
Noodhulp aan wilde 
dieren in  

Provincie Utrecht;  
samen werken aan een dekkende 

hulpketen voor vervoer en 
opvang van in het wild levende 

dieren 



Doel 

In samenspraak (provincie en sector) komen tot een gezonde hulpketen voor 
wilde dieren. 

 

• Dierennoodhulp is ontstaan uit particuliere initiatieven; individuele 
stichtingen met een eigen unieke werkwijze. 

 

• De maatschappij vraagt steeds meer van ons, de overheid stelt steeds 
strengere eisen.  
Gevolgen: financiële zorgen DA’s en gebrek aan opvangcentra.  

 

• Provincies zijn sinds 1 jan ‘17 bevoegd gezag voor wilde dieren. PU heeft 
ambitie om mens en natuur dichter bij elkaar te brengen. 



Dit initiatief 

Om PU een beeld te geven van de problematiek zijn 2 bijeenkomsten 
georganiseerd (ruim ¾ sector aanwezig): 

 

Conclusies 

• Grote diversiteit in uitvoering tussen DA’s 

• 2 grootste problemen: gebrek aan opvangcentra + financiële zorgen DA’s 

• De sector kan de problemen niet langer zelf oplossen. 

 

Resultaat 

• Voorliggend rapport aan PU > vertrekpunt voor verdere stappen. 



Deelnemers 

Dierenambulances 
DA Amersfoort e.o. 
DA De Heuvelrug 
DA Utrecht e.o. 
DA Vianen e.o. 
DA Woudenberg e.o. 
Dierenhulpverlening 

Woerden 
Dierenzorg Eemland 
 
Wij bedienen samen 81,2 % 
van de inwoners van PU. 
 
Plus 
Dierenbescherming Regio 

Noordwest 
Vogelopvang Utrecht 
Zoogdierwerkgroep Utrecht 
 



Opvangcentra 
• Vogels:  Vogelopvang Eemland, Vogelopvang Utrecht 
• Vleermuizen:  Zoogdierwerkgroep Utrecht 
• Reeën:  Reeënopvang Soestduinen. 
Alle overige diersoorten (ver) buiten de provinciegrenzen. 
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Vervolg 
• Dit concept uitwerken in een project/werkgroep onder begeleiding van 

coördinator. 

• Input PU 
Gesprek met Gedeputeerde 
hoe wil PU verder met verankering van beleid en welke bijdrage 
verwachten zij van de sector? 

• Input sector 
Draagvlak in sector verder uitbreiden; 
Gegevens inventariseren op gestandaardiseerde wijze > voor toekomst 
eenduidig beeld richting PU 

 

Zonder actie wordt noodhulp aan wilde dieren ook een probleem van PU.  


