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Motie 'Wildopvang luid-Holland in Delft' 

De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op 10 november 2022 ter bespreking van de 
Programmabegroting 2023-2026; 

Constaterende dat; 
• Dat de wildopvang luid-Holland aan het Linnaeuspad na meer dan 40 jaar heeft aangegeven op 

31 december 2022 te stoppen met de opvang van vogels, eenden, zwanen, egels, vleermuizen, 
hazen, vosjes en andere in het wild levende dieren; 

• Dat de wildopvang Delft sinds 10 oktober geen nieuwe dieren meer opvangt en aangeeft dat in 
de afgelopen weken vele malen vergeefs is gevraagd om opvang; 

• Dat de wildopvang in de omgeving in enkele gevallen heeft aangegeven vol te zitten en de dieren 
tenslotte zelfs thuis door medewerkers zijn opgevangen; 

• Ruim 4.000 dieren per jaar kunnen niet meer naar Delft maar moeten uitwijken naar Den Haag, 
Rotterdam, Zoetermeer, Gouda en andere steden in de regio; 

• Dat dierenambulances en bewoners uit Delft nu verder moeten rijden met dieren in nood naar 
opvang elders in de regio; 

Overwegende dat; 
• Dat per jaar ruim 1000 dieren uit Delft worden opgevangen door de wildopvang; 
• Het opvangen en verzorgen inclusief alle kosten €45,- per dier kost en Delft dus €45.000,- per 

jaar zou moeten bijdragen aan de wildopvang; 
• Dat de reden voor de sluiting vooral de stijging in de kosten voor onder andere energie, voer, 

huur en personeel betreft; 
• Dat Delft als grate gemeente en omringd door aangrenzende natuur een natuurlijke aanwas van 

dieren in nood kent; 
• Dat bewoners in Delft aangeven grate waarde te hechten aan een wildopvang in Delft; 
• Dat een collega-knaagdierenopvang 't Knagertje uit Den Haag is gevonden door de locatie 

Linnaeuspad die graag in deze locatie wil gaan trekken; 
• 't Knagertje hazen en wilde konijnen opvangt en oak egels mag opvangen; 
• Dat 't Knagertje oak een huisdieren opvang heeft en zo meer kan doen aan educatie; 

Verzoekt het college; 
• Het pand van de wildopvang in Delft te behouden; 
• Opvang't Knagertje toestemming te geven dat zij de ruimte van de wildopvang die beschikbaar 

kamt per 1-1-2023 kunnen betrekken; 
• Toestemming om een tussenopvang te creëren voor vogels zodat deze later met beh u Ip van de 

dierenambulance naar andere vogelopvangen in de regio kunnen worden gebracht; 
• Het benodigde bed rag per dier (knaag dieren en tijdelijke vogelopvang) in afstemming met de 

opvang te berekenen en uitgangspunt te nemen voor de bijdrage van Delft en dit in de begrating 
op te nemen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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