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Aan de gemeenteraad van Almere 
Postbus 200 
1300AE Almere 
 
 
 
Almere, 10 december 2014 
 
 
Onderwerp: Vogelopvangcentrum Midden-Nederland 
 
Geachte raadsleden, 
 
Met grote zorg volgen wij de problemen rond de financiering van het Vogelopvangcentrum 
Midden-Nederland. 
 
Onze Stichting heeft ten doel de bescherming, bestudering en verbetering van de vogelstand en 
van de natuur in het gebied van zuidelijk Flevoland. Het zwaartepunt van onze activiteiten ligt in 
Almere, waar wij onder meer twee jeugdgroepen proberen de liefde voor de natuur en de vogels 
in het bijzonder bij te brengen. Bovendien geven wij vogelherkenningscursussen - in dit 
cursusjaar aan maar liefst 100 cursisten – en vogelkijksessies voor bezoekers van De 
Oostvaarders en De Trekvogel. Bij al die activiteiten komt de zorg voor de vogels regelmatig aan 
de orde. Ook wordt ons secretariaat met enige regelmaat gebeld met de vraag waar men terecht 
kan met zieke of gewonde vogels.  
 
Wij vinden het erg treurig dat wij dit jaar moeten melden dat hulp aan vogels in Almere niet 
meer adequaat geregeld is omdat de gemeentelijke subsidie aan het Vogelopvangcentrum 
Midden-Nederland is gestopt. Het is toch niet uit te leggen dat de zorg die een ieder wettelijk 
verplicht is in acht te nemen voor (wilde) dieren wel aan zoogdieren kan worden gegeven maar 
niet aan vogels. Dit terwijl Almere toch een vogelrijke stad is geworden, waar bijzondere vogels 
als  zilverreigers en zelfs ijsvogels vaak in de stedelijke omgeving te zien zijn. De tientallen 
zwanen, die in Almere “wonen” en iets bijzonders aan de Almeerse wateren toevoegen waar veel 
inwoners van genieten, worden door onze knobbelzwanenwerkgroep bij hun broedactiviteiten 
geassisteerd maar worden helaas ook regelmatig gevonden met soms zeer ernstige 
verwondingen, veroorzaakt door vishaken en visdraad. De knobbelzwanenwerkgroep biedt 
gewonde watervogels wel eerste hulp, vaak ik samenwerking met de Dierenambulance, maar 
daarna is meestal de gespecialiseerde medische hulp van het Vogelopvangcentrum vereist.   
 

Daarbij merken wij nog op dat veel verwondingen van watervogels worden veroorzaakt door 
vis-activiteiten van de burgers . Voor de visrechten in de Almeerse wateren moet via de 
Hengelsportvereniging aan de gemeente worden betaald. Een deel van deze gemeentelijke 
inkomsten zou - eventueel met verhoging van die visrechten – kunnen worden aangewend 
om middels subsidie aan het Vogelopvangcentrum de schadelijke gevolgen van de 
visactiviteiten voor de watervogels te mitigeren. 
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In de “brandbrief” van 22 oktober jl. heeft het Vogelopvangcentrum de wettelijke 
bepalingen, op grond waarvan een zorgplicht voor de vogels moet worden aangenomen, op 
een rij gezet. Wij onderschrijven deze brandbrief, maar moeten helaas constateren dat deze 
tot nu toe niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Daarom willen wij bij deze de oproep 
van het Vogelopvangcentrum van harte ondersteunen en dringen wij er bij u op aan op korte 
termijn aan het Vogelopvangcentrum een redelijke financiële vergoeding toe te kennen, 
zodat de Almeerse vogels weer de benodigde hulp kan worden geboden.  
 
Hoogachtend, 
 
Stichting Vogel- en Natuurwacht “Zuid-Flevoland, 
Namens het bestuur 
 
 
 
 
 
Marijke Beumer, secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.c.: het bestuur van Vogelopvangcentrum Midden-Nederland 


