
Melden voor opruimen

Melden voor inzicht in de 
sterfte (statistieken)

Melden voor onderzoek*

Verdenking van botulisme

Dit moet gemeld worden bij de rechthebbende/beheerder van 
de locatie waar de dode vogel ligt.  
Zie dwhc.nl/vragen/#opruimen. 
DWHC en Sovon ruimen geen dode dieren op.

Vul het formulier in op de website van DWHC 
(dwhc.nl/meldingsformulier/) of Sovon (sovon.nl/dodevogel).

Vul het meldformulier op de website van DWHC in 
(dwhc.nl/meldingsformulier/).  
DWHC besluit of de vogel wel of niet kan worden opgehaald. 
Van de opgehaalde vogels bepaalt DWHC of ze alleen op vogel-
griep worden getest of pathologisch worden onderzocht.

* Om te kunnen worden opgehaald voor onderzoek, moet de vers dode vogel in twee plastic zakken verpakt zijn en op een 
postcode-adres kunnen opgehaald worden. Indien het dier nog warm is, dan eerst koelen voordat het in plastic zakken wordt 
gestopt. Daarna op een koele plaats bewaren. Zie voor tips: https://dwhc.nl/vragen/#koelen. 
Let op: Niet alle gemelde en hygienisch verpakte dode vogels kunnen worden opgehaald! 

Neem contact op met de rechthebbende van het water (ge-
meente, waterschap, Rijkswaterstaat). Deze besluit in overleg 
met WBVR of vogels op botulisme worden onderzocht.

Waar meld ik een dode wilde vogel?
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https://dwhc.nl/vragen/#opruimen
https://dwhc.nl/meldingsformulier/
https://www.sovon.nl/tellen/telprojecten/dode-vogel-melden
https://dwhc.nl/meldingsformulier/


Er zijn verschillende oorzaken waardoor vogels doodgaan. Hieronder slechts vier van de vele doodsoorzaken. In de vier kolommen staan slechts een aantal voorbeelden van vogelsoorten 
die algemeen in Nederland voorkomen en waarbij de ziekte/ziekteverwekker in Nederland is aangetoond. 

Vooral eenden, ganzen, zwanen, stelt- 
lopers, meeuwen, roofvogels en kraai-
achtigen.

Vooral merels, maar ook (inci-
denteel) andere vogelsoorten.

Vooral groenlingen en duiven, 
maar ook andere vink-
achtigen en hun predatoren.

Wilde Eend Brandgans

Knobbelzwaan Scholekster

Zilvermeeuw

Houtduif

Buizerd

Merel

Ekster

Doodsoorzaken bij wilde vogels

Vogelgriep Usutu Trichomonas Bacteriën

Huismus

Op https://www.dwhc.nl/ziekten/aviaire-influenza/ 
staat een lijst met vogelsoorten waarbij in 
Nederland sinds 2016 vogelgriep is aangetoond.

Pimpelmees

Houtduif Ekster

MerelGroenling

Sperwer Sperwer

Voorbeelden zijn Salmonella 
spp en Pasteurella spp. Kan in 
principe bij elke vogelsoort.

Zilvermeeuw

ScholeksterHuismus

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

