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De Stichting Dierenambulance Woudenberg bestaat sinds 11 april 1997.
Wij staan 24 uur per dag stand-by voor de regio Woudenberg,
Scherpenzeel, Renswoude, Maarn en Maarsbergen
Het doel van de Dierenambulance is:
EERSTE HULP AAN DIEREN IN NOOD!
Het maakt hierbij niet uit of er nu wel of geen eigenaar van het dier
bekend is, omdat we natuurlijk in eerste instantie een dierenleven
proberen te redden. Als we een melding krijgen van een aangelopen
dier, dan is het afhankelijk van waar het dier is gevonden en van wat
voor soort dier het is, waar het ondergebracht zal worden. Dit kan een
asiel zijn, maar het kan ook een particulier adres zijn van een persoon
die veel opheeft met een bepaalde diersoort.
Het komt natuurlijk ook voor dat het dier gewond is. Na een eerste
controle van één van onze EHBO gediplomeerde vrijwilligers is onze
eerste gang naar de dierenarts waar voor verdere behandeling wordt
gezorgd.
Helaas komen er ook overleden dieren voor tijdens ons werk. Deze
dieren worden minimaal 2 weken bewaard in de koeling zodat een
eventuele eigenaar zelf kan beslissen wat er met het dier moet
gebeuren.
Ook voor een begrafenis of crematie kunt u bij ons terecht. Wij zullen
er dan zorg voor dragen dat dit met de grootste gepastheid gebeurt.
Verder kunt u bij ons terecht
voor klinische ritten. Hier
kunt u gebruik van maken
als u bijvoorbeeld niet zelf in
staat bent om uw huisdier
van of naar de dierenarts te
vervoeren.

Foto voorpagina: Theo en Jan hebben veel over voor een stukje taart,
zie pagina 14
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van
Sichting Dierenambulance Woudenberg e.O.
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VOORWOORD

Het gaat economisch weer goed in ons land. Een groot aantal bedrijven
is weer op zoek naar personeel en dat is veelal niet, of moeilijk te
vinden. Veel werkzoekenden kunnen weer beginnen, soms na
omscholing of bijscholing, anderen kunnen gemakkelijk wisselen van
werkgever met veelal betere vooruitzichten.
Voor de vele vrijwilligersorganisaties is dit echter een minder goed
bericht. Mensen die zich hiervoor inzetten hebben vaak geen
gelegenheid meer om vrijwilligerswerk te verrichten en organisaties
kampen daardoor nogal eens met een te kort aan vrijwilligers. Zo ook
bij collega omliggende dierenambulances, die noodgedwongen nogal
eens aangeven niet inzetbaar te zijn op bepaalde dagen door een te kort
aan vrijwilligers. Helaas zijn dieren welke hulp behoevend zijn hiervan
de dupe. Wij als Dierenambulance Woudenberg en omstreken zijn nog
steeds in de gelukkige omstandigheid dat wij 24 uur per dag en 7 dagen
in de week inzetbaar zijn, dit mede door de gedrevenheid van een hecht
team vrijwilligers.
Wel hebben wij het afgelopen voorjaar, door een tekort aan opvangen in
de regio, te kampen gehad met een opnamestop bij de Vogelopvang.
Door een enorme toename van met name, verweesde jonge vogels, was
de opvang al snel overvol en konden wij daar enkele weken geen vogels
meer onderbrengen. Dit was vaak moeilijk uit te leggen aan mensen die
ons belden, maar de meesten toonden gelukkig wel begrip voor de
situatie. Deze topdrukte wat betreft vogels, is nu voorbij en de opvang
is gelukkig weer open.
De zomer is goed begonnen, met een flink aantal warme dagen. Voor
velen van ons een fijne tijd, maar voor onze huisdieren een stuk minder.
Denkt u vooral ook aan honden in de auto, een raampje iets open zetten
is niet voldoende, als het dier enige tijd achterblijft. De temperatuur
loopt snel hoog op, en binnen enkele minuten kan het al fataal zijn, ook
al staat de wagen in de schaduw. Ieder jaar zijn er een
aantal honden die een dergelijke situatie niet overleven,
en dat is beslist te voorkomen. Beter is de hond mee
naar buiten te nemen of thuis te laten.
Eric Vreezen, voorzitter
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AVONTUREN VAN EEN NIEUWBAKKEN VRIJWILLIGER

Sinds eind juni draai ik nu mee als vrijwilliger bij de
dierenambulance, en wat een avonturen heb ik al beleefd, leuke en
minder leuke. Zo kregen mijn collega Corine en ik op een keer een
heftige melding, we werden namelijk opgeroepen om een hond uit
een verongelukte auto te bevrijden. Was best even schrikken toen
wij aankwamen, de auto”s waren frontaal op elkaar gebotst en de
ravage was enorm, maar gelukkig zijn de bestuurders er redelijk
goed vanaf gekomen.
Samen met de brandweer
hebben we een allerliefste
hond uit het autowrak
gehaald. Nadat de hond
even was bijgekomen in
onze ambulance ging het
haar weer goed. Het arme
dier had alle hoeken van
de auto gezien.
Dit moet ik niet te vaak meemaken hoor! das niet goed voor mijn

AVONTUREN VAN EEN NIEUWBAKKEN VRIJWILLIGER

Tijdens een andere melding heb ik geprobeerd om een verwilderde
kat te vangen. Das dus niet echt mijn ding

Eerst gelokt met voer en collega Eric gooide een grooooot schepnet
over poesje mauw. Poesje werd ineens tijgertje, oeps,
maar ik
greep hem toch maar in z'n nekvel, haha. Redden dat beestje,
toch?...!! maar uh, tijgertje snapte mijn goede bedoelingen niet, wat
had hij graag zijn klauwtjes in mijn blote handen gezet. Tjonge, wat
was ik blij dat ik hem in een kooitje kon laten zakken... en toen snel
mijn handen weg. Ik zag de overwinning al helemaal zitten, nou dus
niet..., tijger veranderde in een slimme haas en ging met een
noodgang rechtsomkeert de kooi weer uit en hup op de loop.
Tja, deze nieuwbakken vrijwilliger had het nakijken, een lege kooi
maar gelukkig wel ongeschonden handen.
Conclusie:
trek handschoenen aan!, ook bij zo'n lieftallig likkebaardend
vlees-snoepend poesje want voor je het weet ondergaat dat lieve
snoesje een gedaanteverwisseling tijdens je geplande reddingsactie.
Weer wat geleerd!
Groetjes Riet Haverlag

Super samenwerking
met overige
hulpinstantie
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RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE

De Rabobank Gelderse Vallei organiseerde voor het vierde jaar op rij
de Clubkas Campagne, hierbij wordt een gedeelte van de winst
verdeeld onder deelnemende verenigingen en stichtingen binnen het
werkgebied. De leden van de bank bepalen hoe dit bedrag wordt
verdeeld door hun stem uit te brengen op de clubs die zij een warm
hart toedragen.
Dit jaar viel er € 200.000,- te verdelen!
Maandagavond 25 juni werden in het Schaffelaar theater te
Barneveld de cheques uitgereikt.
Namens de dierenambulance Woudenberg nam onze
penningmeester, Greet van der Gugten, een cheque in ontvangst met
daarop het geweldige bedrag van € 2.281,11
Bij deze willen we de mensen die op ons hebben gestemd heel
hartelijk bedanken voor hun steun.

-8-

2018: HET JAAR VAN DE HUISZWALUW

2018; HET JAAR VAN DE HUISZWALUW

Sovon Vogelonderzoek Nederland en
Vogelbescherming Nederland hebben 2018
uitgeroepen tot het jaar van de huiszwaluw.

Muggen op het menu
Huiszwaluwen eten enorme hoeveelheden muggen en andere
vliegende insecten
die in volle vlucht,
op grote hoogte, worden gevangen. Vooral op waterrijke plekken
wordt naar voedsel gezocht.

De huiszwaluw (Delichon urbica) is een
beschermde inheemse diersoort.
Ten opzichte van eind jaren zestig van de
vorige eeuw is het aantal dieren met zeker
75% afgenomen. De precieze oorzaak van
de afname is niet duidelijk maar het zou te maken kunnen hebben
met de afname van het aantal insecten. Sinds 2000 neemt het
aantal huiszwaluwen gelukkig weer enigszins toe.

Naar zuidelijk Afrika
Huiszwaluwen zijn trekvogels die grote afstanden afleggen.
Tussen augustus en oktober vertrekken ze in grote groepen richting
zuidelijk Afrika om te overwinteren. Tussen half april en juni komen
ze terug naar de plek waar ze geboren zijn om te nestelen.

Herken de huiszwaluw
Een huiszwaluw heeft een korte gevorkte staart. De bovenzijde is
glanzend donkerblauw/zwart met een opvallende witte rugvlek, ook
wel stuit genoemd. Aan de onderkant is hij helemaal wit en hij heeft
korte, wit gevederde pootjes. Hoog in de lucht draaien en buitelen
ze. Dichterbij scheren ze vlak langs de huizen.
Wonen en eten
Huiszwaluwen zijn kolonievogels. Dat betekent dat ze leven en
broeden in groepen. Het komvormige nest met een heel kleine
invliegopening wordt gebouwd van klei en zand. Bij gebrek aan een
rotswand in de stad maken ze hun nest tegen de gevel of net onder
een witte dakrand, die gelegen is op het noorden of oosten.
Het mannetje draagt kleine balletjes modder aan waarmee het
vrouwtje laagje voor laagje het nest metselt. De binnenzijde wordt
afgewerkt met grasjes, pluisjes en veertjes.
In de periode van half mei tot begin augustus hebben ze 1-3 legsels
met 4-5 eieren per keer. Na bijna 3 weken komen de kleintjes uit het
ei en worden dan zo’n 3-4 weken gevoerd. Jongen uit het eerste nest
helpen vaak mee met het grootbrengen van de volgende broedsels.

Hoe kunnen we de huiszwaluw helpen
1.
Laat oude nesten zitten. Deze trekken weer andere
huiszwaluwen aan
2.
Maak geschikte dakranden wit. Wit weerkaatst het zonlicht,
houdt de nesten koel en weert parasieten
3.
Zorg bij nieuwbouw en renovatie voor een nestelplaats
4.
Hang een kunstnest op aan de oost- of noordoostzijde van het
huis, direct onder de dakgoot of het overstek
5.
Zorg voor modder in de directe omgeving zodat het nest
afgewerkt kan worden
6.
Zorg voor een vrije aanvliegroute
7.
Maak een insectenvriendelijke tuin zodat er voldoende voedsel
te vinden is.
Informatie van sovon.nl, vogelbescherming.nl en zwaluwen.info
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ALLEENSTAANDE MOEDER
Op de Verlengde Hopeseweg in Scherpenzeel vonden vrijwilligers van de
Dierenambulance Woudenberg en Omstreken dit voorjaar een
doodgereden zwaan. Het bleek een mannetje te zijn dat de oversteek
van de sloot aan de ene kant van de weg naar de andere kant niet
zonder ‘kleerscheuren’ had gehaald. Het was een prachtig, goed
doorvoed, volwassen dier. Wat jammer van zo’n mooi beest.
Nog spijtiger was het, dat naast de ongevalsplek (aan de drukke weg) in
het riet aan de slootkant een andere zwaan op een nest zat.
Waarschijnlijk zijn vrouwtje dat al eieren had gelegd en zat te broeden.
Terwijl haar mannetje waarschijnlijk het nest verdedigde tegen
voorbijgangers of aan de andere kant van de Hopeseweg voedsel wilde
zoeken.
Aan de deskundigen van Vogelopvang Soest vroegen onze vrijwilligers
advies, hoe te handelen. Moesten zij het vrouwtje vangen met haar
eieren naar de opvang brengen? Of moesten zij alleen de eieren in de
Vogelopvang laten uitbroeden? Of was het beter om het vrouwtje te
verjagen en de eieren te ruimen? Dan kon zij in haar eentje overleven
en een nieuw leven starten. Nee, het advies was duidelijk: laat het
vrouwtje rustig op haar nest de eieren uitbroeden. Want een gezonde
zwaan redt het vaak ook in d’r eentje. Die zit dan bijna de hele dag op
het nest en tussendoor een paar keer er af om zelf voedsel zoeken.

BEGIN JULI HEBBEN WE COLLECTE GELOPEN IN MAARN EN
MAARSBERGEN EN DAAR HEBBEN WE HET SCHITTERENDE
BEDRAG VAN €1.465,35 OP MOGEN HALEN.

DANK AAN ALLE GULLE GEVERS!

Regelmatig zijn we tijdens de
broedperiode (ong. 30 dagen) gaan
kijken hoe het met de weduwe-zwaan
ging. De situatie zag er rustig uit. Wij
hoefden niet in te grijpen. Groot was
ons plezier dat we begin juni de trotse
moeder met vier goed gezonde jongen
in ‘haar sloot’ langs de Verlengde
Hopeseweg zagen zwemmen.
Ondanks het verlies van haar partner
kwam er toch een mooi resultaat uit
haar inspanningen. Nu maar hopen
dat zij en haar jonkies geen verkeersslachtoffers worden.
Fred Fiechter
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UIT ONS LOGBOEK
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21 april; madame Peacock
melding loslopende pauw in het Van Reijningenpark te Woudenberg. Het
blijkt om een vrouwtjes pauw te gaan die overnacht op autodaken en de
eigenaren zijn hier niet blij mee. De vangpoging loopt op niets uit, de pauw
is snel en kan zeer goed vliegen dus de vrijwilligers hebben het nakijken.

Vreemde vogels
Naast de vele houtduiven, merels, eenden etc. hebben we ook
meldingen van minder vaak voorkomende vogels.

De volgende dag gaan we weer poolshoogte nemen, hup de pauw wordt in
een hoek gedreven zodat ze nergens meer heen kan, dan een zwaai met
het net en....., helaas weer mis. Een pauw kan echt supersnel rechtstandig
omhoog vliegen. Op het dak stapte
ze nu parmantig rondt.
Hulpvaardige buurtbewoners
wisten wel raad, het plan was
om de pauw met een waterstraal
van het dak af te spuiten. Maar
wat deed madame, ze verstopte
zich achter de schoorsteen en
zodra de waterstraal weg was
kwam ze weer te voorschijn.
Ook dit ging hem dus niet worden.
Vervolgens werd de gemeente ingeschakeld omdat de daken van enkele
auto's nu toch wel heel ernstig beschadigd werden. Maar helaas ook hun
vangpogingen lopen op niks uit.

Zo kregen we op een dag een
telefoontje van kanovaarders die
een nestje met jonge vogels uit het
water hadden gevist en hiermee deze
ukkepukkies van een zekere
verdrinkingsdood hadden gered.
Bij de vogelopvang aangekomen bleek
het om jonge winterkoninkjes te gaan.
Nog zo'n bijzondere vogel welke we ieder jaar helaas wel een keertje in
onze handen krijgen is de ijsvogel. Wat een wonderschone vogel!
Gelukkig had deze ijsvogel slechts een
lichte verwonding aan de vleugels waardoor
hij niet goed meer kon vliegen. Door de
goede zorgen van vogelopvang Soest
kon de ijsvogel na enige tijd weer worden
vrijgelaten.

Vrijwilliger Fred heeft advies ingewonnen bij de vogelopvang, bij de
vogelbescherming, bij de kinderboerderij, bij dierenartsen en zelfs bij de
dierentuin in Amersfoort. Maar eigenlijk komt het er op neer dat het een
hele klus zal worden en dat ze ons succes en een prettige wedstrijd wensen.
Vervolgens heeft een dierenarts i.o. de gemeente geprobeerd de pauw te
verdoven met een blaaspijp, helaas ook dit is niet gelukt.
Uiteindelijk is de pauw op 8 mei gevangen door de inzet van Familie Klein
Wolterink. We mochten in hun tuin een groot hok plaatsen met lokvoer.
Vervolgens heeft deze familie een oogje in het zeil gehouden en de pauw
eerst een week laten wennen, daarna is het ze gelukt om de kooi snel te
sluiten toen de pauw erin zat. Dank voor dit meedenken en deze inzet!
De eigenaar van de pauw heeft zich nooit gemeld, zeker bang voor een
schadeclaim? Maar de pauw heeft gelukkig een goed thuis gekregen waar zij
rustig kan rond paraderen met soortgenoten.
-13-

Op 25 mei brachten de vrijwilligers een
verzwakt en voor hen onbekend vogeltje
naar de vogelopvang. Het bleek te gaan
om een zwarte roodstaart. Dit ietwat
schuwe en wantrouwige vogeltje leefde
van oudsher in gebergten maar komt
tegenwoordig gewoon in onze steden voor. Een gebouw lijkt voor de
zwarte roodstaart op een rots en een ventilatiekanaal is een prima
broedplaats, deze vogel heeft zich dus prima aangepast aan onze
leefomgeving.
-14-
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Ook meldingen van uilen komen een aantal keer per jaar voor.
Wanneer het om jonge uilen, takkelingen, gaat die schijnbaar hulpeloos
op de grond rondzwalken, adviseren we met klem
om er vanaf te blijven en ze met rust te laten.
Dit is een natuurlijk proces de jonge uilen zijn de
omgeving aan het verkennen en worden door de
ouders op de grond gevoerd. Bij gevaar kruipen ze
weg onder bladeren of struiken en ze kunnen
langs de stam weer omhoog klauteren om een
veilig heenkomen te zoeken. Ze lijken hulpeloos
maar zijn het vaak niet!

Bij twijfel laten zitten en eerst bellen!
Soms hebben ze wel hulp nodig omdat ze uit het
nest zijn gevallen en te klein om zelfstandig te
overleven, dan moeten ze weer terug in het nest
geplaatst worden. Zo ook op 14 juni toen een
jonge steenuil uit het nest was gevallen en door
vrijwilliger Jasmijn weer terug geplaatst werd in
het nest hoog in de nok van een
schuur. Voor het jong is het veel
beter om teruggeplaatst te
worden, want wie kan er nu beter
voor hem zorgen dan de ouders?

Taart versus aalscholver;
collega's Jan en Theo gingen voor de verandering weer eens enkele
gewonde vogels naar de vogelopvang Soest brengen. De
vogelopvang kwam even handjes tekort en vroeg of Jan en Theo een
aalscholver de vrijheid weer terug
wilde geven. Detail, de aalscholver
moest nog wel even gevangen
worden. Geen enkel probleem voor
de heren, voor een stuk taart doen
ze alles. Dus na lekker gesmuld te
hebben werden de benodigde
veiligheidsmaatregelen getroffen,
stevige handschoenen en een
veiligheidsbril want oh wat kan die
aalscholver lelijk pikken met die
snavel! Nadat ze de aalscholver in
de hoek hadden gedreven deed Theo
een kordate uitval en kip, éh
aalscholver, ik heb je. Een goede
samenwerking is het halve werk, top
team deze heren!
(zie ook foto voorzijde boekje)

Ook meldingen van gewonde
eekhoorntjes komen we soms
tegen. Vrijwilligster Marjolein
verleent hier eerste hulp aan een
gewond en verzwakt eekhoorntje.
Met deze hitte van 35 graden is
een beetje suikerwater zeker geen
luxe, vervolgens langs de
dierenarts om de verwondingen na
te laten kijken en daarna eventueel
door naar de eekhoornopvang in
Nijkerkerveen.

Soms heeft een volwassen uil hulp
nodig, zo ook op 10 mei toen we een
melding binnenkregen van een
gewond uiltje die op de weg lag. Het
arme dier keek nogal scheel en had
misschien een fikse tik op z'n kop
gehad. Het steenuiltje is naar de
vogelopvang gebracht om in alle rust
te herstellen.
-15-
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ROETZWARTE DUIF

Op een zonnige dinsdagmorgen medio april, kreeg onze
Dierenambulance Woudenberg en Omstreken (DAW) een hulpvraag
uit Scherpenzeel. Onderin een schoorsteenkanaal, net boven de
afsluitklep, zat een forse duif vast. Die was vanaf het dak naar
beneden gezakt. Want de schoorsteenveger vond het eind vorig jaar
niet nodig om een vogelrooster op de schoorsteenpijp te plaatsen.
Nu weten de bewoners wel beter…
Onze vrijwilligers bekeken in de
keurige huiskamer de situatie en
DAW-voorzitter Eric Vreezen nam
de ‘schone taak’ op zich om de duif
te bevrijden. Uiteindelijk lukte dat,
na heeeeel veel inspanning. Deze
actie had dus “Heel wat voeten in
de aarde”, zoals het gezegde luidt.
Maar passender zou zijn: “Dat had
een hoop roet en veren tot gevolg”.
Onvoorstelbaar hoe hij en de duif er
na afloop uitzagen.

Ze hadden allebei een
grondige schoonmaakbeurt
nodig. Maar de duif leefde
nog en we brachten het
dier voor goede zorg
en herstel naar de
Vogelopvang in Soest. Daar
groeien de staart en andere veren de komende weken weer aan.
Gelukkig was alle moeite niet voor niets; weer een leven gered!

Arjenne van den Noort / Fred Fiechter
-18-

LIEVEHEERSBEESTJES EEN PLAAG?
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Het 'Veelkleurig Aziatisch Lieveheersbeestje' [Harmonia axyridis] een lievenheersbeestjessoort- die sinds een paar jaar in ons land
voor komt breidt zich snel uit over ons land. Deze soort heeft de
gewoonte om in groepen te overwinteren, vaak in woningen en
andere door de mens gebruikte gebouwen.

Bijna altijd zijn deze clusters te vinden aan de binnenzijde van de
buitenmuur, niet diep in de kamer. Ook aan de buitenzijde van de
woning kunnen deze clusters op beschutte plekken voorkomen. Aan
het eind van de winter (februari - maart) worden ze weer actief, en
lopen of vliegen dan rond, vooral als ze in een relatief warme ruimte
zitten.

Waar komen ze vandaan?
Op zonnige dagen in het najaar (oktober) gaan volwassen dieren
massaal op zoek naar een plek om te overwinteren. Daarbij landen
ze op door de zon beschenen oppervlakken, bij voorkeur van
lichtgekleurde gebouwen, in buitengebieden, maar ook in de stad. In
die periode zijn ze driftig op zoek naar een beschutte plek om te
overwinteren. Via naden, kieren, spleten ramen, ventilatieopeningen
e.d., komen ze dan in huis. Soms vind je er enkele, soms een tiental,
maar meerdere honderden tot zelfs duizenden komen ook voor.

Wat doen ze in de
winter in huis?
In huis zoeken ze een beschutte plek om te overwinteren. Eten doen
ze niet in deze periode en ook planten ze zich niet voort. Het
grootste deel van de tijd zitten ze stil en teruggetrokken (november
- januari). Dit doen ze in een hoekje van de kamer of het plafond,
tussen scharnieren, plooien van gordijnen of luxaflex, in kieren en
naden bij het raam of deur, achter schilderijen, eigenlijk overal waar
het nauw is.

Zijn ze schadelijk?
Lieveheersbeestjes zijn nuttige
dieren, want ze zijn belangrijke
natuurlijk vijanden van
verschillende soorten
plaaginsecten. In het
zomerseizoen leveren ze een
belangrijke bijdrage aan de
bestrijding van bv. bladluizen.
Overwinterende lieveheersbeestjes
richten op zich geen schade aan, en dus kun je niet echt van een
plaag spreken. Wel kunnen ze als overlast worden ervaren, vanwege
hun onaangename geur of wanneer ze door de kamer gaan vliegen
of lopen, zeker als het veel exemplaren betreft. Dit is echter erg
persoonlijk. Steken doen ze zeker niet, soms knabbelen ze aan de
huid, maar infectieziekten brengen ze niet over. Als ze worden
verstoord, scheiden ze een geeloranje vloeistof af, wat vlekken kan
achterlaten.
Wat kunt u er tegen doen?
Voorkomen dat ze uw huis binnen komen is het belangrijkste:
Begin oktober zoveel mogelijk alle kieren dichtmaken.
Als ze toch eenmaal binnen zitten:
Geen paniek, eind maart / begin april vertrekken ze vanzelf weer. In
principe hoeft u dus niets te doen om ze weer kwijt te raken.
Bron: waarneming.nl
Ingezonden door; Bauke Poelstra
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DIEREN IN PROBLEMEN DOOR AANHOUDENDE DROOGTE
Door de droogte op de Veluwe is er een tekort aan bessen en hebben de
zwijnen en hun jonge biggen het moeilijk. De aanhoudende droogte leidt nu
ook tot meer doden dassen meldt Stichting Das & Boom en Vereniging
Nederlands Cultuurlandschap (VNC).

Jonge das - Fotograaf Wouterd

Regenwormen dieper onder de grond
Door de droogte kruipen regenwormen dieper onder de grond. Daardoor zijn
jonge dassen langer afhankelijk van moedermelk en trekken moederdassen
er vaker op uit, waardoor de kans dat zij worden aangereden groter wordt,
zegt Jaap Dirkmaat van VNC.
Meer concurrentie
Bovendien zijn er veel concurrenten op zoek naar regenwormen en andere
ondergrondse beesten zoals larven, duizendpoten en kevers. Mollen en
egels worden vaker boven de grond gezien op zoek naar eten. Volgens
Stichting Das & Boom zien ooievaars hun nesten mislukken omdat ze niet
genoeg voedsel kunnen vinden voor kroost en vertrekken daarom een
maand eerder naar Afrika dan normaal.
Zakkend grondwaterpeil
Volgens Dirkmaat heeft de droogte een grote impact omdat het
grondwaterpeil de afgelopen jaren veel is gezakt en de diversiteit van
soorten is afgenomen. “Bij gebrek aan alternatieven leren nu zelfs vossen
hun jongen regenwormen eten.”
Voor de Veluwe geeft boswachter Henk Jan Zwart aan dat we de natuur zijn
gang moet laten gaan. De Hele Veluwe besproeien is geen optie. Hij heeft er
vertrouwen in dat het weer goed komt, ook na een aantal droge jaren.
Bron: ANP (Vroege Vogels)
10 juli 2018

-22-

PRIJSLIJST 2018

Dierenambulance Woudenberg en Omstreken

Landelijk telefoonnummer Dierenambulance & Dierenhulpdiensten:

144
AMIVEDI:
W'berg, Maarn, M'bergen
Scherpenzeel
Zeist
Amersfoort / honden
Amersfoort / katten

Ritprijzen binnen de regio
Woudenberg, Maarn / Maarsbergen, Scherpenzeel,
De Glind en Renswoude:
(deze prijzen gelden alleen voor de eigenaar van een dier)
van 07.00 – 22.00 uur:
van 22.00 – 07.00 uur:
Retoursrit (incl. wachttijd):

€ 22,50
€ 27,50
€ 5,00

Voorrijkosten:

€ 15,00

Ritprijzen buiten de regio :

€ 27,50

Amersfoort
Gelderse Vallei (Ede, V'daal)
Heuvelrug
Nijkerk
Utrecht

–
–
–
–
–

006
006
006
006
006

33
46
46
46
46

Eekhoornopvang N'veen
Kinderboerderij De Glind
Vogelopvang Soest

€ 22,50

Transportkosten t.b.v. destructie: Hond
Kat

€ 20,00
€ 10,00

Amerongen “De Hazenberg”
Amersfoort “DBCA”
Barneveld “Levenslust”
Zeist

06 – 54 33 74 07
06 – 53 36 70 18
06 – 51 10 82 74
06 – 53 40 03 89
030 – 273 16 00

06 – 53 84 63 04
0342 – 45 17 05
035 – 603 28 44

0343 – 45
088 – 811
0342 – 47
0343 – 49

15
34
47
12

€ 25,00

Donateurs krijgen € 5,00 korting op de ritprijs
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13
43
77
70
71

OPVANGADRESSEN:

DIERENASIELS:

Bij vangen van eigen huisdier zijn de kosten
voor het plaatsen en ophalen van de vangkooi:

088
088
088
088
088

OVERIGE DIERENAMBULANCES:

Ondersteuning spreekbeurt
(ambulance op het schoolplein):

Tarief en handelswijze vangkooi:
Bij overlast van een zwerfdier dient de melder zelf contact
op te nemen met de Dierenbescherming.

DIERENARTSEN:
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84
70
01
31

DGC De Vallei
J.F. Kennedylaan 4
Woudenberg
033 – 286 32 76
M.M. van Alphen
Voorstraat 43b
Woudenberg
033 – 286 12 10
D.A. Praktijk S'zeel
Willaerlaan 1
Scherpenzeel
033 277 84 39
D.A. Praktijk De Klomp
Ederveen / Renswoude
De Klomp 4
De Klomp
0318 – 57 14 57
D.A. Praktijk W'berg
(veearts / landbouw)
Laagerfseweg 68
Woudenberg
033 – 286 42 43

