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VA N  D E  R E D A C T I E
Het is weer zover. Het is voorjaar! Wat hebben we al mogen genieten 
van de zon. Ook in ons voorjaarsmagazine spat het voorjaar ervanaf. 
Er worden weer kittens geboren. Lees wat je moet doen als je een kit-
ten vindt. Ook aan pups schenken we aandacht, want die brengen niet 
alleen veel plezier en gezelligheid maar ook een flinke verantwoorde-
lijkheid met zich mee. Ontdek hoe een puppycursus helpt om je pup te 
begeleiden naar een volwassen hond die goed in balans is.
In onze vaste rubriek Gespot maakt de winterse trekvogel klapekster 
plaats voor zijn familielid de grauwe klauwier die in ons land broedt. 
Want het broedseizoen is weer begonnen dus vogels zijn druk in de 
weer, ook in de tuin. Branden je handen om de tuin nog snel even een 
flinke onderhoudsbeurt te geven? Stel dat nu maar liever uit want met 
snoeien en kappen verstoor je al snel het pril geluk. Lees waarop je 
moet letten tijdens het broedseizoen en hoe je de tuin wél diervriende-
lijk kunt inrichten.
We hopen dat de vogelgriep met de komst van het voorjaar ons land 
verlaat. Want de vogelgriep heeft ons gebied helaas niet overgeslagen. 
Hoewel er geen landelijke richtlijnen zijn voor de aanpak van besmette 
wilde dieren, hebben we flink ons best gedaan om zieke en besmette 
vogels op te halen. Lees hoe. Zie je toch nog verzwakte vogels tijdens 
een bezoek aan de Palmerswaard, die we in dit magazine beschrijven, 
neem dan contact met ons op. En ga je een hengeltje uitgooien? Veel 
plezier, maar ruim je vissersmateriaal ook weer op, voordat vogels of 
andere dieren erin verstrikt raken. Geen visserslatijn vertelt hoe het 
verkeerd kan aflopen.
En dan hebben we nog maar een fractie genoemd van wat er in dit 
nummer te lezen valt. Bijvoorbeeld over kattenaids of waarom een kat 
miauwt. Of over de Honden Zoekgroep die in ons gebied actief is om 
vermiste honden op te sporen. Kijk gauw verder wat dit magazine alle-
maal te bieden heeft.



hond  kat&

Happy Pets
Bergstraat 6
6701 AC Wageningen

Tel. (0317) 426614
info@happypets.nl
www.happypets.nl

Rijnhaven 10B, 6702 DT Wageningen • 0317-421371

• Gratis dakinspectie
• Dakrenovatie
• Dak reparatie

Mob. (06) 51164851 • Tel. 0317-844453 • www.bdto.nl

• Lood en zink werk
• Schoorsteenvegen € 25,00 per kanaal
• Dakgoot reinigen € 2,00 per meter
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B E S T U U R S N I E U W S

Het voorjaar is weer aangebro-
ken. Tijd om vooruit te kijken 
naar langere dagen en mooi weer 
om lekker veel buiten te zijn. Tijd 
ook om ons op te maken voor 
de drukste periode van het jaar, 
want in de komende maanden 
zullen weer veel meldingen over 
dieren die hulp behoeven bin-
nenstromen. Maar tevens tijd om 
achterom te kijken, uitmondend 
in het uitbrengen van ons jaar-
verslag over het afgelopen jaar.

Het jaar 2021 werd opnieuw vol-
ledig beheerst door de corona-
crisis en daar heeft ook de 
dierenambulance hinder van 
ondervonden. Desondanks kun-
nen we constateren dat we er in 
geslaagd zijn de uitvoering van 
onze werkzaamheden hier niet 
onder te laten lijden. Gelukkig 
zijn de meeste van onze vrijwil-
ligers gevrijwaard gebleven van 
ziekte door het coronavirus. Er 
was hier en daar alleen sprake 

van milde klachten. Ingrijpende 
aanpassingen in onze dienst-
verlening zijn daardoor beperkt 
gebleven.

Door de coronapandemie was 
het opleiden in groepsverband 
niet mogelijk. Instromend nieuw 
personeel moest individueel 
de basiskennis worden bijge-
bracht, hetgeen extra belasting 
opleverde voor het coördina-
tieteam en de ervaren vrijwilli-
gers. Periodieke overlegvormen 
vonden maar beperkt plaats en 
alleen op de momenten dat van-
uit rijkswege de coronamaatre-
gelen wat versoepeld werden. 
Het telkenmale moeten omscha-
kelen van versoepelingen naar 
een ‘lockdown’ situatie bracht 
eveneens extra werk mee, waar-
bij ook een zekere ‘informatie-
vermoeidheid’ ging optreden, 
zowel bij de berichtgever als de 
berichtontvanger.

In de tweede helft van 2021 lie-
pen de brandstofprijzen aanzien-
lijk op, terwijl het transport naar 
opvangcentra steeds intensiever 
werd. Een bijkomend probleem 
is dat veel centra sluiten en nog 
bestaande centra daardoor snel-
ler aan hun maximale opvangca-
paciteit zitten. Opvang dichtbij 
is nog niet steeds niet voorhan-
den waardoor we grote afstan-
den moeten afleggen. Bovendien 
werd in het afgelopen jaar regel-
matig bijstand verleend aan een 
aangrenzende dierenambulance-
organisatie en dat bracht even-
eens extra kosten met zich mee.

Een van de zorgen van het 
bestuur is uiteraard dat de uit-
gaven in de pas moeten lopen 
met de inkomsten. Toch kun-
nen we gelukkig terugkijken 
op een financieel gezond jaar, 
mede dankzij intensieve ver-
wervingsinspanningen. Door 
sponsoring en toekenning van 
bedragen uit financiële fondsen 
was het mogelijk om de inmid-
dels veel onderhoud vergende 
tweede ambulance te gaan ver-
vangen. De verwachting is dat 
deze nieuwe ambulance in de 
eerste helft van 2022 in gebruik 
kan worden genomen.

Landelijk gezien blijven wij ons 
sterk maken richting de over-
koepelende landelijke organi-
satie om het ontwikkelen van 
gezamenlijke projecten zoals 
kledingaanschaf, verzekering, 
aankoop van voertuigen en 
opleidingsmethodiek, vorm te 
geven. Zo kan een daadkrachtige 
uniforme en efficiënte werkwijze 
van de diverse in ons land wer-
kende dierenambulanceorgani-
saties professioneler vorm wor-
den gegeven.

Al geruime tijd is op bestuurlijk 
niveau duidelijk behoefte aan 
een dierenwelzijnsbeleidsplan. 
Wij hebben de gemeenten in ons 
verzorgingsgebied in dit kader 
onze expertise en hulp aange-
boden voor het samenstellen 
daarvan. Dat en nog veel meer, 
vormen samen de uitdagingen 
die we aangaan in een nieuw 
dierenambulancejaar.
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E V E N  V O O R S T E L L E N :  B E N  A R E N T S E N

VERTEL EENS IETS 
OVER JEZELF

Ik ben getrouwd en heb vier 
kinderen. Ben met pensioen en 
woon in Heelsum. Ik heb het 
nu drukker dan toen ik werkte, 
kom gewoon tijd tekort.

WAT VOOR WERK 
DEED JE?

Ik was conciërge op een school 
voor speciaal onderwijs, dat heb 
ik zestien jaar gedaan. Vanaf 
mijn veertiende ben ik schilder 
geweest.

WELKE HOBBY’S HEB 
JE?

Vrijwilligerswerk doen bij die-
renambulance Nederrijn, nog 
steeds schilderen en hand- en 
spandiensten verlenen als con-
ciërge. Verder mountainbike 
ik graag, maar heb er geen tijd 
voor.

WAAROM BESLOOT JE 
BIJ DE DIERENAMBU-

LANCE TE SOLLICITEREN?
Al van jongs af aan ben ik een 
echte dierenvriend. Dode vogel-
tjes werden bijvoorbeeld in de 
tuin begraven. Ik heb altijd al 
bij de dierenambulance willen 
werken. Sinds augustus 2018 
doe ik dat ook.

WELKE SPAN-
NENDE OF LEUKE 

RIT IS JE HET MEEST 
BIJGEBLEVEN?
Er was een grote hond aange-
reden door een trein, lag bij het 
spoor. Het was een vrij jonge 
hond en ineens waren de baas-
jes hem kwijt. Het verdriet 
van de mensen heeft heel veel 
indruk op me gemaakt. Ik laat 
het niet merken, maar ik voel 
het wel van binnen.

WAT VIND JE HET 
LEUKST OM TE 

DOEN?
Eigenlijk vind ik alles leuk. Van 
de auto wassen tot de ritten met 
collega’s.

WAT VIND JE MINDER 
LEUK?

Ik vind het lastig om mensen 
een rekening te presenteren 
als er net wat met hun geliefde 
huisdier gebeurd is.

WAT VIND JE VAN 
HET DOEN VAN 

AVONDDIENST?
Die kun je vanuit huis doen en 
dat vind ik prettiger dan op 
de centrale te wachten op een 
melding. Thuis kan dan alles 
gewoon doorgaan. Ben altijd 
bezig, kan slecht stilzitten.

WELK VERSCHIL ZOU 
JE WILLEN MAKEN?

Ik maak graag verbinding met 
anderen. Daarom zou ik wel 
meer diensten willen draaien 
en collega’s beter leren kennen. 
Maar ik ben daar helaas te druk 
voor.

WAT ZOU JE TEGEN 
IEMAND WILLEN 

ZEGGEN DIE BIJ DE 
AMBULANCE WIL GAAN 
WERKEN?
Dat dat een goede keus is! 
Zouden meer mensen moeten 
doen. Neem de stap. En hou 
voor ogen dat het niet altijd leuk 
is, dat je ook verdrietige dingen 
meemaakt.

B E N  A R E N T S E N
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N I E U W E  C H I P R E A D E R S

Onze chipreaders waren aan 
vervanging toe. Chipreaders 
gebruiken we om de onder-
huidse chip uit te lezen bij hon-
den en katten, zodat we hun 
eigenaars kunnen opsporen.

Beide chipreaders waren sterk 
verouderd, misten een aan-
tal handige functionaliteiten 
en de kwaliteit van de accu’s 
liet te wensen over. De wens 
ging uit naar nieuwe chiprea-
ders die aan meer voorwaar-
den voldeden, zoals onder 
meer een beter ergonomisch 
ontwerp, een uitgebreide 

geheugenfunctie, een sterker 
elektronisch veld, waardoor 
signalen beter zijn op te van-
gen en een grotere antenne, 
waardoor op veilige afstand 
chips uitgelezen kunnen wor-
den. En dat alles natuurlijk 
(spat)waterdicht en met verbe-
terde, snel ladende accu’s.

Er werd een nieuw type 
chipreader geselecteerd, 
maar daar hing een behoor-
lijk prijskaartje aan. Vanwege 
het voor onze stichting toch 
wel forse bedrag, werd beslo-
ten een aanvraag in te dienen 

bij de stichting Dierenlot in 
het kader van hun ‘voorjaars-
ronde’. Voor de gezamenlijke 
aanschafprijs van € 1638,- 
werd op 25 januari 2022 finan-
ciële ondersteuning gevraagd. 
Tot onze vreugde ontvingen 
wij drie weken later het bericht 
dat onze aanvraag volledig 
werd gehonoreerd. Inmiddels 
is de donatie ontvangen, zijn 
de chipreaders aangeschaft en 
de kosten aan de leverancier 
betaald. Dank aan stichting 
Dierenlot voor de financiële 
ondersteuning die wij hebben 
ontvangen.

SPONSOR NIEUWS
5



K A P P E N  M E T  K A P P E N

Het broedseizoen is weer 
begonnen. Vogels zijn druk in 
de weer met hun nesten en we 
kunnen ons alvast verheugen 
op het jonge spul dat straks uit-
vliegt. Maar misschien heeft de 
tuin hier en daar ook nog wat 
onderhoud nodig. Een onge-
lukkige combi. Hoe voorkom 
je dat de broedactiviteiten van 
vogels worden verstoord? Wat 
mag wel en wat mag niet als 
het broedseizoen is begonnen?

Niet verstoren

Snoeien en kappen in het 
broedseizoen is alleen toege-
staan als nesten niet worden 
vernield of vogels niet worden 
verstoord. En dat is erg lastig 
want het is vreselijk moeilijk 
om vast te stellen of vogels 
geen gevaar lopen. Vogels 
doen enorm hun best om hun 
nest en hun jongen te verstop-
pen, zodat ze niet ten prooi 

vallen aan katten, roofvogels 
of andere predatoren én wij ze 
niet lastig vallen.

Wanneer is het 
broedseizoen?

Het broedseizoen is geen vast-
omlijnde periode. “In mei leg-
gen alle vogels een ei” gaat 
niet op. Uilen beginnen al met 
broeden in februari en ook de 

Turkse tortel die we zo graag 
in onze tuin zien, is een vroege 
broeder. Veel vogels, zoals 
merels of mezen hebben meer-
dere broedsels achter elkaar 
en gaan door tot september. 
Bovendien is het broedseizoen 
ook nog afhankelijk van de 
weersomstandigheden.

Wettelijk beschermd

Van sommige vogels is het 
nest het hele jaar door wettelijk 
beschermd, of het in gebruik is 
of niet. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor de huismus en de gier-
zwaluw, die broeden in holtes 
van muren en onder dakpan-
nen. Let daar dus ook op als 
je de buitenkant van je huis 
wilt renoveren, of klimop van 
de muur wilt halen. Die bij-
zondere bescherming geldt 
omdat deze vogels jaarlijks 
opnieuw gebruik maken van 
hetzelfde nest en afhankelijk 
zijn van schaars beschikbare 
nestplekken.
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Tips voor tuinonderhoud
Vogels hebben een voorkeur voor niet te keurige tuinen. Veel 
vogels vinden hun voedsel in takkenbossen en onder blaad-
jes. Minder onderhoud plegen aan de tuin vergroot de overle-
vingskansen van vogels. Vooral in de winter.

Wat kun je bij het tuinieren doen, of laten om de vogels te 
helpen?

- Plan groot onderhoud in de winterperiode

- Laat afgevallen blaadjes liggen, of hark ze in de borders. Er 
zitten veel insecten tussen.

- Laat uitgebloeide planten staan tot het voorjaar: zaadeters 
zijn er dol op.

- Snoei struiken niet, of niet tegelijk. Struiken zijn belangrijk 
als schuilplaats voor vogels.

- Gebruik snoeihout en afgevallen takken voor een takken-
hoop of -wand. Daarin zitten vogels beschut.

Bron: www.vogelbescherming.nl

Beter ervoor of erna

De kans dat je in het broed-
seizoen een nest of een schuil-
plaats van jonge vogels vernielt 
is groot. Daarom kun je beter 
kappen en snoeien in herfst en 
winter. Dat is ook beter voor 
de bomen en struiken. En blijf 
het hele jaar oppassen voor 
nesten van vogels die wettelijk 
beschermd zijn. Moet er door 
calamiteiten toch ingegrepen 
worden in de tuin tijdens het 
broedseizoen, ga dan heel voor-
zichtig te werken en controleer 
het object nauwkeurig. Vind 
je toch een nest of een nest in 
aanbouw, dan moet het werk 
onmiddellijk worden gestaakt. 
Zo is dat wettelijk geregeld.

Geen excuus voor de 
gemeente

Wat voor onze tuinen geldt, 
geldt ook voor de gemeente. 
Zie je dat struiken of bomen 
waar vogels in broeden gekapt 
of gekortwiekt worden, trek 
dan onmiddellijk aan de bel. 
Soms claimt de gemeente dat 
volgens een goedgekeurde 
‘gedragscode’ wordt gewerkt. 
Dat is niet mogelijk! Ook de 
gemeente mag nestelende en 
broedende vogels niet versto-
ren. Gaan ze toch door dan zijn 
ze in overtreding.

Wat te doen bij 
nestverstoring

Ben je getuige van nestver-
storing dan kun je volgens 
Vogelbescherming Nederland 
het volgende doen:

1. Bij spoed: de politie bel-
len (0900-8844). Vraag 
naar het Regionale 
Milieuteam.

2. Het gesprek aangaan, 
leg uit dat vogels wor-
den verstoord. Heb 
je te maken met een 
uitvoerder, bel dan de 
opdrachtgever (dat kan 
ook een gemeente zijn). 
Informeer, leg uit dat de 
wet wordt overtreden en 
dat je zo nodig aangifte 
doet bij de politie.

3. Schakel de hulp in van 
een vogelwerkgroep of 

van een vogel- of wet-
landwacht. Vraag om 
gezamenlijk op te treden, 
zij worden vaak serieu-
zer genomen.

4. Doe melding bij de 
provincie van een moge-
lijke overtreding van de 
Wet natuurbescherming. 
Doe dat telefonisch (026 
2599999 voor de pro-
vincie Gelderland, 0800 
0225510 voor Utrecht) 
want via de mail is een 
lange weg. Provincies 
zijn verantwoordelijk 
voor toezicht en handha-
ving van deze wet.

5. Doe aangifte bij de plaat-
selijke politie van een 
strafbaar feit. Omschrijf 
wat je hebt gezien in 
deze woorden zodat de 
politie uw aangifte kan 
opnemen.
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K AT T E N A I D S

Wat is kattenaids?

Kattenaids, ook wel FIV (Feline 
Immunodeficiëntie Virus) 
genoemd, is een virus dat voor-
komt bij de kat en de afweer-
cellen van het lichaam aantast. 
Het virus is verwant aan het 
HIV virus bij de mens dat AIDS 
veroorzaakt. Vandaar de naam 
kattenaids. Het virus kan alleen 
de kat besmetten en niet de 
mens.

Hoe kan een kat besmet 
raken?

Kattenaids wordt overgebracht 
via bloedcontact. Vooral door 
vecht- en bijtwonden worden 
katten besmet. Omdat katers 
veel vaker vechten is het per-
centage geïnfecteerde katers 

tweemaal zo groot als geïnfec-
teerde poezen. Maar ook bij 
het dekken wordt vaak gebe-
ten waardoor een poes geïn-
fecteerd kan worden door 
de kater. Een drachtige poes 
kan het virus via de placenta 
en later via de moedermelk 
overbrengen op haar kittens. 
Katten worden NIET besmet 
wanneer ze elkaar wassen of 
uit hetzelfde bakje eten. Katten 
die uitsluitend binnenshuis 
wonen, raken gewoonlijk niet 
tot nauwelijks besmet.

Wat doet het virus van 
kattenaids?

Het virus vernietigt een deel 
van de witte bloedcellen, waar-
door het immuunsysteem aan-
getast wordt. Hierdoor wordt 
de kat gevoeliger voor ontste-
kingen van wondjes, andere 
virussen, wormen en bacte-
riën. Tussen het moment van 
besmetting met het virus en 
het tonen van verschijnselen 
kan een lange periode zitten. 
Daarom komt kattenaids vaker 
voor bij katten met een leeftijd 
van vijf jaar of ouder.

Na infectie met het virus 
zijn er een aantal stadia:

1. De acute fase:
Deze fase start vier weken 
na infectie met het virus en 
duurt ongeveer vier maan-
den. De kat kan tijdelijk niet 
lekker zijn. Er hoeven echter 

helemaal geen verschijnse-
len zichtbaar te zijn in deze 
fase.

2. De latente fase:
Fase twee start ongeveer 
zeven maanden na de acute 
fase en kan een aantal jaren 
duren, soms zelfs langer dan 
vijf jaar. Tijdens de latente 
fase sluimert het virus in de 
witte bloedcellen van de kat, 
maar de kat vertoont geen 
ziekteverschijnselen. De 
kat kan wel andere katten 
besmetten.

3. De chronische fase:
In de chronische fase wor-
den er vage klachten gezien 
zoals vermageren, koorts, 
oogontstekingen, vermin-
derde eetlust, bloedarmoede 
en gezwollen lymfeklieren.

4.	 Kattenaids	gerelateerd	
stadium
Dit is het stadium waarin het 
de eigenaar opvalt dat de kat 
niet in orde is. Ontwikkeling 
van verschillende soorten 
ontstekingen zoals: tand-
vleesontsteking, langdurige 
diarree, benauwdheid, oog-
ontsteking, huidaandoenin-
gen, koorts, verminderde 
eetlust, gezwollen lymfe-
klieren. Deze symptomen 
worden over een periode 
van enkele maanden steeds 
erger.

5.	 Stadium	van	kattenaids
In deze fase functioneert de 
afweer niet meer en vererge-
ren de klachten uit fase vier. 
De kat vermagert, krijgt 
chronische ziekteproble-
men en allerlei secundaire 
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infecties die hij niet kan 
overwinnen bijvoorbeeld 
longontsteking. Daarnaast 
kunnen gedragsverande-
ringen, dementie of epilep-
sie optreden. De dieren die 
inmiddels in dit stadium 
van de aandoening zijn 
beland, hebben nog een paar 
maanden te leven.

Is kattenaids te 
behandelen?

Kattenaids is helaas niet te 
genezen. Een besmette kat kan 
meestal nog een aantal jaren 
een goed leven hebben alvo-
rens hij te ziek wordt. Helaas 
zal ook een kat met aids uit-
eindelijk overlijden aan de 

complicaties van de ziekte. 
Het is erg belangrijk dat katten 
waarbij kattenaids is gediag-
nosticeerd geen andere katten 
kunnen besmetten. Dit bete-
kent dat ze alleen gehuisvest 
moeten worden en dat ze ook 
niet meer naar buiten mogen. 
Dit ter bescherming van andere 
katten!

HOEVEEL D IEREN H IELPEN WIJ IN 2021?
In 2021 kwamen 2276 meldin-
gen bij onze dierenambulance 
binnen. Zoals ieder jaar is de 
piek van april tot en met augus-
tus en blijft het daarna ook nog 
relatief druk in september en 
oktober. In de piekperiode krij-
gen we drie tot vier keer zoveel 
hulpvragen dan in de winter.

We hebben in 2021 in totaal 
2041 dieren opgehaald. Veruit 
de meeste ritten zijn voor vogels 
uit het wild: in 2021 in totaal 
bijna 1000 vogels, de helft van 

alle ritten. Bijzonder was dat 
we dit jaar een nachtzwaluw 
hebben opgehaald en tweemaal 
een ijsvogel. Beide vogelsoorten 
halen we zelden op.

Wanneer we naar voorgaande 
jaren kijken merken we op dat 
we steeds meer meldingen 
krijgen. In 2021 150 meldingen 
meer dan in 2020. Weet men 
ons steeds beter te vinden, zijn 
de mensen meer betrokken bij 
dieren die hulp nodig hebben 
of is men meer op pad door 

corona? Wij hopen natuurlijk 
het eerste want daar doen we 
ons best voor.

In vergelijking met vorig jaar 
hebben we anderhalf keer 
zoveel egels opgehaald en die 
zijn meestal ziek. Een droge 
zomer met weinig voedsel is 
hier voor een deel debet aan. 
We haalden ook veel meer 
katten op dan vorig jaar: 455 
tegenover 381 in 2020. Het 
aantal honden bleef ongeveer 
gelijk

9



G E E N 
V I S S E R S L AT I J N

GUUS GELUK

De laatste dag van februari; vanwege het 
mooie zonnige weer waren veel wandelaars 
op pad langs het water aan de Nijlandsingel in 
Wageningen. Een van hen belde ons omdat er 
een gans met zijn poot vast zat aan een vislijn. 
Guus de gans zat in het riet.

Verderop zwom een andere, luid proteste-
rende gans. De aanwezige toeschouwers ver-
telden ons dat ze samen een koppeltje waren. 
Een van onze vrijwilligers heeft een waterpak 
aangetrokken, de gans uit het riet gehaald en 
het visdraad kunnen lossnijden. Het bleek een 
lang visdraad te zijn van wel 6 meter lang.
Gelukkig had de gans er geen verwondingen 
aan over gehouden. Hij kon zich daarom snel 
weer verenigen met zijn partner. Oproep aan 
vissers: laat 
geen draad en 
haken achter 
in het water 
of langs de 
waterkant. Het 
is wederom 
gebleken hoe 
gevaarlijk dit 
kan zijn voor 
vogels.

Zouden we niet gebeld zijn voor gans Guus, dan 
was het beslist verkeerd met haar afgelopen. 
Guusje had geluk want na het ontwarren van de 
kluwen vissersdraad konden we haar in vrijheid 
stellen, zodat ze zich weer kon verenigen met 
haar partner Gijs.

Maar het geval van Guusje staat niet op zich-
zelf. Wij krijgen helaas vaker meldingen van 
vogels die verstrikt zijn geraakt in draad, netten, 
of die een haak, al dan niet met blinker, in hun 
bek of poten hebben. Soms ook verstrikt zitten 
in nestmateriaal, zoals de twee jonge vogels die 
aan elkaar vast in het nest opgroeiden, met een 
touwtje om een poot van beide vogels gedraaid. 
De bloedtoevoer in de pootjes was hierdoor 
afgesloten, waardoor de voetjes waren afge-
storven. Vogels gebruiken vaak draad voor de 
bekleding van hun nest en ze kunnen het helaas 
overal in de natuur vinden. Niet alleen draad 
van vissers, maar ook draad van een luchtballon 
of netten die men spant over een vijver om rei-
gers te weren.

We zijn altijd blij dat we gebeld worden en kun-
nen helpen. Wij proberen de vogels ter plaatse te 
helpen en zo nodig nemen we ze mee en brengen 
ze naar een dierenarts, of de vogelopvang waar 
ze hopelijk verder kunnen herstellen. Laat men 
het begaan, dan zit het slachtoffer gevangen, kan 
niet meer vrijuit bewegen of loopt mogelijk ont-
stekingen op, kan niet meer eten, tot tenslotte de 
dood erop volgt.

Meerkoet met haak
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zien welk afval beslist niet in de natuur thuis-
hoort, zoals vistuig. Jong geleerd is immers oud 
gedaan.

We snappen dat vissen een hobby is, we kun-
nen het niet verbieden, maar vragen hengelaars 
hun materialen goed op te bergen. Zodat Guus 
en haar vrienden gevrijwaard worden van rond-
slingerend afval. Het is zo simpel, neem alles 
wat je van huis hebt meegenomen ook weer 
gewoon mee terug naar huis.

Verder van huis en niet in ons gebied, is ook het 
afval dat aanspoelt uit zee voor het grootste deel 
afkomstig uit de visserij. Zoals het venijnige vis-
pluis, afgebroken van de borstels die visnetten 
beschermen. Als talloos veel gekleurde draadjes 
komt het aan wal en bedekt daar oeverplanten 
het jaar rond met een soort kerstversiering. Of 
spoelt samen aan met een slachtoffer die het 
onderweg de nek om heeft gedraaid. Het onder-
zoek naar alternatieven voor vispluis dat al 
sinds 2013 loopt, heeft geen haalbare oplossing 
opgeleverd, zo vindt de visserijsector. Negen 
jaar tijdverlies en intussen wordt ook steeds 
meer vispluis gevonden in de nesten van waad-
vogels, zoals bijvoorbeeld lepelaars.

In vergelijking hiermee is het afval dat henge-
laars laten liggen een fractie van de afvalberg. 
En is er gemakkelijker wat aan te doen. Daarom 
geven we voorlichting en proberen we mensen 
bewust en betrokken te maken. Zelfs al in ons 
jeugdmagazine waar we met een poster laten 

Poster zwerfafval jeugdmagazine

Jan van Gent verstrikt in vispluis
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M A R T E R S
Tot de grootste groep land-
roofdieren horen onder andere 
de marter, de bunzing, de 
wezel en de hermelijn. De laat-
ste drie staan op de rode lijst 
voor bedreigde diersoorten in 
Nederland. Zij zijn afhanke-
lijk van agrarische gebieden en 
wanneer wij niet willen dat zij 
uitsterven zal een verandering 
in de monotone akkers noodza-
kelijk zijn.

Bij onze dierenambulance zijn 
de meeste meldingen over mar-
ters, vaak over de steenmarter. 
Ze zijn aangereden of mensen 
vragen of wij wat kunnen doen 
omdat ze overlast veroorzaken. 
Marters zijn echter een belang-
rijke schakel in het ecosysteem, 
het zijn roofdieren die bijvoor-
beeld ratten en muizen eten. 
Daarom zijn ze beschermd en 
is het wettelijk niet toegestaan 
om ze te vangen of te verplaat-
sen, zelfs niet om te verstoren. 
Helaas zijn aangereden dieren 
meestal al dood of zo ernstig 
gewond dat zij moeten worden 
ingeslapen. Gelukkig krijgen 
wij slechts zelden een melding 
van een gevonden bunzing, 
wezel of hermelijn.

Herkenningspunten

Marter
Er zijn veel overeenkomsten 
tussen de boom- en de steen-
marter. Beide hebben het for-
maat van een slanke kat maar 
dan met kortere poten. Het 
zijn behendige klimmers en 
ze bewegen soepeltjes. Ook de 
samenstelling van hun voed-
sel heeft veel overeenkomsten, 
het gaat om insecten, muizen 
en ratten. Beiden hebben een 
bef maar de boommarter heeft 
meestal een gele bef en de 
steenmarter een witte, maar 
soms is het andersom. Het 
belangrijkste verschil tussen 
een boom- en een steenmarter 
is de ondervacht. Deze is bij 
de boommarter donker (grijs/
bruin) en bij de steenmarter 
licht. Boommarters leven door-
gaans in het bos en steenmar-
ters in de buurt van bebouwing, 
al is dit tegenwoordig lang niet 
altijd een vast gegeven.

● lengte kop-romp: 40-50 cm
● lengte staart: 20-30 cm
● gewicht: 1000-2000 gram

Vrouwtjes zijn kleiner en min-
der zwaar dan mannetjes, die 
wel anderhalf keer zo groot en 
zwaar kunnen zijn.

Steenmarter
De vacht is asgrauw tot grijs-
bruin met een (grijs)witte onder-
vacht. De bef is wit of roomach-
tig van kleur en loopt vaak door 
tot op de poten. Meer naar de 
zijkant van zijn kop heeft hij 

kleine, kort behaarde oren, don-
kere ogen en een kleine snuit 
met roze neus. Elke voet heeft 
vijf tenen met scherpe nagels. 
De haren aan zijn ronde staart 
zijn lang en wollig.

Boommarter
Ook de boommarter heeft een 
sterk behaarde pluimstaart. Bij 
het achtervolgen van een prooi 
in de bomen gebruikt hij deze 
staart om zijn evenwicht te 
bewaren. De achterpoten zijn 
relatief lang, daardoor is de rug 
bij het lopen licht naar voren 
gebogen. Hij heeft een spitse 
kop met vrij grote oren met 
een lichte rand, die meer naar 
het midden staan. De neus van 
een volwassen boommarter is 
zwart/bruin. De vacht van de 
boommarter is koffie- tot rood-
bruin met een grijze onder-
vacht, de poten en snuit zijn 
meestal nog donkerder.

Om een steenmarter en een 
boommarter van elkaar te kun-
nen onderscheiden moet je 
dus heel goed naar de uiter-
lijke kenmerken kijken. Je kunt 
niet meer vertrouwen op de 
omgeving waarin je ze vindt 
want ze leven niet meer alleen 
in de omgeving waar je ze op 
basis van hun naam verwacht. 
Resumerend: een steenmarter 
herken je aan de kleine oren, 
korte achterpoten, de vlees-
kleurige neus en de lichte 
ondervacht. Een boommarter 
herken je aan de grote oren, 
lange achterpoten, donkere 
neus en grijze ondervacht.
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D E  G R I E P S L A AT  T O E
Ze hebben geen dekentje om 
onder te kruipen en geen moe-
der met een kopje thee of een 
glaasje sinaasappelsap en een 
beschuitje. Slap en lamlendig 
voelen ze zich wel. Snotteren 
en hoesten doen ze niet, maar 
ze hebben wel ademhalings-
problemen, oogontstekingen 
en diarree. Als het vliegen niet 
meer gaat omdat de energie 
ontbreekt scharrelen ze verder 
op de grond. Hebben ze een 
milde vorm dan komen ze er 
misschien weer bovenop. Bij de 
zwaardere variant worden ze 
binnen korte tijd ernstig ziek en 
sterven.

Aviaire Influenza

We hebben het over Aviaire 
Influenza: vogelgriep, die ook 
wel bekend staat als vogel-
pest. Watervogels kunnen het 
virus jaarlijks bij zich dragen, 
soortgenoten besmetten, maar 
ook een kip of ander pluimvee 
waar ze langs vliegen of in de 
buurt zwemmen. Men denkt 
dat overdracht van het virus 
indirect plaatsvindt via vogel-
poep of vervuild water. Maar 
ook pluimvee dat nooit buiten 
komt kan besmet raken.

Informatie

De website van de NVWA geeft 
informatie over uitbraken en 
plaatsen waar vogelgriep is 
geconstateerd. Hoeveel wilde 
vogels zijn overleden aan de 

vogelgriep is onbekend, omdat 
de NVWA alleen de locaties bij-
houdt. Daarnaast worden maat-
regelen vermeld als ophokken 
en het melden van slachtoffers. 
En de beschermende kleding, 
die je moet dragen als je in de 

buurt van mogelijke besmet-
tingen komt. Ook staat er dat je 
vlees en eieren van kippen, kal-
koenen en eenden gewoon kunt 
eten als je maar goed doorbakt. 
Er is een lijst van geruimde 
pluimveebedrijven.
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Ruimingen

Besmette kippen, eenden, en 
kalkoenen worden geruimd 
om verspreiding van de ziekte 
tegen te gaan. Intensieve vee-
teelt, het houden van een groot 
aantal kippen en soortgenoten, 
doet de verspreiding toenemen 
en vergroot de kans op muta-
ties van het virus. Ruimingen 
komen jaarlijks voor, het ene 
jaar meer dan het andere. 
Deze winter zijn al meer dan 
één miljoen levende dieren 
geruimd.

Gevaren

Door de wetenschap die we 
over Covid 19 hebben opge-
daan, komt de vogelgriep waar 
we al heel lang mee vertrouwd 
zijn, in een heel ander daglicht 
te staan. Zoönosen, virussen 
die van dier op mens kunnen 
overspringen, brengen gevaar 
voor ons allemaal. Tot nu toe 

is de NVWA nog niet ongerust. 
Op de website staat dat: ‘als 
een mens al besmet raakt griep-
achtige klachten voorkomen’ 
maar ook dat ‘in Azië wel ern-
stiger gevallen van besmetting 
zijn voorgekomen’. Waar gaat 
dit naar toe?

Vogelgriep dicht bij huis

De vogelgriep heeft ons gebied 
langs de Nederrijn helaas niet 
overgeslagen. Gelukkig is het 
niet zo ernstig als in andere 
gebieden in Nederland, maar 
de vogelgriep is wel aanwezig. 
We hebben tot eind februari 
een dertigtal zieke en besmette 
vogels opgehaald. Ook zijn 
inmiddels meerdere vossen 
positief getest op het virus. 
Daarmee wordt de stap naar 
onze huisdieren wat kleiner 
en daarom hebben wij onze 
volgers op facebook gewaar-
schuwd hun hond niet in aan-
raking te laten komen met zieke 

en dode dieren. Besmetting van 
honden is sporadisch vastge-
steld na het eten van kadavers. 
Mogelijk kan ook het eten van 
dierlijke uitwerpselen een 
risico gaan vormen voor hond 
of kat.

Tijd en geld

Er zijn geen landelijke richt-
lijnen en maatregelen voor de 
aanpak van besmette wilde 
dieren. Dierenambulances 
doen wat ze kunnen om zieke 
of dode dieren op te halen. 
Na het vervoeren van dieren 
die mogelijk met vogelgriep 
besmet zijn moet de ambulance 
grondig gereinigd worden. Dat 
kost tijd maar ook geld, voor 
extra ritten en handschoenen, 
overalls en mondkapjes om de 
vrijwilligers te beschermen. 
Goed nagedacht zal moeten 
worden over hoe we als land 
omgaan met wilde dieren die 
met vogelgriep zijn besmet.

Onze dierenambulance op tv

RTL Nieuws wijdde in januari een uitzending 
aan de overuren die dierenambulance en 
opvangcentra draaien in verband met 
de vogelgriep. Samen met onze 
coördinator en vrijwilligers 
trok de cameraploeg het 
veld in op zoek naar 
getroffen zwanen.
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WA A R O M  E N  H O E  M I A U W T  E E N  K AT ?
Katten miauwen alleen tegen 
mensen. Een kat heeft razend-
snel door dat miauwen een 
goede manier is om aandacht 
te krijgen. Hij miauwt omdat 
wij erop reageren bijvoorbeeld 
door terug te praten of de kat 
iets lekkers te geven. Het is aan-
geleerd gedrag. Sommige kat-
ten zijn buitengewoon spraak-
zaam en miauwen de hele dag 
door, andere beperken zich tot 
geluidloos het bekje open en 
dicht doen.

Hoe communiceren kat-
ten met elkaar?

Onderling miauwen katten niet 
of nauwelijks met elkaar. Ze 
communiceren met elkaar door 
bijvoorbeeld geur, lichaams-
taal (hoge rug en dikke staart), 
gezichtsuitdrukkingen en aan-
rakingen. Wanneer ze elkaar 
willen wegjagen maken ze wel 
geluid met elkaar, maar dat 
lijkt meer op krijsen en blazen.

Een uitzondering vormen kit-
tens. Zij miauwen (of roepen) 
naar hun moeder als ze in nood 
zijn of per ongeluk te ver weg 
geraakt zijn.

Wat wil de kat aan ons 
vertellen?

Een kat heeft een heel reper-
toire aan miauwtjes. Iedere 
kat communiceert anders 
dus hoe beter je je kat kent, 
hoe beter je begrijpt wat 
hij precies bedoelt. Vaak 
begrijpt de eigenaar de 
miauw omdat die in een 
context plaatsvindt. Een 
miauw bij de dichte keuken-
deur is een duidelijke hint.

Uit onderzoek naar de taal 
van katten is gebleken dat 
er een duidelijk onderscheid 
is te maken tussen de soor-
ten kattengeluiden en hun 
betekenis.

●	 Een	hoog	geluid:	
Mogelijk is je kat boos of 
heeft hij pijn. Het miau-
wen lijkt dan een beetje 
op huilen.

●	 Een	lange	miauw:
Je kat wil iets van je. Misschien 
heeft hij honger of dorst of hij 
wil dat je de deur voor hem 
openmaakt.

●	 Korte	en	snelle	miauw:
Dit is een groet.

●	 Snelle	en	korte	miauwen	
achter elkaar:
Dit kan betekenen dat je kat blij 
is om je te zien. Bijvoorbeeld 
wanneer je na een dag werken 
weer thuis komt.

●	 Miauw	op	middelhoge	
toonhoogte:
Hiermee kan de kat aangeven 
dat hij voer of aandacht van je 
wil.

Als kattenbaasje is het aan jou 
om erachter te komen waarom je 
kat of kitten miauwt. Iedere kat 
is anders en drukt zich op een 
andere manier uit.

kat die miauwt

boze kat
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KAT IN HET HOOI

Al zeven maanden loopt een 
kat rond op het erf van de mel-
der; een erf met veel ruimte in 
schuren en stallen. Het gaat 
om een ongecastreerde, ver-
wilderde kater. De melder heeft 
al die tijd goed voor het beestje 
gezorgd maar hij laat zich nog 
steeds niet aanhalen. De mel-
der maakt zich zorgen over de 
gezondheid van de kat en heeft 
de dierenambulance gebeld om 
het dier naar de dierenarts te 
brengen. Daarom heeft ze de 
kat in een hooischuur gelokt.

Daar heeft hij zich zo goed 
verstopt dat we enige tijd naar 
hem moeten zoeken. Tenslotte 
hebben we hem gevonden tus-
sen het hooi en de zijkant van 
de schuur.

Maar ... het is geen katje om 
zonder handschoenen te pak-
ken! Dus moeten we eerst 
overleggen hoe we dit gaan 
aanpakken. Na overleg duwt 
de ene vrijwilliger de kat met 
een stok richting de achter-

kant van de schuur waar de 
andere vrijwilliger hem in een 
geopende kooi probeert te lok-
ken. We denken dat hij zal ont-
snappen maar hij kruipt zowaar 
in de kooi!

We hebben hem direct naar de 
dierenarts gebracht voor een 
medisch onderzoek en voor 
castratie. Helaas bleek de kat 
een besmettelijk aidsvirus te 
hebben en moest de dierenarts 
hem euthanaseren.
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G E S P O T

De Klapekster

Ik ben al mijn hele leven voge-
laar. Na mijn pensionering ben 
ik vrijwilliger geworden bij 
Vogelbescherming Nederland 
als wetlandwacht voor de 
uiterwaarden van de Neder-
Rijn vanaf de A50 tot de brug 
bij Rhenen.* Dit gebied moet 
beschermd worden volgens de 
Natura 2000 wetgeving.

Als vogelaar heb je een soort 
antenne voor vogels die je 
hoort en ziet als je buiten bent. 
Meestal hoor je ze eerst en her-
ken je vrijwel altijd de vogel 
aan zijn geluid. Dat kan de 
mooie melodie van een zwart-
kop zijn, de schreeuw van 
een lawaaierige gaai of het 

geroffel van een specht in het 
bos. Daarnaast herken je een 
vogel die overvliegt of door 
de bomen of struiken beweegt 
meestal snel aan zijn manier 
van vliegen of aan zijn gedrag. 
Natuurlijk is een goede verre-
kijker onontbeerlijk om vogels 
te spotten. Vaak neem ik ook 
mijn telescoop mee, vooral voor 
watervogels. Met mijn echtge-
note ga ik een aantal keer per 
jaar naar de Waddeneilanden, 
met name naar Texel en 
Schiermonnikoog, en daar heb 
je zeker een telescoop nodig.

Maar of je nu ver weg op 
vakantie bent of dichter bij 
huis in onze mooie omgeving 
ronddwaalt, bijzondere waar-
nemingen kun je overal heb-
ben en vaak onverwacht. Dat 
maakt het vogelen zo leuk en 
bijzondere vogels blijf je lang 
herinneren. Een van die mooie 
momenten heb ik beleefd in 
mijn eigen telgebied op het 
veld langs de Telefoonweg. 
Voor Sovon tel ik de broed-
vogels op de Renkumse heide 
en het Heelsumse veld; het 
gebied tussen het golfterrein 

In de rubriek ‘Gespot’ laten we natuurvrienden, vogelaars en natuurfotografen 
aan het woord over hun bijzondere waarnemingen. Deze keer is dat vogelaar en 
wetlandwacht Rinus van der Molen uit Heelsum.

Klapekster met muis
Foto Bart Jansen
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bij Heelsum en de spoorlijn. 
Het ging om een vogel met een 
bijzondere Latijnse naam, de 
Lanius excubitor, vrij vertaald 
‘slachter op de uitkijk’ ofwel de 
klapekster.

En die naam geeft precies aan 
hoe ik hem bezig zag eind 
november, in het topje van een 
struik. Toen ik door het klap-
hek het veld opliep, zag ik in 
de verte al een wit stipje boven 
in het topje van een kleine 
boom. Ik liep door en dichter-
bij door de verrekijker zag ik 
hem heel duidelijk: de klapek-
ster. Nog voorzichtig iets meer 
dichterbij bleef ik staan en zette 
mijn telescoop op het statief. 
Prachtig in beeld zag ik hem 
uitkijken over zijn jachtterrein 
en dan plotseling een duik naar 
beneden maken. Even later, 
met een muis zonder staart in 
zijn bek, vloog hij weer terug 
tot boven in de struik. De 
dode muis bungelde aan zijn 

kromme haaksnavel. Haastig 
zette ik mijn adapter op het 
oculair van de telescoop en dan 
snel mijn mobiel erin om een 
filmpje te maken. De muis werd 
aan een takje geprikt en vervol-
gens begon de klapekster stuk-
jes vlees eraf te trekken, als een 
echte slager dus. Ook andere 
prooien als een hagedis, een 
grote kever of zelfs een kleine 
vogel worden gespietst op een 
tak of aan het prikkeldraad, als 
voorraadje voor later. Ik heb 
mooie filmpjes kunnen maken, 
jammer dat ik die niet kan laten 
zien in dit magazine. Gelukkig 
kreeg ik een mooie foto van een 
bevriend vogelaar.

Als vogelaar blijft het je ver-
bazen dat zo’n relatief kleine 
vogel, vergelijkbaar met een 
merel, een muis of een hage-
dis kan vangen. Je zou den-
ken dat hij een roofvogel is en 
hij heeft ook net zo’n kromme 
snavel. Maar dat is hij niet 

want de klapekster behoort tot 
de familie van de klauwieren, 
net als de grauwe klauwier. 
In tegenstelling tot de klapek-
ster broedt die klauwier wél in 
ons land. Vorig jaar broedde 
de grauwe klauwier ook in het 
veld langs de Telefoonweg. Hij 
wisselt dus de klapekster af, 
die zelf naar Scandinavië trekt 
om daar te broeden.

Helaas gaat het met beide soor-
ten niet goed en daarom staan 
ze allebei op de rode lijst. Meer 
ruige gebiedjes met kleine 
struiken en boompjes zijn 
nodig om Nederland weer aan-
trekkelijk te maken voor deze 
bijzondere vogels.

* Een wetlandwacht houdt de ont-
wikkelingen en plannen in de 
gaten die in zijn gebied voor ver-
storing kunnen zorgen en neemt 
zo nodig actie of meldt het aan 
Vogelbescherming.

Klapekster
Foto Peter van de Kraats
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K I T T E N ( S )  G E V O N D E N
Het is lente en er worden weer 
veel kittens geboren. Er zijn 
nog altijd zwerfkattenpopu-
laties in Nederland en dat wil 
zeggen dat veel poezen hun 
nestje buiten krijgen. Om de 
populatie zwerfkatten in te 
dammen is het belangrijk dat 
zowel de moederkat als de kit-
tens opvang krijgen.

Wat moet je doen als je 
een nestje vindt?

De eerste reactie is vaak om het 
nestje mee te nemen, maar dat 
is niet altijd de beste oplossing.
Een moederpoes laat haar kit-
tens niet zomaar achter en ook 

niet heel lang. Zeker niet als de 
kittens nog heel klein zijn. Kijk 
dus eerst of moederpoes in de 
buurt is.

Wanneer is er een moe-
derpoes in de buurt?

De kittens liggen rustig te sla-
pen; ze piepen niet. De kittens 
zijn droog, ze voelen warm 
aan en lijken tevreden. Ze heb-
ben volle, ronde buikjes. Als de 
moederpoes aanwezig is laat 
het nest dan zoveel mogelijk 
met rust, observeer waar de 
moederpoes is en bel de die-
renambulance. Zij weten wat te 
doen.

Wanneer er geen moe-
derpoes aanwezig is

De volgende kenmerken kun-
nen erop wijzen dat er geen 
moederpoes meer is: de kit-
tens piepen onophoudelijk, de 
kittens voelen koud en/of nat 
aan, er is een kitten overleden, 
de kittens liggen niet bij elkaar. 
In dit geval is het van groot 
belang snel te handelen. Bel de 
dierenambulance.
Het is belangrijk dat de kit-
tens niet verder onderkoelen. 
Opwarmen is de eerste prio-
riteit. Dit kan door ze tegen 
je huid te houden of ze in een 
doos/mand te leggen met een 
warm dekentje en een kruik of 
een flesje warm water. Geef de 
kittens geen eten, zeker geen 
koemelk.

Kittens gedumpt langs 
de kant van de weg?

Helaas komt dat nog te vaak 
voor. Breng ze in veiligheid, 
bijvoorbeeld in een doos waar 
ze niet uit kunnen. Bel direct de 
dierenambulance.

Hoe weet ik hoe oud de 
kittens zijn? 

0-1	week: oogjes dicht, navel-
streng zit er nog aan (valt er af 
rond de 3e tot 5e dag)

1-2	weken: oogjes gaan open 
(tussen de 7 en 14 dagen, vaak 
op de 10e dag). Kittens gaan 
horen, oortjes komen overeind.

3-4	weken: kittens beginnen 
te bewegen en te spelen. De 
eerste tandjes komen door.

4-5	weken: vanaf 4 weken 
beginnen ze vast voedsel te 
eten. Met 5 weken kunnen ze 
al goed rondlopen en rennen.

6	weken: de ogen krijgen hun 
definitieve kleur. Tot die tijd 
zijn ze blauw.
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PA R E LT J E S  O M  D E  H O E K : 
D E  PA L M E R S WA A R D

In de rubriek ‘Pareltjes om de hoek’ beschrijven we unieke gebieden in onze 
directe omgeving, waar je kunt genieten van de natuur. Deze keer kiezen we 
voor de Palmerswaard bij Rhenen.

belangrijke flora en fauna 
voorkomen en die beschermd 
worden om biodiversiteit te 
waarborgen.

Flora en fauna

De Palmerswaard is een bij-
zonder natuurgebied, de aan-
wezigheid van de bever is daar 
het bewijs van. Regelmatig laat 
het knaagdier zijn tandafdruk-
ken achter in de wilgentakken. 
De bever is vooral ’s nachts 
actief, de kans is klein dat je er 
eentje ziet.

Het gebied wordt gekenmerkt 
door grote landschappelijke 
afwisseling: wilgenstruwelen, 
riviermoeras, plassen, riet en 
ruigte. Naast de vele planten-
soorten, waaronder pijpbloem 
en groot warkruid, komen in 
het gebied zeldzame vogel-
soorten voor zoals de blauw-
borst, kwartelkoning en bui-
delmees. De oeverzwaluwen 
en ijsvogel broeden in de steile 
oevers van de gegraven klei-
putten. Tijdens het wandelen 
door de Palmerswaard kom je 
langs verschillende poelen. Let 
dan vooral goed op, in en rond 
deze poelen zijn altijd wel wat 
dieren te zien.

Bereikbaarheid

Er loopt een twee kilometer 
lange wandelroute door het 
natuurgebied. De wit gemar-
keerde paaltjes wijzen de weg. 
Als je start vanaf parkeerplaats 
Paardenmarkt loop je direct het 
natuurgebied in. Honden zijn 
niet toegestaan.

foto bever Peter vd Kraats

Riviernatuur

In de Palmerswaard langs de 
Nederrijn vind je prachtige 
riviernatuur. Je hebt bovendien 
een mooi zicht op Rhenen met 
de Cuneratoren.

In 2016 is een deel van het 
gebied opnieuw ingericht om 
de natuurwaarden te verster-
ken en ervoor te zorgen dat 
het gebied voldoet aan de 
eisen van waterveiligheid. De 
Palmerswaard is een Natura 
2000 gebied. Het maakt deel 
uit van het Europese netwerk 
van natuurgebieden waar 
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P U P P Y C U R S U S :  H A R D  N O D I G

Een pup brengt heel veel ple-
zier en gezelligheid in huis. 
Maar de vertederende nieuwe 
aanwinst brengt ook een flinke 
verantwoordelijkheid met zich 
mee. Want een hond heeft niet 
alleen eten en drinken nodig 
maar moet ook worden opge-
voed. Naast verzorger ben 
je vanaf dag één meteen ook 
begeleider van je nieuwe huis-
genoot. Als begeleider zorg je 
er voor dat de pup zich goed 
ontwikkelt, goed socialiseert 
en leert wat gewenst en onge-
wenst gedrag is. Een puppycur-
sus is daarbij heel waardevol. 
Oók als het je tweede, derde of 
vijfde hond is en je denkt dat je 
alles intussen wel weet. Want 
elke pup is uniek en heeft recht 
op zijn eigen begeleiding bij de 
ontwikkeling tot een volwas-
sen hond die goed in balans is.

Socialisatie

De eerste periode in het leven 
van een pup is zeer bepalend 
voor zijn toekomst. Alles wat 
hij in deze periode meemaakt 
zal hij onthouden. Daarom is 
het belangrijk om een pup heel 
veel, vooral positieve, ervarin-
gen te laten opdoen. In het nest 
gebeurt dat door te spelen met 
moeder, broertjes en zusjes. In 
een puppycursus kan de pup 
verder socialiseren met pups 
van zijn eigen leeftijd. Ze wen-
nen aan elkaars aanwezigheid, 
spelen en ravotten, alles onder 
een toeziend oog.

Teambuilding

Een puppycursus biedt ook een 
uitstekende kans om te werken 
aan de band met je hond. Door 
samen met de pup nieuwe din-
gen te leren en de pup daarvoor 
uitgebreid te belonen, groeit 
zijn vertrouwen. De pup zal 
gaan genieten van het samen-
werken met de baas en samen-
werking als iets normaals gaan 
zien. Samen een team vormen 
is een gezonde basis voor de 
rest van zijn leven, waardoor 
het opvoeden van je hond mak-
kelijker zal verlopen en zijn 
gehoorzaamheid zal toenemen.

Automatisering

Net als bij kinderen is de ont-
wikkeling van de hersenen 
bij een pup in volle gang. 

Pups leren aan één stuk door. 
Activering van het hersenwerk 
door training zorgt ervoor dat 
de pup sneller schakelt en snel-
ler leert. Door oefeningen te 
doen die heel belangrijk zijn 
in het latere leven van een pup 
treedt zowel herkenning op van 
commando’s als gewenning 
aan het uitvoeren van opdrach-
ten en commando’s. Aanleren 
van nieuw gedrag verloopt 
vlotter en makkelijker als de 
hond heeft geleerd nieuwe 
informatie te verwerken.

Faciliteiten

Veel hondenscholen hebben 
een uitgebreid programma om 
pups te laten wennen aan voor-
werpen, geluiden en situaties. 
Soms wordt gebruik gemaakt 
van een parcours waarbij pups 
spelenderwijs leren om aller-
lei hobbels te nemen en hun 
angst voor onbekende dingen 
te overwinnen. Thuis kun je 
natuurlijk ook wel iets in elkaar 
knutselen maar de uitgebreide 
faciliteiten waarover de hon-
denschool beschikt kun je de 
hond thuis niet bieden.

Opfrissen

Als de pup je zoveelste hond is 
denk je logischerwijs dat je het 
allemaal wel weet. Waarom zou 
je opnieuw naar een puppycur-
sus gaan? Maar de inzichten 
over de opvoeding en training 
veranderen voortdurend en 
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daarmee loert het gevaar dat je 
ideeën wat zijn vastgeroest en 
fouten zijn ingeslopen. Altijd 
fijn als er iemand met je mee 
kan kijken. Voor de pup is de 
training in ieder geval hele-
maal nieuw en zelf leer je weer 
een beetje bij.

Quality time

Aandacht van de baas staat 
voor elke hond op nummer één. 
Niks beter dan samen met de 
baas op stap en samen nieuwe 
dingen leren. En andersom is 
het ook leuk om één op één tijd 
aan je hond te kunnen beste-
den. De hond ervaart ‘qua-
lity time’ met de baas als iets 
speciaals en zal goed zijn best 
doen om het de baas naar de 
zin te maken. De puppycur-
sus is daarvoor een uitgelezen 
moment. In de cursus leert de 
hond bovendien om in de hec-
tiek van de roedel tóch de baas 
te gehoorzamen.

Vraagbaak

De puppycursus biedt ook een 
uitstekende gelegenheid om 
antwoord te krijgen op de vele 
vragen die je over je nieuwe 
aanwinst hebt. Bijvoorbeeld 
vragen over het zindelijk krij-
gen, over het (niet) slapen van 
je pup en natuurlijk over zijn 
bijtgedrag, want pups gebrui-
ken hun tanden om de wereld 
te verkennen. Neem je vragen 
mee en bespreek ze met de trai-
ner en medecursisten.

Stok achter de deur

Door de cursus te volgen heb je 
een mooie stok achter de deur 
om de training en opvoeding 
van je pup niet te laten verslof-
fen. Een vast moment in de 
week die je in je agenda hebt 
ingepland en dus niet verge-
ten kan worden. De tijd tus-
sen twee trainingen gebruik 
je om oefeningen te herhalen. 

Sommige hondenscholen bie-
den de oefeningen bovendien 
ook digitaal aan, zodat je het 
thuis in alle rust nog eens kunt 
bekijken.

Zoek naar een puppycursus die 
bij je past. Wat biedt men aan, 
klikt het met de trainer, wil je 
wel of juist niet een examen 
doen: er zijn allerlei criteria om 
aan te denken. Is er een leuke 
cursus dicht bij huis dan is dat 
zeker een voordeel want je pup 
vindt autorijden in het begin 
vaak helemaal niet fijn. Sta je 
nu te popelen om te beginnen? 
Ga ook weer niet té snel met 
je pup op cursus. Laat je hond 
eerst even een paar weken 
wennen aan zijn nieuwe huis 
en nieuwe baasje tot hij zich 
veilig voelt.
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V O O R L I C H T I N G S L E S S E N
Om zoveel mogelijk mensen te 
betrekken bij het welzijn van 
dieren geeft Dierenambulance 
Nederrijn voorlichting aan 
verenigingen en scholen. Voor 
scholen doen wij dit gratis. In 
2021 zijn wij gestart met het 
geven van voorlichtingslessen 
op de basisscholen in ons ver-
zorgingsgebied, d.w.z. in de 
gemeenten Renkum, Rhenen 
en Wageningen. Helaas is 
Corona voor scholen erg las-
tig, waardoor een aantal van 
de geplande lessen is doorge-
schoven tot nader orde. Maar 
gelukkig kunnen we doorgaan 
zolang we voldoende middelen 
ter beschikking hebben.

Ons doel is leerlingen bij te 
brengen hoe ze bewust met de 
natuur, met dieren in de omge-
ving en met eventuele huisdie-
ren om kunnen gaan. We ver-
tellen welke dieren we ophalen 
en welke problemen we tegen-
komen die vooral door mensen 
zijn veroorzaakt. We gaan in 
op hoe wij mensen dit kunnen 
voorkomen en wat de bijdrage 
van kinderen hierin kan zijn.

De reacties die we van zowel 
leerlingen als leerkrachten ont-
vangen zijn zeer positief. De 
leerlingen zijn erg enthousiast 
over onze voorlichtingsles. Ze 
luisteren zeer aandachtig en 
vertellen wat ze zelf hebben 
meegemaakt. We stellen hen 
ook vragen als: wie heeft die-
ren, wie verzorgt deze dieren 
en hoe gaat dat? Ook de leer-
krachten zijn zeer geïnspireerd. 
Een leraar maakte de opmer-
king dat hij nu ook weet hoe je 

een schaap dat op de rug ligt 
kunt helpen. Een uur is op die 
manier zó om, dus we moeten 
goed op de tijd letten.

Leerlingen mogen natuurlijk 
de ambulance bekijken. We 
leggen uit hoe we werken en 
welke middelen we gebruiken, 
en we vragen leerlingen of ze 
weten waarvoor alles dient. 
Leerlingen ontvangen boven-
dien een exemplaar van ons 
jeugdmagazine. Ze zijn er zeer 
enthousiast over, vooral de 
beverfoto’s vallen in de smaak. 
En ook de dierenambulance 
pen valt in de smaak!

Geïnteresseerd in een voor-
lichtingsles? Neem dan contact 
met ons op. Dierenambulance 
Nederrijn is hiervoor tele-
fonisch te bereiken op 06 
83135380 of via info@daneder-
rijn.nl. We overleggen graag 
over een datum die past binnen 
uw en onze planning.
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P O L I T I E  V O O R  D E  D I E R E N
Onder het genot van een kopje 
koffie gaan we op het politiebu-
reau in Wageningen in gesprek 
met politieagent Brenda de 
Koning. Dit keer zijn wij de 
ondervragers. We krijgen van 
Brenda uitleg over het werk 
van de dierenpolitie. Met grote 
waardering en met trots kun-
nen we zeggen dat de dieren-
politie een van onze ketenpart-
ners is waar we regelmatig mee 
samenwerken.

Sinds 2012 is de dierenpolitie 
ingesteld en zijn ze verantwoor-
delijk voor het aanpakken van 
dierenleed. Landelijk komen 
jaarlijks 65.000 meldingen bin-
nen die hier betrekking op 
hebben. Hieronder vallen die-
renmishandeling, dierenver-
waarlozing en hulpverlening 
bij onder andere gezelschaps-
dieren en hobbymatig gehou-
den landbouwhuisdieren.

In Gelderland-Midden zijn er 
tien medewerkers, waaron-
der agenten Brenda de Koning 
en Kim Overweg die beiden 
vanaf het politiebureau in 
Wageningen werken. Politie 
voor de dieren is een taakac-
cent, wat naast het normale 

werk wordt gedaan. Vooraf 
krijgt men een speciale oplei-
ding, die wordt afgerond met 
een examen. Al lachend vertelt 
Brenda dat ze nu precies weet 
hoe ze een kip moet pakken en 
een varken op zijn buik krijgt 
door hem daar te aaien.

Soms komen ze in verve-
lende situaties terecht en zijn 
gesprekken met mensen erg 
lastig. Maar, zegt Brenda: ‘We 
doen het allemaal voor de 
beestjes. Het fijnste is wanneer 
je mens en dier kunt helpen; 
om te zien wanneer dingen 
weer de goede kant opgaan. 
Het is niet altijd onwil van 
mensen dat het dier niet goed 
wordt verzorgd, soms komt 
daar ook onkunde bij’.

Meldingen komen binnen via 
de meldkamer of via de eigen 
netwerkpartners. Ze handelen 
dan volgens de binnengeko-
men informatie, verlenen hulp 
en proberen dierenleed te voor-
komen. ‘We nemen niet zomaar 
een dier ergens weg, er wordt 
eventueel naar een oplossing 
gezocht hoe het beter of anders 
kan. Die kans krijgt men ook 
vaak. Er worden dan afspraken 

gemaakt en na enige tijd gaan 
we nogmaals kijken of er iets is 
veranderd.’

De hulp van onze dierenam-
bulance is in de loop der jaren 
meerdere keren gevraagd 
en omgekeerd hebben ook 
wij regelmatig assistentie 
gevraagd. Zo hebben wij een 
paard in de uiterwaarden 
gehad dat in zeer slechte condi-
tie was en uiteindelijk ook daar 
is gestorven. We hebben assi-
stentie verleend bij een overle-
den persoon die alleen was en 
waar een aantal katten en een 
hond achterbleven. Wanneer 
wij dubieuze omstandighe-
den signaleren geven wij dat 
door en daar wordt vervolgens 
door de dierenpolitie actie op 
ondernomen.

Heb jij in jouw omgeving het 
vermoeden dat een dier ver-
waarloosd of mishandeld 
wordt, neem dan contact op 
met 144. Bij verwaarlozing kun 
je denken aan dieren die geen 
of onvoldoende water hebben, 
geen beschutting bij hoge tem-
peraturen of die geen medische 
zorg krijgen. Ook kan het gaan 
om de verzorging van de vacht 
of de hoeven, zoals in het geval 
van paarden. Zie je een dier 
dat een gevaar voor mensen of 
voor zichzelf oplevert, neem 
dan meteen contact op met de 
dierenpolitie via 144. Bij twijfel 
kun je altijd bellen om te over-
leggen. De dierenpolitie heeft 
liever dat je een keer te veel 
belt, dan een keer te weinig.
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J A A R  VA N  D E  M E R E L

Hij is de algemeenste broedvo-
gel van ons land, nummer één 
in de top 100 vogelgeluiden, 
nummer drie in de Nationale 
tuinvogeltelling en de Beatles 
maakten over zijn gezang een 
prachtige song. Toch wordt 
extra aandacht gevraagd voor 
deze bekende vogel: 2022 
is namelijk het jaar van de 
merel. Elk jaar wordt door 
Vogelbescherming een vogel 
gekozen waarvoor onderzoek 
noodzakelijk is, omdat er te 
weinig kennis is waarom het 
niet goed gaat met de soort. Dit 
jaar is dat dus de merel. Want 
er is wel wat aan de hand met 
de merel.

Achteruitgang

Nadat de merel zich de afge-
lopen eeuwen heeft ontwik-
keld van schuwe bosvogel 
tot bekende tuinvogel, nam 
de populatie vanaf 2016 met 
een derde af. In dat jaar wer-
den overal dode merels aan-
getroffen, ook in de regio van 
Dierenambulance Nederrijn. 
Volgens Sovon* zijn de pre-
cieze oorzaken van de achter-
uitgang van de merel onvol-
doende bekend. Wel bekend is 
dat een aantal jaren geleden het 
zogenoemde ‘Usutu-virus’ een 
belangrijke oorzaak was van 
een massale merelsterfte. Het 

gaat om een virus uit Afrika 
dat wordt overgebracht door 
muggen. De geïnfecteerde 
merel raakt verzwakt en omdat 
het virus ook zijn hersenen 
aantast, gaat de vogel zich raar 
gedragen. Dat virus lijkt inmid-
dels op zijn retour en vorig 
jaar is zelfs geen enkel geval 
bekend van een merel die aan 
dit virus is gestorven. Er moe-
ten echter meer oorzaken zijn 
want zowel in de stad als in 
bossen op arme zandgronden 
is al langer sprake van een ach-
teruitgang van de merel. Het 
lijkt erop dat het aantal jongen 
per nest afneemt. Mereljongen 
scharrelen bovendien lange 

Foto: Peter van de Kraats
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tijd weerloos op de grond rond 
totdat ze goed kunnen vliegen. 
Niet voor niets staat de merel in 
de top vijf van vogels waarvoor 
jaarlijks de hulp van de dieren-
ambulance wordt ingeroepen. 
Hebben we te weinig groen in 
de stad? Is er te weinig voedsel 
ter beschikking? Merels eten 
o.a. rupsen, wormen en larven 
en als die minder voorradig 
zijn heeft de merel minder te 
eten.

Onderzoek

Met wekelijkse tellingen en 
door voedselbronnen te note-
ren wordt onderzocht wat 
nodig is om de leefomstan-
digheden van de merel te ver-
beteren. Daarnaast worden 
nesten gevolgd om het broed-
succes te meten, het zoge-
naamde Nestkaartenproject. 
Hoe verloopt het broedsucces, 
hoeveel jongen vliegen uit, 

hoeveel legsels produceren ze 
en wat zijn de verschillen tus-
sen het stedelijk en landelijk 
gebied? Ook wordt gekeken 
naar verschillende mogelijke 
bedreigingen: is dat de verste-
ning van tuinen en de ruimte 
in de stad, of zijn dat de pre-
datoren, zoals eksters, gaaien 
en sperwers? Of is het vogel-
moordenaar nummer één: 
de huiskat? Het doel van het 
onderzoek is om beter begrip 
te krijgen van de kwaliteit van 
onze wijken, parken en plant-
soenen voor de merel en daar-
mee natuurlijk ook voor andere 
stadsvogels.

Doe mee

Iedereen kan meedoen door zelf 
in eigen tuin of in het plantsoen 
merels te tellen en te noteren 
wat ze eten. Op www.sovon.
nl/nl/content/jaar-van-de-merel 
vind je meer informatie.

Om de merels te helpen kun je 
natuurlijk het beste een echte 
mereltuin maken. Vijf tips 
daarvoor:

1. Een grasveldje voor 
wormen

2. Klimplanten voor een 
nestplek en voor de late 
bessen

3. Appels: leg een paar 
halve appels op een kat-
vrije plaats, liefst op de 
grond

4. Plant struiken met bes-
sen zoals lijsterbes en 
vuurdoorn

5. Maak een composthoop 
of een rommelhoekje met 
bladeren.

* Sovon is een kenniscentrum 
dat gespecialiseerd is in aantal-
len, verspreiding en trends van 
alle Nederlandse vogels.
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H E L P M I J N  H O N D  I S  Z O E K
Sinds juni 2021 werken we 
samen met de Stichting 
Honden Zoekgroep. In dit 
magazine maken we kennis 
met Ursula, één van de oprich-
ters van de zoekgroep. Ursula 
vertelt hoe de groep is ontstaan 
en hoe zij werken.

Ontstaan van de Honden 
Zoekgroep
Na een vermissing van een 
hond in onze eigen straat raak-
ten we betrokken bij een lan-
delijke zoekgroep. Omdat we 
andere ideeën hadden over de 
werkwijze zijn mijn man Peter 
en ik in 2019 met een eigen 
zoekgroep gestart. Inmiddels 
is dit een officiële stichting 
geworden. Onder de stichting 
vallen drie groepen: Honden 
Zoekgroep Gelderse Vallei, 
Woudenberg en omstreken en 
Noord Nederland.

Vermiste honden
In 2021 is in het gebied van de 
Honden Zoekgroep Gelderse 
Vallei en Woudenberg voor 
351 vermiste honden onze 
hulp ingeroepen. Daarvan zijn 
slechts twee honden niet terug-
gevonden. Helaas vinden we 
we niet alle honden levend 
terug, maar het is beter om met 
zekerheid te kunnen afsluiten 
dan in onzekerheid te leven.

De Nederlandse huishond 
wordt meestal relatief snel 
teruggevonden. De buiten-
landse rescuehonden hebben 
vaak mishandeling gekend of 
op straat heeft geleefd. Deze 

honden vallen snel terug in de 
overlevingsdrang waardoor ze 
lastig te vangen zijn. Door erva-
ring weten ze wel goed om te 
gaan met het verkeer, zolang ze 
maar niet worden opgejaagd. 
De ex-broodfokhonden zijn het 
lastigst. Ze zijn helemaal niets 
gewend omdat ze altijd in een 
hok hebben geleefd en geen 
vertrouwen in de mens hebben.

Werkwijze
In de drie groepen samen wer-
ken ongeveer 500 vrijwilligers. 
Bij een vermissing wordt per 
hond bekeken hoe deze moet 
worden benaderd en welke 
stappen we gaan nemen. Na 
een melding hebben we binnen 
een half uur het werk in gang 
gezet. We kondigen de vermis-
sing in de app aan en Peter gaat 
meestal samen met de vrijwil-
ligers direct ter plaatse. Ik voer 
een kort intakegesprek met 
de eigenaar, waarin ik vraag 
naar bijzonderheden over de 

hond, zijn achtergrond, hoe hij 
vermist is geraakt en in welke 
richting hij is weggelopen. 
Vervolgens worden verdere 
instructies gegeven aan de 
vrijwilligers. Intussen wordt 
ook een flyer gemaakt en op 
meerdere Facebookpagina’s 
gedeeld. Dan ga ik zelf ook 
naar de locatie.

Alle vrijwilligers hebben in de 
app hun live locatie aan staan 
zodat duidelijk is waar men 
is als een hond wordt gespot. 
Wordt een hond gezien dan 
roepen we de eigenaar op om 
op basis van vertrouwen zijn/
haar hond veilig te stellen. Als 
de hond zo angstig is dat dit 
niet lukt, maken we een voer-
plek en als de vermiste hond 
hier gebruik van maakt plaat-
sen we een vangkooi. Is de 
hond weer veilig thuis, dan 
geven we nazorg met adviezen 
om te voorkomen dat de hond 
opnieuw vermist raakt.
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Speurhonden, camera’s 
en vangkooien
Indien nodig maken we gebruik 
van speurhonden. Het belang-
rijkste voor de inzet van een 
speurhond is een geurbron. 
Dit kan een kleedje zijn of een 
knuffel, iets waar de geur van 
de hond aan zit. Een tip die 
we meegeven voor mensen die 
meerdere honden hebben is 
om na het borstelen van iedere 
hond wat haren in een potje of 
een luchtdicht zakje te doen. Zo 
heb je altijd een zuivere geur-
bron van elke hond beschikbaar.

We hebben verschillende soor-
ten camera’s tot onze beschik-
king: een warmtebeeldcamera, 
een live camera, een inspec-
tiecamera voor onderwater en 
holen, een sonar voor een dier 
te water en drones. Onze vang-
kooien zijn uitgerust met een 
sensor en vangkooi-alarm.

Een mooi succes
Tijdens de kerstperiode kregen 
we een verzoek uit Frankrijk, 

waar groepen zoals die van 
ons niet bestaan. Elmer, een 
Roemeense berghond, werd al 
twee maanden uit een straat-
hondenopvang vermist. De 
hond werd gevoerd op de loca-
tie waar hij was gespot maar 
liet zich niet benaderen. Onze 
vangkooi bleek te klein voor 
Elmer, hij liet zich er niet in 
lokken. We hebben toen een 
grote vangkooi van drie x drie 
meter gemaakt. Nadat we deze 
hadden geplaatst liet Elmer 
zich binnen een paar dagen 
vangen. We hebben dit via een 
crowdfunding actie kunnen 
bekostigen.

Samenwerking met 
Dierenambulance 
Nederrijn
Sinds juni 2021 werkt dieren-
ambulance Nederrijn inten-
siever samen met de Honden 
Zoekgroep. Als een hond ver-
mist is wordt de eigenaar op de 
hoogte gesteld van de moge-
lijkheid om de zoekgroep in te 
schakelen. Geeft men hiervoor 

toestemming dan wordt de 
zoekgroep gebeld die vervol-
gens met de eigenaar contact 
opneemt en het zoekproces 
volledig overneemt. De dieren-
ambulance houdt nauw contact 
over de ontwikkelingen.

Tips voor eigenaren
Heb je een hond met een weg-
looprisico, laat hem dan een 
GPS-tracker dragen. Maak bij 
het uitlaten de riem vast aan 
een gordel om je middel, zodat 
hij niet uit je handen kan glip-
pen. Ga niet eerst zoeken, meld 
een vermissing zo snel moge-
lijk om geen tijd te verliezen. 
Uit angst kan een hond zich 
stilhouden waardoor hij lastig 
te traceren is en hoe langer hij 
rondloopt hoe groter de kans 
dat hij zich gaat verstoppen.

Mensen die graag willen 
helpen met zoeken kunnen 
zich bij de Stichting Honden 
Zoekgroep aanmelden via 
whatsapp 0639447271 of email: 
hzgv@ziggo.nl

ZO’N UKKIE

Het is al donker als we een tele-
foontje binnen krijgen over de 
vermissing van Zappa, een tec-
kelpup van veertien weken oud. 
De eigenaar is al drie uur aan 
het zoeken. We nemen met-
een contact op met de Honden 
Zoekgroep. Zij nemen op hun 
beurt direct contact op met de 
eigenaar en het zoeken begint. 
Zappa is zo groot als een konijn 
en zwart, in het donker dus niet 
te zien. Er wordt gezocht met 
warmtecamera’s maar helaas 
zonder resultaat. Voor het erg-

ste wordt gevreesd: Zappa 
heeft vlakbij een ondergelopen 
weiland de benen genomen. 
De volgende ochtend wordt de 
zoektocht hervat. En dan plot-
seling roept iemand vanaf het 
kerkhof aan de overkant van de 
weg: ‘ik heb jullie vermiste pup 
gevonden’. Zappa is koud maar 
enthousiast en lijkt niets aan 
zijn hachelijke avontuur te heb-
ben overgehouden. Het baasje, 
dankbaar voor de hulp van de 
vrijwilligers van de Honden 
Zoekgroep, sluit Zappa in de 

armen. In het donker mag hij 
voortaan niet meer los. Want 
ook kleine hondjes kunnen best 
hard lopen en ineens uit je zicht 
verdwijnen.
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J E U G D M A G A Z I N E  O V E R H A N D I G D 
A A N  W E T H O U D E R

Het nieuwe jeugdmagazine van 
Dierenambulance Nederrijn is 
op 24 november overhandigd 
aan wethouder Bosland van 
de gemeente Wageningen. De 
gemeente Wageningen vindt 
het net als de dierenambulance 
belangrijk dat kinderen bewust 
en respectvol omgaan met de 
natuur. Jong geleerd is immers 
oud gedaan. Daarom was de 
gemeente van meet af aan 
enthousiast over het idee van 
het jeugdmagazine en onder-
steunde de totstandkoming 
ervan met een paginagrote 
advertentie onder de kop “De 
natuur is altijd dichtbij”.

Het jeugdmagazine beschrijft 
op een aantrekkelijke manier 
het werk van de dierenam-
bulance, met prachtige foto’s, 
leuke illustraties, spelletjes 
en puzzels. Uitgelegd wordt 
wat je het best kunt doen als je 
een gewond dier vindt, zoals 
een vogel die niet kan vliegen. 
Maar ook hoe lang rommel in 
de natuur blijft liggen, welke 
dieren in de nabije omgeving 
leven en hoe je zelf op avontuur 
kunt gaan om te ontdekken wat 
de natuur te bieden heeft.

Het jeugdmagazine wordt 
uitgedeeld in het kader van 

het voorlichtingsproject dat 
de dierenambulance organi-
seert voor basisscholen in de 
gemeenten Renkum, Rhenen 
en Wageningen.
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NA TWEE JAAR WEER THUIS

Debbie verdween in november 
2019 spoorloos. Er werd maan-
den achtereen gezocht maar ze 
leek van de aardbodem verdwe-
nen. Totdat wij een paar dagen 
voor de kerst werden gebeld 
over een kat die al langere tijd 
in de wijk liep en die door menig 
bewoner werd gevoerd. De 
dienstdoende collega’s gingen 
erheen en controleerden of de 
kat een chip had. Helaas, dat 
was niet het geval. Omdat de 
kat al meer dan een half jaar 
had rondgelopen in de wijk werd 
bij Amivedi gekeken naar ver-
miste katten. Daar kwam een 
mogelijke match uit van een ver-
missing van twee jaar geleden. 
Het kon bijna niet missen, deze 
kat had eenzelfde vlekje bij haar 
bek. Dit was Debbie, al miste zij 
nu wel een stuk van haar oor. 
De eigenaar was overrompeld 

en verbaasd dat wij belden dat 
Debbie nog geen kilometer van 
huis was gevonden. Ze was op 
dat moment aan het werk dus 
de hereniging moest nog even 
wachten. Maar Debbie bleef 
veilig in haar mandje zitten tot-
dat we naar het huis van de 
eigenaar konden rijden. Op het 
moment dat de eigenaar haar 
naam riep kwam Debbie met-
een in beweging. Ze sprong uit 
de pet caddy en begon meteen 
kopjes te geven aan haar 
baas en bazin. Het was 
een bijzonder weerzien. Er 
ging wel tijd overheen om 
te wennen aan elkaar en 
aan de andere twee katten 
in huis. Inmiddels gaat het 
goed met Debbie.
Dankzij de aanmelding bij 
Amivedi konden we een 
match maken. Maar voor 

hetzelfde geld was de kat in 
een auto beland en meegere-
den naar Limburg. Dan was 
de match niet zo gemakkelijk 
gemaakt en helaas maken we 
dat regelmatig mee. Laat als-
jeblieft kat en hond chippen en 
zorg dat de registratie op orde 
is. Op die manier is de kans 
op een hereniging het grootst 
en blijf je niet in het ongewisse 
over wat er met je geliefde dier 
is gebeurd.
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Deze week kregen we een mel-
ding van een jonge haas of een 
jong konijn. Wat wisten we op 
dat moment nog niet. Inmiddels 
was het dier door vele handen 

Dierenambulance Nederrijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06-53871861

Dierenpolitie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Politie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0900-8844 
Jachtopzichter gaat via het algemene nummer van de politie

Algemeen alarmnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

RijksWaterStaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-8002

Amivedi (landelijk meldpunt vermiste en gevonden huisdieren) 
Renkum, Wageningen, Ede, Bennekom, Veenendaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088-0064643 
Rhenen, Achterberg, Elst (Utr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088-0063313

Ambulanceritten
U kunt ons bellen voor taxiritten voor vervoer van uw dier naar bijvoorbeeld dierenarts, trim-
salon of pension. Voor meer informatie, tarieven of een afspraak kunt u bellen met 06-53871861

Rit Tarieven 2022 *
● Basis ritprijs € 40,00

Toeslagen op de basis ritprijs:
● Buiten de regio v.a. stadsgrens € 0,60
● Afleveren bij dierencrematorium Grebbehof € 10,00
● Faculteit diergeneeskunde in Utrecht € 75,00
● Schiphol Airport € 120,00
● Eindhoven Airport € 100,00

Administratiekosten indien men per factuur wil betalen € 7,50

Opmerking: afwijkende prijzen uitsluitend in overleg met coördinator of bestuur.

Overig
● verhuur van vangkooi, bench of petcaddy € 10,00 p/w
● aanbieden ter destructie van overleden huisdier € 15,00

Tarieven zijn ook te vinden op onze website: www.dierenambulancenederrijn.nl of op aan-
vraag. Bel ons over wat de mogelijkheden zijn, we zoeken samen met u naar een oplossing.

* typefouten en tariefwijzigingen onder voorbehoud
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gegaan omdat het zo knuffe-
lig was. Daarom werd besloten 
om het dier op te halen. Maar 
in overleg met de opvang is 
het haasje, wat het bleek te 
zijn, toch weer op de vindplek 
uitgezet.

Wat moet je doen als je een jonge 
haas of een konijntje vindt?
Wees niet te haastig met het 
oppakken van een jong konijn 
of haas. Er is een wezenlijk 
verschil tussen konijn en haas. 
Jonge konijnen worden in een 
hol onder de grond geboren, 

naakt en met de oogjes dicht, 
zij hebben de warmte van hun 
moeder nodig. Een haas daar-
entegen werpt haar jongen in 
een hazenleger dat in het open 
veld ligt. De jongen hebben hun 
oogjes meteen open en worden 
met vacht geboren. De moeder 
zit er niet voortdurend bij maar 
komt de jongen een paar keer 
per dag voeren.
Vind je een jonge haas of een 
jong konijn, neem dan eerst met 
de dierenambulance contact 
op voordat je het oppakt en het 
nest verstoort.
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