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2555 MA  Den Haag
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(de Heliotrooplaan ligt langs landgoed Meer en Bos)
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IBAN: NL 83 INGB 0005 092 675
t.n.v. Vogelasiel De Wulp, Den Haag

Algemene informatie 
Openingstijden 
Gewonde of zieke vogels kunnen alle dagen van de 
week worden gebracht tussen 09.00 en 17.00 uur. In 
de periode april tot en met september ook ’s avonds 
van 19.00 tot 21.00 uur.

Vogelopvang De Wulp 

Heliotrooplaan 15

2555 MA  Den Haag 

Telefoon 070 323 15 68

Wilt u ons helpen?
De volgende zaken zijn altijd welkom: 
 ✔ honden- & kattenvoer (zowel brokjes als blik);
 ✔ lakens en handdoeken;
 ✔ schoonmaakmiddelen;
 ✔ huishoudelijke artikelen.

Wilt u ons financieel steunen? Heel graag! Wij krijgen 
geen subsidie voor ons werk en zijn dus volledig afhan-
kelijk van donaties en giften. 
De Haagse Vogelbescherming heeft de anbi-status. 

Word vrijwilliger!
Met een team van drie opgeleide dierenverzorgers en 
vele tientallen vrijwilligers vangen we 365 dagen per 
jaar alle vogels die worden binnengebracht op. Wij 
kunnen daarbij altijd extra handen gebruiken! 
Bel voor meer informatie over vrijwilligerswerk met 
vogelopvang De Wulp of stuur ons een e-mail.

Word donateur!
U kunt ons helpen door eenmalig of periodiek een be-
drag te storten op NL 83 INGB 0005 092 675
t.n.v. Vogelasiel De Wulp, Den Haag.

Lid worden van de Haagse Vogelbescherming
Met uw lidmaatschap van de Haagse Vogelbescher-
ming (HVB) steunt u het werk van de vogelopvang. 
U bent al lid voor een bedrag van € 15 per jaar. Leden 
ontvangen vier maal per jaar het kleurige kwartaalblad 
De Wulp met nieuws over vogels in de Haagse regio, 
excursies, lezingen, cursussen en prachtige foto’s.
Meer informatie op www.haagsevogels.nl.

Open dagen & rondleidingen
Iedere eerste zondag van het kwartaal zijn wij in 
principe een middag geopend voor belangstellenden. 
U kunt dan een rondleiding krijgen in de opvang. Een 
van onze medewerkers vertelt u over de aanwezige 
patiënten. Kijk voor actuele informatie over de open 
dagen op onze website www.vogelopvangdewulp.nl.

Voor een groepsbezoek buiten de open middagen 
kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons op-
nemen via info@vogelopvangdewulp.nl.

Den Haag 070-3 28 28 28 (Den Haag)

De Wijs 070-3 66 09 09 (Westland)

Leiden 071-5 17 41 41 (incl. regio)

Alphen a/d Rijn 0900-112 0000 (incl. regio)

Wassenaar 070-5 11 77 72 (incl. regio)

DNWN 06 - 38 456 224 (Westland)

Vogelopvang 

De Wulp 

Telefoonnummers dierenambulances



Wat doet 
de vogelopvang?
Ieder jaar opnieuw worden veel vogels het 

slacht offer van het verkeer, vliegen tegen ramen of 

worden verwond door katten. 

Andere raken verstrikt in afval zoals plastic en draad, 

komen op lijmplanken of in olie terecht 

en wéér andere worden ziek door botulisme of 

door verkeerd voedsel. 

Duizenden gewonde of zieke vogels worden 

jaarlijks binnengebracht bij onze vogel opvang. 

Na behandeling geneest het merendeel en kunnen 

de vogels, als ze sterk genoeg zijn, weer worden 

vrijgelaten in de natuur. 

Wat te doen 
als u een vogel vindt?

Niet iedere vogel hoeft direct naar de opvang. Een 
jonge vogel bijvoorbeeld wordt vaak nog door de  
ouders bijgevoerd als het jong nog niet kan vliegen. 
Ook al ziet u ze niet, de ouders zijn vaak in de buurt. 
Bel bij twijfel altijd eerst even voor advies. 

Als u een gewonde vogel vindt, hoeft u niet te aarzelen. 
Breng het slachtoffer gerust naar onze vogelopvang; 
vogels die hulp nodig hebben, zijn altijd welkom! 

1 Let allereerst op uw eigen veiligheid. 
 Sommige vogels kunnen gevaarlijk zijn.

2	Pak de vogel liefst op met een doek en stop 
hem in een donkere doos met luchtgaatjes.

3 Plaats geen eten of drinken in de doos.  

4 Geef geen water of voer in de snavel.

5 Leg er, als het een jonge of onderkoelde 
 vogel is, een flesje warm water bij.

6 Breng de vogel zo snel mogelijk naar onze 
opvang óf bel de dierenambulance.

Opvang en medische zorg
In de opvang worden zieke, gewonde en verweesde 
vogels verzorgd. De vogels die binnenkomen worden 
onderzocht en geregistreerd. Vervolgens wordt een 
behandelplan opgesteld. Het doel daarvan is dat de 
vogels zo snel mogelijk genezen en ze voor te bereiden 
op hun terugkeer in de vrije natuur.

Terugplaatsen in stappen 
Na hun herstel moeten vogels aansterken, hun spie-
ren ontwikkelen en conditie opbouwen. In die periode  
worden de vogels in één van onze volières of zwem-
baden gehuisvest. Pas als ze volledig zijn hersteld, 
worden ze vrijgelaten in de natuur.

Vogelopvang De Wulp is onderdeel van de Vereniging voor 
Vogelbescherming ’s-Gravenhage e.o., kortweg: 
de Haagse Vogelbescherming (HVB).

Probeer nooit een jonge vogel zélf groot 
te brengen! 
Het lijkt zo leuk, een jong vogeltje zelf verzorgen en 
grootbrengen. Maar, doe het niet! Een jonge vogel 
heeft soortgenoten, speciale voeding en soms me-
dicijnen nodig. Een vogel die door mensen wordt 
grootgebracht, dus zonder gezelschap van andere 
vogels, zal zich ontwikkelen tot een buitenbeentje. 
Wat dreigt is dat hij of zij geen aansluiting kan vin-
den bij een groep soortgenoten en niet kan overle-
ven in het wild. 

De Wet natuurbescherming 
U bent zelfs in overtreding als u een wilde vogel thuis 
opvangt. De Wet natuurbescherming zegt dat u geen 
wilde vogels in bezit mag hebben. U bent dus – als u 
dat wél doet – strafbaar. 

Egel gevonden?
Buiten de openingstijden van de Egelopvang Den 
Haag vangt vogelopvang De Wulp hulpbehoevende 
egels op. Wij verlenen de eerste zorg waarna zij de 
volgende dag naar de egelopvang verhuizen. 
Egel opvang Den Haag is iedere dag geopend van 
10.00 tot 12.00 uur. 

U heeft een vleermuis gevonden
Wees voorzichtig en raak de vleermuis niet met blote 
handen aan. Als het dier gewond of verzwakt is, zet 
dan een doosje of bekertje over hem heen, schuif er 
een kartonnetje onder en plaats hem in een doos. 
Breng hem zo snel mogelijk naar onze opvang óf bel 
de dierenambulance.

Probeer nooit zieke, verzwakte of gewonde 
wilde dieren zélf te verzorgen. 

Ze zijn beschermd én ze hebben zo snel 
mogelijk specialistische zorg nodig.

Tips


