwilligers   

We hadden nooit kunnen vermoeden dat 2020 een heel erg bijzonder jaar zou 

worden voor het VOC en onze vrijwilligers. Traditioneel genoten we eind januari 

2020 nog samen van het Nieuwjaarsontbijt waarbij het jaaroverzicht van 2019 

overlopen werd. Algauw kwam daarna De Week van de Vrijwilliger met onze 

creatieve avond ‘Een Pluim voor Talent’ waarop de nieuwe VOC-schorten 

werden voorgesteld en geshowd en elke vrijwilliger een potje frisse 

voorjaarsbloembollen kon ophalen.  

En toen ging alles dicht in België of toch bijna... Niet het VOC! Daar hebben we 

met man en macht voor geijverd. Want het nestjongenseizoen kwam eraan, DE 

drukste periode van het jaar. Gelukkig kwam er met de zomer ook letterlijk wat 

ademruimte, maar de tweede coronagolf in het najaar bracht ons weer naar af.  

Uitdaging, creativiteit en flexibiliteit 

waren zowat de sleutelwoorden voor onze vrijwilligers. Hoe vang je een 

kleine 1000 dieren meer op dan het jaar ervoor met nog niet de helft van de 

vrijwilligers? Hoe bouw je de zo broodnodige nieuwe C-buitenkooien, hoe 

vernieuw je De Groene winkel - verkoopsinkomsten die we zo nodig hadden 

- en verhuis je de administratieve eenheid met een beperkt klusteam? Hoe 

organiseer je dat, hoe leg je aan de vrijwilligers uit dat ze zo belangrijk zijn, 

welkom zijn, we hen nodig hebben 

maar dat dit nu even niet kan? En 

aan de vrijwilligers die wel in de strikt gescheiden bubbels mogen komen, dat 

ze ongeziene sanitaire maatregelen moeten naleven? Hoe zorg je voor de lijm 

die onze vrijwilligers bij ons houdt? Hoe blijf je hen motiveren om voor het 

VOC te blijven kiezen? De gidsen konden niet meer aan de slag, de 

evenementen met verkoopstanden werden afgelast, transporten werden 

beperkt. De maandelijkse vrijwilligersvergaderingen konden fysiek ook niet 

meer doorgaan na februari. De digitale nieuwsbrieven en mails vlogen dus 

elke week de deur uit.  Samen met de vrijwilligers zijn we deze uitdaging 

aangegaan. Er werd gepuzzeld, gesakkerd, een serieuze tand bijgestoken en 

ja, we hebben het samen toch maar mooi voor elkaar gekregen. Bedankt!  

Tweede dilemma dit jaar: hoe vraag je de inzet van je vrijwilligers zonder hen te kunnen 

bedanken zoals het hoort, zoals ze gewoon zijn? Door samen voor hen te doen wat wel kon, 

ook al moesten we de grote kleppers zoals het fin-de-saison dit jaar afgelasten. In de plaats 

waren we creatief, heel erg creatief. In Zandkorrels werd de rubriek ‘Aan het woord’ in het 

leven geroepen waarmee we onze vrijwilligers in de kijker zetten en hopelijk ook nieuwe 

vrijwilligers aantrekken en motiveren. Denk maar aan de virtuele Opendeurdag waarop we 

onze vrijwilligers een hele dag lang in de ban van ‘Het leven zoals het is in het VOC’ hielden en 

de leuke strandhanddoeken op de Dag van de Vrijwilliger in december. Bedankt! 

Dankzij onze vrijwilligers, hun begrip, hun medewerking, hun inzet in en buiten het VOC 

hebben we dit jaar weer onze grenzen verlegd en nog niet zo’n klein beetje ook. Samen met 

hen is het VOC zonder kleerscheuren uit dit heftig jaar gekomen. Nogmaals bedankt! 

7 Week van de vrijwilliger februari 2020 
‘Een Pluim voor Talent’ © VOC Oostende, 
Sabine Dedecker 

9 Coronaproof pauzeren © VOC Oostende 

8 Dwangvoeren Velduil door Sylvia en Vera © 
VOC Oostende 

10 Klusser in hart en nieren 
Christian © VOC Oostende 
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En we zijn er nog niet, maar we zouden het VOC niet zijn indien we bij de pakken 

zouden blijven neerzitten. Sharon neemt vanaf januari 2021 de fakkel 

‘Vrijwilligersbeleid’ over van Sabine. We halen hiermee niet alleen serieuze 

versterking in huis, maar ook heel wat ervaring op dit vlak. Ook hier is 

communicatie en duidelijkheid zo belangrijk. We hopen in 2021 eindelijk te 

kunnen en mogen uitpakken met een professioneel vrijwilligersbeleid, de 

vrijwilligersvergaderingen terug op te pikken en dat er van zodra mogelijk voor 

onze vrijwilligers weer leuke en deugddoende bedankmomenten 

georganiseerd kunnen worden. De vele kandidaat-vrijwilligers die zich bij het 

VOC aangemeld hebben in 2020 werden zorgvuldig bijgehouden en bleven we 

regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen. We hopen hen zo vlug 

mogelijk te kunnen uitnodigen voor een kennismakingsgesprek en hen aan 

boord te halen. Ook aan hen zeggen we: bedankt voor jullie geduld! 

> “Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it 

today.” 

Bezoek achter de schermen  

In normale jaren ontvangen we meer dan 200 groepen voor 

een begeleide rondleiding achter de schermen. In 2020 

mochten helaas enkel in het begin van het jaar enkele 

rondleidingen plaatsvinden. De vele andere aanvragen 

werden afgelast om de verspreiding van het coronavirus 

zoveel mogelijk tegen te gaan. We hopen snel opnieuw de 

vele geïnteresseerden een blik te mogen gunnen achter de 

schermen van ons Opvangcentrum. 

Elke dag gratis te bezoeken, toch? 

Eén van de grootste troeven van ons Opvangcentrum is de mogelijkheid een vrij bezoek te brengen aan de 

tentoonstellingsruimte waar geïnteresseerden van bovenaf kunnen binnenkijken in de verzorgingsruimtes. Ook dit 

facet van onze werking werd dit jaar bemoeilijkt door de coronacrisis. De bezoekersruimte was gedurende heel wat 

maanden gesloten.  

Ook onze grootste evenementen, de jaarlijkse Opendeurdag in augustus en de Nacht van de Duisternis in oktober, 

werden jammer genoeg afgelast. We hopen in 2021 opnieuw onze deuren te mogen opengooien om onze vele leden, 

donateurs en sympathisanten alsook toevallige passanten te verwelkomen in onze bezoekersruimte. 

Wel zijn we zeer trots op onze allereerste Digitale Opendeurdag. Op Werelddierendag plaatsten we enkele tientallen 

posts op onze Facebookpagina en website waarin we zoveel mogelijk mensen een kijkje achter de schermen gunden. 

Ook gingen we die dag driemaal live! Dankzij collega Rijn en goede vriend Nicolas kregen we zelfs een heuse mini-docu 

over de werking van ons Opvangcentrum. Nog steeds te bekijken op ons YouTubekanaal. 

Infostanden en workshops  

Na een recordjaar op het vlak van infostanden en workshops in 2019 zakten we in 2020 ver onder nul. Alle info- en 

verkoopstanden - uitgenomen diegene voor de eerste lockdown - werden afgelast. Ook voor onze workshops, die 

vooral binnen doorgaan, was het niet het geschikte moment. 

Stages  

Voor veel studenten is ons Opvangcentrum een ideale leerschool. In 2020 mochten wij 8 jongeren ontvangen die bij 

ons een stage genoten, waarvan allen dierenverzorgers. Voor veel studenten is de stage een leerrijke ervaring, omdat 

de focus op school voornamelijk op gedomesticeerde dieren ligt. Zo kregen wij studenten uit het secundair onderwijs, 

11 Vrijlating Noordse stormvogels door 
Sarah en Beatrice © VOC Oostende 

12 Twee Futen op het zwembad © VOC Oostende 
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onder andere uit het Vabi in Roeselare, maar ook verschillende studenten uit de bacheloropleiding ‘Dierenzorg’ aan 

het Vives in Roeselare en de HoGent. Dit jaar kozen veel studenten ervoor hun stage op te splitsen in twee periodes, 

waardoor ze enkele weken in het najaar van 2020 en enkele weken in het voorjaar van 2021 zullen kunnen meedraaien. 

Op deze manier kunnen ze kennis maken met de verschillende typische diersoorten die doorheen het jaar worden 

binnengebracht. We zien enkele van onze stagiairs dus nog terug! Naast de gewone stages begeleidden we ook een 

student bij haar bachelorproef in de afstudeerrichting ‘Dierenzorg’. Deze handelt over het ‘Ontwikkelen van verrijking 

voor kauw en kraai in een groepshuisvesting’. Kraaiachtigen zijn een familie van vogels die doorgaans langer in opvang 

dienen te blijven vooraleer ze kunnen worden vrijgelaten. Bovendien worden deze dieren getypeerd door hun speels 

karakter en groot cognitief vermogen. Ze van de nodige verstrooiing en verrijking voorzien tijdens hun verblijf in het 

opvangcentrum verlaagt hun stressniveaus, stimuleert hun verdere ontwikkeling en heeft bijgevolg een positieve 

invloed op hun rehabilitatie. Een dergelijk aanbod aan meer soorten te kunnen voorzien, blijft een punt waar we in de 

toekomst nog meer op willen inzetten.  

Vanuit de volwassenopleiding kregen we diverse mensen van de VDAB, Emino en COVIAS Maatwerk. Zij brengen een 

pak motivatie en ervaring mee en scherpen bij ons hun werkervaring opnieuw aan. 

> De internationale contacten en activiteitentoer op!  

European Solidarity Corps (of het vroegere European Voluntary Service)  

Als grootste “European Solidarity Corps”-project in Vlaanderen konden we in 

2020 5 internationale vrijwilligers in onze organisatie laten meedraaien. Zij 

versterken enkele maanden tot een vol jaar onze dagelijkse werking en 

nemen heel wat kennis mee naar huis. In 2020 mochten we onder meer de 

Franse Sarah verwelkomen. Zij had reeds een jaar ervaring opgedaan in een 

opvangcentrum voor wilde dieren dichtbij Bordeaux en volgde al 

verschillende seminaries omtrent de rehabilitatie van wildlife. Daarnaast 

ontvingen we ook de Spaanse Sylvia. Zij studeerde ‘Environmental Sciences’ 

aan de University of Zaragoza en had er reeds een stage als 

dierenartsassistent op zitten. Verder werkte ze mee aan een onderzoek van 

SEO/Birdlife over het behoud van het deltagebied in Ebro Natural Park in 

Spanje. Ook de Italiaanse Beatrice kon vanaf juli onze vrijwilligersgroep 

versterken. Zij had al een diploma dierengeneeskunde op zak, waar ze tijdens haar opleiding verschillende vakken 

gericht op wildlife volgde, onder meer ‘wildlife medicine’ en ‘wildlife capture and immobilization’. Ook al is er geen 

specifieke voorkennis of ervaring voor deelname aan ons ESC-project vereist, jongvolwassenen die bewust voor dit 

programma kiezen met het oog op een verdere carrière in dierenzorg of het behoud van wildlife algemeen, geven we 

graag de kans om bij ons specifieke ervaring op te doen. Ten slotte mochten we ook twee Estse vrijwilligers 

ontvangen, Joosep en Heli, voor wie meewerken in een opvangcentrum voor wilde dieren een compleet nieuw 

gegeven was. Beiden hadden nog nooit een meeuw van dichtbij gezien, wat ook hun deelname aan dit project 

interessant maakte.   

European Oiled Wildlife Assistance (EUROWA)  

In samenwerking met onze partner Sea-Alarm bouwen we steeds 

verder aan het klaarstomen van mensen, organisaties en 

overheden voor het geval van een nieuwe olieramp. Trainingen, 

oefeningen en noodmateriaal zijn de fundamenten om op het 

ogenblik van een ramp de vele honderden of duizenden 

olieslachtoffers succesvol te kunnen revalideren. Waar er opnieuw 

verschillende trainingen gepland waren, trok ook corona hier al snel 

een streep door de rekening. We stonden letterlijk klaar in De 

Fûgelhelling in Friesland (NL) om te beginnen met de 4-daagse 

13 Franse Sarah, Estse Heli, Italiaanse 
Beatrice en Spaanse Sylvia © VOC Oostende 

14 Advanced course Oiled wildlife responder in januari 
2020 © VOC Oostende 
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cursus gevorderden, toen iedereen terug naar huis moest door de coronamaatregelen! 

Binnen het EUROWA en Nederlandse netwerk worden de cursussen zo snel mogelijk hervat in 2021.  

Opslag EUROWA-materiaal olierampen  

In nauwe samenwerking met de Federale Overheidsdienst Leefmilieu staat het EUROWA-materiaal voor grote 

olierampen nu opgeslagen bij hun massale voorraad “booms”, “skimmers”, pompen en ander materiaal voor 

olierampen op de Noordzee. Onze reservezwembaden en netbodemkooien konden dit jaar ook naar die opslag, en 

het geheel werd met een Europees project nog uitgebreid met specifiek trainingsmateriaal. 

Conferentie National Wildlife Rehabilitators Association  

Jaarlijks wordt in februari door de National Wildlife Rehabilitators 

Association (NWRA) een groot symposium georganiseerd met allerlei 

workshops, seminaries en lezingen rond de revalidatie van wildlife. Via een 

NWRA ‘scholarship’  uitgereikt aan slechts één persoon die niet in de 

Verenigde Staten of in Canada woont, kon Isabelle ter plaatse zes dagen 

van ’s ochtends vroeg  tot ’s avonds laat workshops en lezingen volgen. Een 

zeer boeiende maar even vermoeiende marathon. Voor het VOC was het 

een enorme verrijking om kennis mee te krijgen van dierenartsen die al 

heel hun leven wijden aan onderzoek en werken met wildlife.   

 

Global Oiled Wildlife Respons System 

Het wereldwijde netwerk met Sea-Alarm en 9 collega-organisaties lag natuurlijk ook plat door corona, kort na de 

workshops die we organiseerden op de NWRA. Niettemin wordt er samen vanop afstand nog steeds verder gewerkt 

aan betere samenwerking, noodprocedures en druk op de olie- en scheepvaartindustrie. 

> Wetenschappelijk onderzoek  

Passieve bewaking van ziekten  

Voor het derde jaar op rij werkten we met ANB samen in het kader van de permanente passieve bewaking van ziekten 

bij in het wild levende dieren. Dood aangetroffen dieren met een andere doodsoorzaak dan verkeer of jacht, worden 

door ons ingezameld. Deze dode wilde dieren fungeren als de eerste verklikkers van pathogenen die mogelijk een 

bedreiging kunnen vormen voor de volksgezondheid (zoals rabiës, brucellose), landbouweconomie (zoals klassieke en 

Afrikaanse varkenspest, brucellose, rundertuberculose, aviaire influenza) of natuurbehoud (zoals chytridiomycose, 

aviaire influenza). Om dergelijke pathogenen tijdig op te sporen dienen bij deze passieve bewaking kadavers en stalen 

van dood aangetroffen of stervende in het wild levende dieren ingezameld te worden voor epidemiologische analyse. 

In 2020 werden door ons in totaal 116 kadavers van dieren ingezameld, waarvan 15 vleermuiskadavers (Ruige en 

Gewone dwergvleermuis), 2 Reeën en 101 vogelkadavers, waarvan onder andere 12 Kolganzen, 2 Kleine Rietganzen, 

1 Rotgans, 6 Knobbelzwanen, 2 Wulpen, 2 Smienten, 1 Grote Zilverreiger, 1 Waterral, 15 Spreeuwen, 2 Torenvalken, 2 

Buizerds, 6 Zilvermeeuwen en 1 Drieteenstrandloper.  

Zo waren wij in het najaar van 2020 de eerste instantie 

in Vlaanderen die symptomen van aviaire influenza 

konden identificeren bij een binnengebrachte 

Knobbelzwaan. We speelden in de strijd tegen het virus 

dan ook een belangrijke rol om verdachte gevallen te 

rapporteren om zo de verspreiding van vogelgriep in 

kaart te brengen en ook tegen te gaan. Later werd dit 

pathogeen ook vastgesteld bij enkele andere van onze 

15 Workshop NWRA © VOC Oostende 

16 Symptoom vogelgriep blauwe waas op de ogen © VOC Oostende 
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ingezamelde dieren, onder andere Kolganzen, Kleine Rietgans, Wulpen, Kokmeeuw, Eksters, Turkse Tortels en 

Zilvermeeuwen. 

Het epidemiologisch onderzoek van kadavers en stalen wordt uitgevoerd in opdracht van ANB door verschillende 

laboratoria (zoals laboratoria van CODA, WIV, Universiteit Gent, Universiteit Luik, DGZ en Sciensano).  

RINGWERK  

VOC Oostende werkt reeds sinds zijn ontstaan samen met het KBIN 

(Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) voor het 

ringen van vogels die worden vrijgelaten. In 2020 werden - los van de 

juveniele Zilvermeeuwen en Kleine mantelmeeuwen - vele honderden 

vogels geringd vooraleer ze werden vrijgelaten. 

Daarnaast werken we nu al een paar jaar samen met het INBO 

(Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) voor het ringen en 

kleurringen van de jonge Zilvermeeuwen en Kleine mantelmeeuwen 

die in het VOC worden grootgebracht. 

In 2020 werden 256 zilvermeeuwen van een wetenschappelijke ring 

voorzien, waarvan er ook 226 een kleurring kregen. Daarnaast kregen 228 Kleine mantelmeeuwen een 

wetenschappelijke ring waarvan 97 een kleurring. 

De kleurringen geven ons soms spectaculaire terugmeldingen: zo zitten sommige Kleine mantelmeeuwen enkele dagen 

na hun vrijlating al in Portugal! Of werd een nestjong Zilvermeeuw 5 jaar lang nergens gespot, tot hij als volwassen 

vogel terug opdook aan het Opvangcentrum!  

> Infrastructuur  
Nieuwe kooien 

Dankzij ons gemotiveerd werkteam is er dit jaar 

heel wat veranderd in het VOC.  

In de eerste plaats stampten we vijf nieuwe C-

kooien uit de grond.  Daar waren heel wat 

meters steigerbuis, harmonicagaas en 

werkkracht voor nodig. En alsof dat nog niet 

genoeg was, zijn de nieuwe kooien allemaal 

voorzien van soft-release deuren en een wand 

die zorgt voor schuilmogelijkheden.  

Zowel duiven als grote en kleine roofvogels 

kunnen hierin perfect revalideren. Ook zijn alle 

kooien voorzien van een grondraster om dieren zoals marters te 

kunnen huisvesten. 

Als laatste werd er in de vossenkooi een schuilwand geplaatst die 

beschutting zal bieden aan alle revaliderende vogels. We kozen voor 

het milieuvriendelijke Thermowood om onze constructie te 

vervolledigen.  

 

Zonnepanelen 

Natuurlijk kunnen we niet achterblijven op de klimaatdoelstellingen. 

Zo plaatsten we 46 zonnepanelen - goed voor 10kWpiek - op het dak 

van de buiteninfrastructuur. Alweer een stap in de goede richting om 

energieneutraal te werken.   

17 Vrijlating geringde Aalscholver © Filip de Ruwe 

18 Marterproof kooi © VOC Oostende 

19 Zonnepanelen © Stad Oostende 
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Inrichting kooien 

Alle A-kooien hebben we voorzien van een grondraster en een 

laagje vers zeezand. Ook in de grote vliegkooien zullen de 

meeuwen op een vers laagje zand kunnen lopen. 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe winkel! 

Onze oude bureaus maakten plaats 

voor de uitbreiding van de nieuwe 

Groene winkel. Een prachtig resultaat 

dankzij het harde werk van onze 

vrijwilligers! Voor wie al even niet 

meer bij ons passeerde: het is de 

moeite waard om eens te komen 

piepen! Door de uitbreiding van de 

nieuwe winkel was een 

bureaucontainer noodzakelijk naast 

het gebouw en deze biedt plaats voor 

5 nieuwe bureaus. 

 

 

 

> Samenwerking met Vogelbescherming Vlaanderen en de andere Opvangcentra  

Deze samenwerking met Vogelbescherming en de andere Opvangcentra loopt al jaren goed maar corona bracht ons 

nog dichter bij elkaar. In nood kent men zijn vrienden. Knelpunten rond sluiting, quarantaine, inzet van vrijwilligers 

enz. werden gedeeld en waar kon opgelost tijdens de geregelde videocalls.   

Ook de dieren profiteren van deze nauwere samenwerking. Doordat steeds meer Opvangcentra zich ergens in 

specialiseren worden dieren naar elkaar overgebracht indien nodig. Zo komen zeevogels en Eikelmuizen  vanuit heel 

België geregeld. Wanneer wij een dier hebben waarvoor de we kennis of accommodatie niet hebben, gaat dit naar 

collega’s in het binnenland. Zo kwamen er Futen, Jan-van-Genten, Steenmarters, Vosjes, Aalscholvers enz. naar ons 

toe. Onder andere een Bunzing en Eekhoorn kamen bij collega’s terecht voor verdere revalidatie. 

Vogelbescherming Vlaanderen vertegenwoordigt ons bij de overheid en stuurt 

aan op een betere ondersteuning. Helaas valt de steeds luidere noodkreet 

omwille van de enorme toenames in dieren, momenteel nog in dovemansoren bij 

de bevoegde diensten. 

Vogelbescherming Vlaanderen zet verder in op de overkoepeling  om de 

dienstverlening naar de opvangcentra sterk te verbeteren en samen te werken we 

naar nog meer kwalitatieve opvang en revalidatie. We zijn blij dat hiervoor 

bijvoorbeeld geregeld onze uitgewerkte protocollen kunnen gedeeld worden. 

20 Onderhoud buitenkooien © VOC Oostende 

21 Nieuwe Groene Winkel © VOC Oostende 

22 Rode eekhoorn © De Lovaart 
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De samenwerking met UGent kreeg dankzij corona een onverwachte wending. Buitenlandse studenten konden niet 

komen werken, dus moesten de proffen het maar eens zelf doen op het terrein. Dit resulteerde in een nog betere 

samenwerking en plannen voor heel nauwe opvolging van vrijgelaten meeuwen vanaf volgende zomer. Wordt 

vervolgd! 

> Meeuwenteam@Oostende 

Meer dan 8 jaar nadat we, samen met Vogelbescherming Vlaanderen, 

een actieplan hadden geschreven voor de structurele aanpak van 

meeuwenoverlast, pikte de nieuwe Oostendse beleidsploeg onder 

leiding van de Schepen van Leefmilieu Silke Beirens, het idee op. Meer 

nog, er werd een budget voorzien om in actie te schieten. 

De meeuwen zijn én blijven hier, is het startpunt van Oostende. We 

pakken enkel de overlast aan waar nodig. Twee medewerkers van het 

Opvangcentrum staan in voor de sensibilisatie van de bevolking, de 

opvolging van de klachten en de interventies waar nodig. 

Marc en Nathan, beiden voltijds hiermee bezig tussen maart en 

augustus, kregen veel lof voor onze aanpak. Onze visie wordt erkend 

én gesteund vanaf 2021 door het Agentschap natuur en Bos zodat het 

team zal kunnen uitbreiden.   

> Communicatie 

Door de sluiting van onze bezoekersruimte en afgelasting van de rondleidingen en evenementen was communicatie 

belangrijker dan ooit. We deden extra ons best om onze vele sympathisanten, vrijwilligers en leden op de hoogte te 

houden van het reilen en zeilen in ons Opvangcentrum. Op onze website werd een ruime stijging in het aantal unieke 

bezoekers geregistreerd: van ruim 24.000 naar ruim 34.000. We plaatsten er dit jaar updates over corona en de 

vogelgriep en maakten er onze ‘digitale hub’ van op onze Digitale Opendeurdag. 

 

Via Facebook bereiken we ondertussen meer dan 9.300 volgers, opnieuw een zeer mooie stijging ten opzichte van de 

6.000 van 2019. We publiceren er regelmatig foto’s en video’s van patiënten in opvang, alsook van succesvolle 

vrijlatingen.  

Voor wie net wat meer informatie wil, is er onze maandelijkse, digitale nieuwsbrief. Om iedereen zo goed mogelijk 

op de hoogte te houden, verstuurden we tussenin ook een aantal nieuwsflitsen, iets kortere nieuwsbrieven met 

leuke verhalen. We zetten ook onze (vernieuwde) Groene winkel en webwinkel in de verf. 

Ook dit tijdschrift, Zandkorrels, wordt nog steeds gretig gelezen door onze sympathisanten. Het valt driemaandelijks 

bij gemiddeld 1.500 leden in de brievenbus. 

In 2020 kwamen we ook meer dan 20 keer in de lokale en nationale pers!  

  

23 Meeuwenteam Oostende 
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> Fondsenwerving 

Wie ons wil steunen zonder zelf één cent (extra) te moeten uitgeven, kan nog steeds op Trooper terecht. Je passeert 

even langs onze pagina en shopt dan naar hartenlust online. Wij krijgen een kleine commissie en zijn daar enorm 

content mee! Elke euro(cent) telt! 

Vorig jaar werden we ook actief op het platform Goodgift, waar je 

een origineel alternatief kunt kopen voor de gewone cadeaubon. We 

mochten eindelijk onze eerste goodgift ontvangen, dus beste gever – 

dankjewel!  

Iets nieuw voor 2020 waren de projecten op Dierendonatie.be. Op 

deze website mogen dierenasielen en opvangcentra specifieke 

oproepen plaatsen om geld in te zamelen voor bvb. de aankoop van 

verzorgingsmateriaal, voedsel enz. Eenmaal het vooropgestelde 

bedrag wordt bereikt, sluit Dierendonatie het project af en bestelt de 

producten. Die worden netjes bij ons afgeleverd. Top initiatief!  

 

> Dit was 2020 

Je leest het: 2020 was een jaar vol dieren- en mensenverhalen! Zonder de steun van onze leden en donateurs, plus 

alle inspanningen van lokale en internationale vrijwilligers, stagiairs, alternatief gestraften, mensen met een VDAB-

traject en het vaste team komen we er niet. Alle losse stukjes passen als een perfecte puzzel ineen en zorgen ervoor 

dat we ook in 2021 duizenden wilde dieren in nood een handje kunnen helpen. 

 

 

24 Voer voor jonge vogels, aangekocht dankzij jullie én 
Dierendonatie © VOC Oostende 


