
Vogelsterfte Voor onderzoek naar de 
oorzaak van de sterfte 

Voor het bijhouden van 
soort, aantal, plaats en datum

I. en II. 
In alle gevallen, graag tevens
uw vondst doorgeven aan
Sovon: www.sovon.nl/dodevogel 
Vul hier de gevraagde gegevens 
in. Of neem contact op met
de projectcoördinator
(024 - 741 04 10 of
06 49 39 04 96).

Indien de dode vogel een 
metalen ring draagt, 
dit graag melden via 
www.vogeltrekstation.nl

Opruimen dode vogels
Het aanspreekpunt voor het 
opruimen van dode dieren,  
is de rechthebbende van de 
grond of het water  
(zie www.dwhc.nl/vragen).

I.
Op dezelfde plaats 
Eenden		 	 	 ≥	3 
Zwanen	 	 		 	 ≥	3 
Ganzen		 	 	 ≥	3 
Of	vogels	van	andere	soorten			 ≥	20 

I. 
Bel: 045 - 546 31 88 (NVWA):  
De NVWA verzamelt de te 
onderzoeken kadavers, en verstuurt 
ze naar Wageningen Bioveterinairy 
Research (WBVR) in Lelystad voor 
vogelgriep	(Aviaire	influenza	(AI))	
onderzoek. 

Neem contact op met de rechthebbende 
van het water (Gemeente, Waterschap, 
Rijkswaterstaat). Deze besluiten met 
het WBVR (Coördinator onderzoek wilde 
fauna, T: 0320 - 23 84 38 of receptie 
T: 0320 - 23 88 00) of de vogels voor 
botulisme onderzocht worden. 

II. 
Bel: 030 - 253 79 25 Dutch Wildlife 
Health Centre (DWHC) in Utrecht. Bij 
het DWHC wordt pathologisch onderzoek 
verricht om te proberen de doodsoorzaak 
te achterhalen (www.dwhc.nl). Hier kan 
ook voor blauwalgen toxinen worden 
bemonsterd. Het DWHC stuurt monsters 
door aan het WBVR bij verdenking op 
aangifteplichtige infecties.

II. 
Op dezelfde plaats 
Eenden    1 of 2 
Zwanen     1 of 2 
Ganzen    1 of 2 
Vogels van andere soorten   < 20 

of na negatieve uitslag AI test

 Uitzondering 1: Bij verdenking op 
botulisme
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Bel bij voorkeur de lokale politie of de 
lokale buitengewoon opsporingsamb-
tenaar (BOA). Die kunnen dan contact 
opnemen met het WBVR in Lelystad 
(0320 - 23 84 38) en besluiten de vogels 
voor onderzoek in te zenden.  

Uitzondering 2: Bij verdenking van 
wetsovertredingen/onnatuurlijke 
vergiftiging

11-2021
© dwhc 

Vogelsterfte Voor onderzoek naar de 
oorzaak van de sterfte 

Voor het bijhouden van 
soort, aantal, plaats en datum

I. en II. 
In alle gevallen, graag tevens
uw vondst doorgeven aan
Sovon:  
www.sovon.nl/dodevogel 
Vul hier de gevraagde 
gegevens in.
Of neem contact op met
de projectcoördinator
(024 - 741 04 10 of
06 49 39 04 96).

Indien de dode vogel een 
metalen ring draagt, 
dit graag melden via 
www.vogeltrekstation.nl

I.
Op dezelfde plaats 
Eenden		 	 	 ≥	3 
Zwanen	 	 		 	 ≥	3 
Ganzen		 	 	 ≥	3 
Of	vogels	van	andere	soorten			 ≥	20 

I. 
Bel: 045 - 546 31 88 (NVWA):  
De NVWA verzamelt de te 
onderzoeken kadavers, en verstuurt 
ze naar het Central Veterinary 
Institute (CVI) van Wageningen UR  
in Lelystad voor vogelgriep  
(Aviaire	influenza	(AI))	onderzoek.	

Neem contact op met de rechthebbende 
van het water (Gemeente, Waterschap, 
Rijkswaterstaat). Deze besluiten met 
het CVI (Coördinator onderzoek wilde 
fauna, Tel: 0320 - 23 84 38) of de vo-
gels voor botulisme onderzocht worden. 

II. 
Bel: 030 - 253 79 25 Dutch Wildlife 
Health Centre (DWHC) in Utrecht. Bij 
het DWHC wordt pathologisch onderzoek 
verricht om te proberen de doodsoorzaak 
te achterhalen (www.dwhc.nl). Hier kan 
ook voor blauwalgen toxinen worden 
bemonsterd. Het DWHC stuurt monsters 
door aan het CVI bij verdenking op aan-
gifteplichtige infecties.

II. 
Op dezelfde plaats 
Eenden    1 of 2 
Zwanen     1 of 2 
Ganzen    1 of 2 
Vogels van andere soorten   < 20 

of na negatieve uitslag AI test

 Uitzondering 1: Bij verdenking op 
botulisme
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Bel de lokale politie of de lokale 
buitengewoon opsporingsambtenaar 
(BOA). Die kunnen dan contact opnemen 
met het CVI in Lelystad (0320 - 23 84 38) 
en besluiten de vogels voor onderzoek in 
te zenden.  

Uitzondering 2: Bij verdenking van 
wetsovertredingen/onnatuurlijke 
vergiftiging

01-2016 
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Vogelsterfte Voor onderzoek naar de 
oorzaak van de sterfte 

Voor het bijhouden van 
soort, aantal, plaats en datum

I. en II. 
In alle gevallen, graag tevens
uw vondst doorgeven aan
Sovon:  Op www.sovon.nl
staat onder Telprojecten 
een snelkoppeling ‘Vogel- en 
zoogdiersterfte’; klik daarop.
Klik daarna op ‘Geef dode 
vogels door’ , dan op ‘melding 
doorgeven’. Vul hier de 
gevraagde gegevens.
Of neem contact op met
de projectcoördinator
(024 - 741 04 10 of
06 49 39 04 96).

Indien de dode vogel een 
metalen ring draagt, 
dit graag melden via 
www.vogeltrekstation.nl

I.
Op dezelfde plaats 
Eenden		 	 	 ≥	3 
Zwanen	 	 		 	 ≥	3 
Ganzen		 	 	 ≥	3 
Of	vogels	van	andere	soorten			 ≥	20 
(met name reigers, 
futen, buizerds, 
steltlopers, en meeuwen)

I. 
Bel: 045 - 546 31 88 (NVWA): De NVWA
verzamelt de te onderzoeken kadavers, 
en verstuurt ze naar het Central 
Veterinary Institute (CVI) van Wageningen 
UR in Lelystad voor vogelgriep (Aviaire 
influenza	(AI))	onderzoek.	

Neem contact op met de rechthebbende 
van het water (Gemeente, Waterschap, 
Rijkswaterstaat). Deze besluiten met 
het CVI (Coördinator onderzoek wilde 
fauna, Tel: 0320 - 23 84 38) of de vo-
gels voor botulisme onderzocht worden. 

II. 
Bel: 030 - 253 79 25 Dutch Wildlife 
Health Centre (DWHC) in Utrecht. Bij 
het DWHC wordt pathologisch onderzoek 
verricht om te proberen de doodsoorzaak 
te achterhalen (www.dwhc.nl). Hier kan 
ook voor blauwalgen toxinen worden 
bemonsterd. Het DWHC stuurt monsters 
door aan het CVI bij verdenking op aan-
gifteplichtige infecties.

II. 
Op dezelfde plaats 
Eenden    1 of 2 
Zwanen     1 of 2 
Ganzen    1 of 2 
Vogels van andere soorten   < 20 

of na negatieve uitslag AI test

 Uitzondering 1: Bij verdenking op 
botulisme

Vogelonderzoek Nederland
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Bel de lokale politie of de lokale 
buitengewoon opsporingsambtenaar 
(BOA). Die kunnen dan contact opnemen 
met het CVI in Lelystad (0320 - 23 84 38) 
en besluiten de vogels voor onderzoek in 
te zenden.  

Uitzondering 2: Bij verdenking van 
wetsovertredingen/onnatuurlijke 
vergiftiging

12-2014 
© dwhc 
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http://www.sovon.nl


Voor de surveillance van aviaire influenza (vogelgriep) zijn niet alleen dood gevonden watervogels (van eenden, ganzen en zwanen tot steltlopers, meeuwen en sterns) nodig om te testen, 
maar ook roofvogels en kraaiachtigen zijn van belang. Hieronder staan foto’s van een aantal van deze soorten die talrijk in Nederland voorkomen en waarbij in Nederland hoog pathogene 
vogelgriep (HPAI) is aangetoond. Op https://www.dwhc.nl/ziekten/aviaire-influenza/ staat een lijst met vogelsoorten waarbij binnen de EU tijdens de uitbraken in 2016/2017 en 2020/2021 HPAI 
is vastgesteld.

Vogelgriepmonitoring bij dood gevonden vogels

Eenden, ganzen en zwanen Steltlopers en meeuwen Roofvogels en kraaiachtigen

Wilde Eend Krakeend Kuifeend Smient

Grote Canadese Gans Brandgans Soepgans Grauwe Gans

ToendrarietgansKolgans Kleine Rietgans

MuskuseendKnobbelzwaan

Naast bovengenoemde soorten is in Nederland HPAI in de afgelopen jaren ook vastgesteld bij:

Bergeend
Eider
Nijlgans
Rotgans
Zwarte Zwaan

Bruine Kiekendief
Havik
Sperwer
Zeearend
Ekster

Tureluur
Stormmeeuw

Kievit

Kleine Mantelmeeuw

Kokmeeuw

Grote Mantelmeeuw

Zilvermeeuw

Torenvalk

Buizerd

Slechtvalk

Zwarte Kraai

Fuut
Grote Zilverreiger
Meerkoet

https://www.dwhc.nl/ziekten/aviaire-influenza/

