
 

 
 

Dierenopvangcentra 

Voor andere dieren dan honden, katten 

en konijnen 

 

Dieren komen vaak in de problemen, maar meestal 

niet door hun eigen schuld. Mensen maken er over 

het algemeen een potje van en dieren zijn daar de 

dupe van. Ze worden aangereden op drukke 

snelwegen die door hun leefgebied lopen. Ze komen 

vast te zitten in afval wat wij niet hebben 

opgeruimd. Ze raken vergiftigd door vervuilende 

stoffen die wij in de natuur hebben losgelaten, 

kortom… ellende. 

 

Gelukkig zijn er ook mensen die beseffen dat we dat eigenlijk niet kunnen maken. 

Rotzooi maken oké, maar dan moeten we ook de slachtoffers helpen. 

 

Verschillen in opvang 

Er zijn zeer veel verschillende soorten dieren waar opvang voor nodig is. Huisdieren 

die geen baas meer hebben, dieren die ziek zijn geworden, dieren die gewond zijn 

geraakt, dieren die vergiftigd zijn, jonge dieren die hun ouders zijn kwijtgeraakt… 

 

Voor de eerste groep dieren zijn dierenasiels in het leven geroepen. Voor de andere 

gevallen, de wilde dieren die iets is overkomen, zijn heel veel verschillende soorten 

dierenopvang. Hieronder beschrijven we er een aantal: 

 

Zeehondencrèche 

In de Nederlandse Waddenzee zwemmen zeehonden. Gelukkig zijn er momenteel 

weer grote groepen van deze dieren, mede door hulp van de zeehondencrèches. Er 

zijn ook jaren geweest dat er zoveel dieren ziek aanspoelden en stierven, dat 

mensen bang waren dat zeehonden in de Waddenzee zouden uitsterven. Dat heeft 

ertoe geleid dat mensen zeehondencrèches zijn begonnen. 

 

Het probleem voor de zeehonden zit hem in een aantal zaken: 

Toeristen verstoren nog weleens zeehonden, vooral op momenten dat de kleintjes 

bij de moeders drinken op de zandbanken. Als de kleintjes niet genoeg voeding 

hebben gekregen, kunnen ze vier weken na de geboorte als moeder ze alleen laat, 

niet voor zichzelf zorgen. 



 

 
 

Veel jonge zeehonden hebben 

een lage weerstand. Dat komt 

door gif dat ze binnenkrijgen 

via moedermelk en vissen die ze 

eten in de Waddenzee. Gif dat 

mensen in de Waddenzee 

hebben laten lopen! Jonge 

zeehonden krijgen vaak 

longwormen. Dat is geen 

probleem voor sterke jonkies, 

maar verzwakte jongen worden 

er zó ziek van, dat ze eraan 

kunnen sterven. 

 

Er drijft ook veel troep in zee. Plastic, touw, netten enz. Zeehonden komen hier 

soms helemaal in vast te zitten en kunnen dan niet meer zwemmen. Ze spoelen aan 

en kunnen enkel overleven als iemand ze vindt en uit de rotzooi helpt.  

 

Vogelopvang 

We vinden nogal eens zieke of gewonde vogels langs de weg. Ze zijn bijvoorbeeld 

aangereden door een auto. Als we ze laten liggen, weten we zeker dat ze dood 

zullen gaan. Daarom zijn er opvangcentra voor vogels. Daar maken ze zieke en 

gewonde vogels weer beter, waarna ze de vrije natuur weer in kunnen. 

 

 
 



 

 
 

Olievogelopvang 

Er zijn ook vogels die met olie besmeurd raken. 

Meestal zijn dat watervogels, die in wateren 

hebben gezwommen waarin schepen olie hebben 

verloren. En soms gaat het ook mis met 

olieboorplatforms. Ook daar kan olie uit weglekken. 

Vogels die onder de olie zitten, hebben niets meer 

aan hun beschermende vetlaag op de veren. 

Daardoor kunnen ze doorweekt raken met water, 

waarna ze enorm afkoelen en dat maakt ze 

kwetsbaar en ziek. Als ze niet van die olie 

afgeholpen worden, zullen ze er zeker aan doodgaan. 

 

Gelukkig zijn er ook olievogelopvangcentra. In die centra worden de vogels 

gewassen. Soms gebeurt dat met de hand, soms met speciale vogelwasmachines. 

Als ze schoon zijn, krijgen ze te eten en de tijd om aan te sterken. Als ze weer 

gezond zijn en het gebied waar ze leven is weer vrij van olie, dan kunnen ze terug. 

 

Serpo 

Serpo is een dierentuin en opvangcentrum in één waar alleen maar reptielen leven. 

Deze reptielenzoo bestaat sinds 1981. De opgevangen dieren komen er vaak om 

trieste redenen. Hun baasje verzorgde hen niet goed of ze waren aangereden door 

een auto. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die landschildpadden houden en hen 

kattenvoer geven. Dat is helemaal niet goed voor ze. Het schild gaat dan te snel 

groeien, waardoor ze helemaal gebobbeld raken.  

Bij Serpo weten ze hoe ze met deze dieren om moeten gaan. Jammer genoeg blijven 

er verkeerd behandelde dieren binnenkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Stichting AAP 

Een aap als huisdier? Dat kan toch 

helemaal niet! Nee, eigenlijk kan dat niet. 

Maar toch zijn er mensen die een aapje 

in huis hebben. Als de aapjes nog heel 

klein zijn, zien ze er heel lief en schattig 

uit. Zo lief dat je ze wel de hele dag wilt 

vertroetelen. Maar apen worden wilder 

en sterker als ze ouder worden en dan 

zijn het echt geen leuke huisdieren meer.  

 

Mensen komen er vaak te laat achter, dat ze hun aap niet meer als huisdier kunnen 

houden. Het dier breekt al rondslingerend de hele kamer af en dan willen ze hem 

kwijt. Daarom vangt Stichting AAP deze dieren op. Ze verzorgen ze goed en geven ze 

veel ruimte om te spelen. En ze vangen niet alleen aapjes op die bij mensen thuis 

hebben gewoond. Ook apen die in het circus hebben gewerkt of als proefdier zijn 

gebruikt, kunnen bij Stichting AAP terecht. 

 

Wasberen, neusberen en grondeekhoorntjes 

Stichting AAP zorgt niet alleen voor de opvang van apen. Ze vangen ook andere 

dieren op die als huisdier zijn gehouden en eigenlijk geen huisdieren zijn. Het gaat 

dan vooral om exotische dieren. Dat zijn dieren die eigenlijk ook niet in Nederland 

thuishoren, zoals wasberen, neusberen of grondeekhoorntjes. Helaas komen 

mensen er vaak te laat achter, dat deze dieren niet geschikt zijn om in huis te 

houden. 

 

 


