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2 opvangperiodes 

 

Er zijn 2 periodes per jaar waarin wij vogels kunnen aannemen.  

 

Wij huisvesten onze vogels in een onverwarmde kas. Bepaalde periodes in het jaar kunnen we 

hierdoor geen nieuwe vogels aannemen omdat de overgang van een verwarmde huiskamer naar een 

onverwarmde kas veel te groot is. Als de vogels langzaam kunnen wennen aan de lager wordende 

temperaturen is het geen probleem en kunnen ze prima wennen aan de lage temperaturen. 

 

Daarnaast willen we, als er nieuwe vogels binnenkomen, voldoende mensen beschikbaar hebben om 

een goed welzijn van de vogels te garanderen. Hier komt veel bij kijken. Denk o.a. aan: Het extra 

goed in de gaten houden van de vogels de eerste dagen na binnenkomst, daarna het overzetten op 

pellets en daarbij goed monitoren hoe dit gaat. We willen niet dat een vogel te lang alleen zit, en 

willen hem dus zodra het kan het samen zetten met 1 of meerdere vogels en uiteindelijk het 

overzetten van de vogel in de grotere groep met soortgenoten. Iets waar ook behoorlijk veel tijd in 

gaat zitten met alle vogels die wij op jaarbasis binnenkrijgen. 

 

De 2 periodes per jaar waarin er wel vogels gebracht kunnen worden, zijn periodes waarin de 

temperaturen zodanig zijn dat de nieuwe vogels hier goed aan kunnen wennen en waarin we extra 

tijd kunnen vrijmaken om de vogels zo goed en snel mogelijk te kunnen laten wennen aan het leven 

in een groep met soortgenoten.  

 

Uiteraard kunnen de vogels buiten deze periode wel gewoon aangemeld worden zodat ze op de 

wachtlijst geplaatst kunnen worden. 

 

Mocht u echt niet kunnen wachten tot een opvangperiode, dan zou het eventueel een optie zijn om 

uw vogel bij ons onder te brengen in pension. Omdat het dan meestal om een langere periode gaat, 

kunnen wij hier een gereduceerd pensiontarief voor rekenen. Neem gerust contact met ons op 

indien u hier vragen over heeft of hier gebruik van wilt maken. 

 

De periodes in het jaar dat we vogels kunnen aannemen: 

 

1 t/m 30 Juni 

1 t/m 30 September 

  

Maken van een afspraak/plaatsen op de wachtlijst 

 

Als u uw vogel binnen een opnameperiode aanmeld, dan kunnen we vaak vrij snel een afspraak 

maken voor het brengen. Alle vogels die buiten de opnameperiodes worden aangeboden, plaatsen 

wij op de wachtlijst. In beide gevallen is het nodig om uw vogel aan te melden via het 

aanmeldformulier op onze website. 

 

https://worldofbirds.nl/opvang/ 



CITES  

 

Er zijn een aantal soorten, waarbij er voor overdracht, een zogenoemd ‘CITES document/EG-

certificaat’ bij de vogel aanwezig moet zijn. Dit is het geval bij soorten die in het wild met uitsterven 

bedreigd zijn en hierdoor extra worden beschermd. Op deze site: https://speciesplus.net/  kunt u 

nakijken onder welke lijst uw vogel valt. Indien de vogel onder ‘lijst I(A)’ valt, dan is er een document 

nodig. Indien u deze al heeft, ontvangen wij hier bij het aanmelden graag een kopie van. Bij het 

brengen moet het origineel worden meegebracht. Indien u dit document niet heeft, kunnen wij u 

eventueel helpen met het aanvragen hiervan. Indien er op deze site ‘lijst II’ wordt aangegeven, dan is 

er geen CITES document nodig voor overdracht. 

  

Uw vogel komt naar de opvang 

 

Voor het brengen van de vogel maken we van tevoren een afspraak, zodat we even tijd kunnen 

vrijhouden voor het aannemen van de vogel en het in orde maken van het papierwerk. Er wordt een 

overdrachtsverklaring getekend en een machtiging voor de maandelijkse bijdrage. Indien u nog 

speelgoed, voer, vervoerskisten, vogelboeken en/of andere spullen van uw vogel heeft, dan mag u 

deze meenemen. Kooien zijn eventueel ook welkom, maar dan ontvangen we graag even wat 

informatie over de staat van de kooi en/of een foto. Afhankelijk van de herkomst en de periode dat u 

de vogel in bezit heeft gehad, kan het ook zijn dat we u vragen om de vogel nog op bepaalde ziekten 

te laten testen voordat wij hem kunnen aannemen in onze opvang. 

 

 

Socialiseren met andere vogels 

 

Het uiteindelijke doel is dat uw vogel samen met soortgenoten in een groep komt te zitten. 

Aangezien de meeste vogels die we in de opvang krijgen, nog nooit een andere vogel hebben gezien, 

gaat hier een wenproces aan vooraf. Hoe snel we dit proces kunnen doorlopen, hangt helemaal af 

van de vogel. We bekijken per individu wat er precies nodig is om hem te laten wennen aan 

soortgenoten en nemen de tijd die de vogel hiervoor nodig heeft. In grote lijnen gebruiken we de 

volgende stappen: 

 

1. De vogel komt alleen in een kleine volière (80x80cm, of eventueel zijn eigen kooi) en mag eerst 

rustig wennen aan alle veranderingen: Nieuwe geluiden, nieuwe omgeving, andere verzorgers, ander 

voer. Als de vogel in deze situatie op zijn gemak is, gaan we door naar de volgende stap. Sommige 

vogels hebben hier maar enkele dagen voor nodig, terwijl sommige andere vogels hier misschien wel 

meerdere weken voor nodig hebben. 

2. De vogel komt in een wen-volière, samen met 1 of enkele soortgenoten. Met hoeveel vogels hij 

samen komt te zitten, hangt een beetje af van hoe het tot nu toe is gegaan en hoe sterk zijn karakter 

is. Deze wen-volières staan vlakbij de ingang van onze kas, zodat we goed in de gaten kunnen houden 

hoe het met ze gaat. Hier blijven de vogels vaak één tot enkele weken samen zitten, zodat we ze 

goed kunnen observeren. 

3. In de meeste gevallen is de laatste stap dat de vogel, samen met zijn kooigenoten op dat moment, 

in een grotere kooi en groep met soortgenoten wordt geplaatst. Hoe we dit doen, hangt een beetje 

af van de kooien die we beschikbaar hebben en het aantal vogels dat er geplaatst zou moeten 

worden. 

https://speciesplus.net/

