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Vogelasiel beleefde drukste zomer ooit!  
 
Het opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren in Oost-
ende heeft de drukste zomer in haar geschiedenis achter 
de rug. 
Reeds vanaf mei stroomden nestjongen van allerlei plui-
mage binnen in aantallen die de medewerkers nog nooit 
hadden meegemaakt. In sommige weken  kwamen meer 
dan 10 dieren per dag binnen. 
Op 5 september stonden reeds meer dan 1300 dieren op 
de verzorgingslijst van dit jaar. 
 
De meest binnen gebrachte vogels waren natuurlijk nest-
jongen van houtduiven en merels. Maar ook meesjes, 
eendjes, winterkoninkjes, zwaluwen, uilen, sperwers, egels 
en zelfs vleermuizen werden grootgebracht. 
De meeste van deze vogels zijn ondertussen vrij gelaten 
en de grootste drukte is nu voorbij.  

Verwarde nazomer 
 

Momenteel lijkt de natuur een beetje in de war; er komen nog steeds kleine aan-
tallen nestjongen binnen, maar ook de eerste trekvogels vliegen al over. Zo wer-
den de voorbije dagen verschillende zwarte mezen maar ook een zeldzaam paapje 
en een draaihals binnen gebracht die allemaal tegen een raam waren gevlogen. 
En dat voor andere vogels de zomer nog niet voorbij is, bewezen de eenden die 
recent voor  botulisme –een typische ziekte in warme periodes- moesten behan-
deld worden. 

Draaihals 
 
Een gast die we voor de eerste maal 
ooit in het Vogelopvangcentrum bin-
nenkregen, was een Draaihals.  Deze 
prachtige vogel werd gevonden mid-
den in het centrum van Oostende.  Hij 
was tegen een raam gevlogen en 
werd door een goedhartige vrouw ge-
vonden.  Meteen heeft ze de Draai-
hals naar het centrum gebracht, waar 
het de nodige zorgen toegediend 
kreeg.  Na te zijn bekomen van de 
shock was de vogel terug springle-
vend en klaar om te lossen in een ge-
schikt biotoop.  Een draaihals heeft 
voorkeur voor open terreinen met 
loofbomen met véél mieren, zijn favo-
riet voedsel. 



Jan-van-gents op bezoek 
 

Een Jan-van-gent, onze grootste zeevogel, 
is in het Vogelopvangcentrum tegenwoordig 
een vaak geziene gast.  In de zomer stran-
den sommige Jan-van-gents aan onze kust: 
uitgeput, ziek, moe of gekwetst.  Het duurt 
niet lang vooraleer zo’n grote vogel wordt 
opgemerkt.  Wanneer we een telefoontje 
krijgen waarin men ons vertelt: “Het is een 
heel grote vogel, wit en zwart en hij is 
nogal agressief”, dan sturen we een mede-
werker van het Vogelopvangcentrum, die 
reeds ervaring heeft met deze gevaarlijke 
vogels.  Een Jan-van-gent heeft een scher-
pe snavel die snijdt als een mes!   
 
In augustus hadden we 3 Jan-van-gents 
tezelfdertijd binnen.  Twee vogels waren 
verzwakt, één had een vishaak vasthangen 
aan zijn vleugel.   
Na een ontwormingskuur, rehydratie en 
krachtvoeding werden ze dag na dag beter.  
  
En niets gaat natuurlijk bovenop deze ge-
zonde Jan-van-gents terug de vrijheid te 
schenken! 
 



Stop de maritieme jacht in Frankrijk 
door Natuurpunt vzw 

tientallen kilometer verderop naar hartelust 
kan geschoten worden op het resultaat van al 
deze inspanningen? Laat ons niet vergeten 
dat aan de Franse kust reeds vanaf 6 augus-
tus op tal van soorten vogels kan worden ge-
schoten . 
 
Veel soorten zitten dan nog met  nestjongen . 
Een soort als de Veldleeuwerik vliegt soms in 
groten getale langs de kustlijn, wordt eens 
over de grens beschouwd als jachtwild maar 
tekent wel voor een achteruitgang van 95% 
(!) in Nederland. Trekvogels hebben daar-
naast nog af te rekenen met een verminde-
ring van het areaal aan broed-en overwinte-
ringgebieden. Vele Rode Lijstsoorten van Ne-
derland en Belgie prijken op de lijst van de 
bejaagbare soorten langs de Franse kust : 
Wintertaling, Zomertaling, Slobeend, Pijl-
staart, Kemphaan, Watersnip om er maar en-
kele te noemen. 
 
Door onze actie hopen wij een einde te kun-
nen maken aan het zinloze afschieten van 
kwetsbare trekvogels. De kust moet een cor-
ridor worden die vogels een vrije doorgang 
verleent. Wij zijn er van overtuigd dat ook de 
echte jagers in Frankrijk maar ook in andere 
landen zich hiermee akkoord kunnen verkla-
ren. Niet alleen schaadt de maritieme jacht 
het imago van de weidelijke jager, ze worden 
dikwijls daardoor onterecht medeverantwoor-
delijk gesteld voor teruglopende broedgeval-
len in hun thuislanden. Frankrijk draagt in 
Europa een grote verantwoordelijkheid: niet 
alleen hebben ze een zeer lange kustlijn maar 
ze hebben ook per 1000 inwoners de meeste 
jagers van Europa.  
Niemand vergeet de massale solidariteit en 
inspanningen om de 20.000 vogels die door 
de ramp van de Tricolor op het strand werden 
afgezet,op te vangen. Laat ons dan ook niet 
vergeten dat voor vele vogels er zich ieder 
jaar vele Tricolor rampen voordoen op hun 
weg naar het zuiden! 

ALGEMENE MOBILISATIEOPROEP     -      STOP DE SOFA-CHASSEURS 
 
Op zaterdag 17 september organiseren JNM, Natuurpunt en vele andere natuurorgani-
saties in De Panne een actie tegen de strandjacht in Frankrijk. 
Juist over de grens worden immers jaarlijks duizenden trekvogels op weg naar de over-
winteringsgebieden in het Zuiden willekeurig afgeknald.  
Onder het motto "ceci n'est pas une chasse" verzamelen we dan ook om 11  
u aan de Esplanade van De Panne. 
Wil jij ook dat de moordpartijen op kemphanen, wulpen, goudplevier, zomertalingen en 
vele andere soortgenoten stopt? Kom dan zaterdag af naar het zeetje! 
 
Meer info volgt binnenkort via www.sofachasse.org 

Met deze tekst wil een platform van verenigin-
gen van natuurgebruikers de aandacht van het 
grote publiek en de beleidsmakers vestigen op 
een probleem dat al decennialang bestaat 
langs de kust: de schandalige slachting van 
trekvogels op hun weg naar de overwintering-
gebieden in het zuiden. Wij spreken bewust 
niet van jacht want dit soort morbide tijdver-
drijf heeft niets te maken met de reguliere 
jacht: veel trekvogels trekken in een zuidwes-
telijke richting en volgen dan de kustlijn. Veel 
vogels zijn niet krachtig genoeg om ver in zee 
te vliegen en bij hevige tegenwind vliegen ze 
zo laag mogelijk. Er is dus geen enkele fysieke 
activiteit vereist om die groepen vogels op een 
wolk hagel te trakteren.  
Voorts gaat het hier niet om ‘overschotten die 
worden geoogst’. Waar elders de jacht nog 
kan beschouwd worden als een regulerende 
factor is dit hier zeker niet het geval :voor vele 
soorten steltlopers is deze route quasi de eni-
ge die ze zullen volgen zodat een groot afschot 
direct op populatieniveau voelbaar is. Een 
voorbeeld van de scheefgroei in de maritieme 
jacht is dat in sommige gevallen afschotquota 
worden toegekend die de totale broedpopula-
ties van België en Nederland samen vele ma-
len overtreffen.  
Voorts is er hier geen sprake van schadelijke 
vogelsoorten die verdelgd moeten worden. Alle 
soorten steltlopers leven in perfecte harmonie 
met landbouwers en gebruikers van het bui-
tengoed. Ook vanuit sociaal oogpunt zijn er 
bezwaren als gedurende vijf maanden het 
openbare domein in de kustgebieden met 
jachtregime de facto gesloten zijn voor het 
publiek. Een ander gevolg in deze is dat de 
maritieme jacht in Frankrijk de inspanningen 
van vele landen om tegemoet te komen aan 
de Europese regelgeving betreffende de be-
scherming van vogels zwaar hypothekeert. 
Wat voor zin heeft om grote materiele en fi-
nanciële inspanningen te leveren voor het in-
stellen van Habitat-en Vogelrichtlijngebieden, 
weidevogelgebieden af te bakenen, soortbe-
schermingsplannen op te stellen als enkele  



OPENDEURDAG 

Zaterdag 22 oktober 2005 
i.s.m. de Gezinsbond en Uitblazen 
 

Vanaf 10u vrije toegang 
met: 
• Bezoeken en uitleg 

achter de schermen 
• Vrijlating gerevali-

deerde vogels 
• Infostanden van 

(wetenschappelijke) 
instellingen waarmee we samenwerken 

• Demonstratie olievogels wassen 
• Workshop nestkastjes bouwen voor kinderen 
• Doorlopende voorstelling van de jaarwerking 
• Plannen voor de nieuwbouw 
• Groene winkel 
• Uitblaashoek en bar 

 
Zorg dat je deze unieke dag niet mist! 

------------------------------------------------------------------- 
Samenstelling: Claude Velter, Sophie Vanroose 
 
Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende 
Zinnialaan 8 
8400 Oostende 
voc.oostende@vogelbescherming.be 
059/80.67.66 
 
Lid worden? 
Lid worden kan door minimum EUR 7,5  te storten op rekening-
nummer 380-0095253-70. Je ontvangt dan ons driemaandelijks 
tijdschrift ‘Zandkorrels’. 
 
Je kan ook EUR 19,5 overmaken met vermelding ‘Combi-lid’. Dan 
ben je lid van ons én van Vogelbescherming Vlaanderen.  Naast 
onze ‘Zandkorrels’ zal je ook ‘Mens en Vogel’ ontvangen. 


