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Terugblik 

Graag willen we van deze 
nieuwsbrief gebruik 
maken om terug te 
blikken op afgelopen 
maanden. Vanaf begin 
dit jaar was al duidelijk 
dat er in het 
Dierenwelzijn en 
Dierenzorg een enorm 
stijgende lijn te zien was. 
Op de helft van dit jaar 
zaten we al over het 
jaarlijkse gemiddelde 
heen. 

 

Wateroverlast 
Wateroverlast in Zuid Limburg  

 

Middels onze nieuwsbrief willen wij jullie informeren over onze inzet 
ten tijde van de watersnoodramp. 
Gemeente Valkenburg a/d Geul, Eijsden- Margraten, Maastricht en 
Meerssen werden zwaar getroffen. Complete wijken werden 
geëvacueerd. 
 

 
Gezin uit Meersen met hun Berner Sennen Bér evacueren door het wassende water 
 

Maar hoe zit het nu met de dieren? Door het enorm snel stijgende 
water was het soms onmogelijk om naast je eigen huishouden ook de 
dieren mee te evacueren. Hierdoor moesten eigenaren veel dieren 
achter laten. Dit gaat niet alleen om huisdieren, maar ook hobbydieren 
en vee. Daarnaast biedt de natuur een groot thuis aan een diversiteit 
aan wilde dieren, variërend van vogels, dassen, vossen, zwijnen tot 
onder de grond levende mollen. 
 

Hier werden konijnen, Pauwen, Kippen, Schapen gered. 
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Op de dag dat de eerste meldingen van mensen en dieren in nood 
binnen kwamen kwam ook een deel van ons dak enkele centimeters 
naar beneden. Hierdoor ontstond een behoorlijk waterravage die 
1/3de deel van ons pand onbruikbaar maakte. Onze prioriteit ligt bij het 
helpen van dieren in nood en werd de focus van ons pand verlegd naar 
het helpen van mens en dier.  
 

 
Het deel van het dak dat gestut is om verdere schade te voorkomen. 
 

Met man en macht hebben de vrijwilligers zich dag en nacht ingezet om 
zoveel mogelijk dieren te redden. Veel succes verhalen waarbij 
eigenaars zich konden herenigen met hun dieren. Maar ook haast 
onmogelijke klussen wat betreft de vee en wild. De dieren die wij 
hebben kunnen redden zijn op onze locatie in de opvang gegaan en 
daar nagekeken door de dierenarts. 
Enkelen hadden ook meer medische zorg nodig. 
 

 
Herstellend schaap uit Valkenburg aan de Geul. 
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Na zo`n 4 dagen was het water in een aantal gemeenten gezakt. 
Inwoners uit de geëvacueerde gebieden mochten terugkeren en de 
ravage was groot. Huizen, wijken en de natuur veranderd in een 
vuilnisbelt. 

 
Doorwading bleek op sommige plaatsen mogelijk. Hier worden overleden dieren 
geborgen. 

De schade is niet alleen materieel maar ook emotioneel. Inwoners die 
hun huis of bedrijf aan het lot 
moeten overlaten en bij terugkomst ook ontdekken dat hun dieren het 
niet hebben overleefd. 
Huisdieren zijn voor veel mensen een gezinslid en dat gezinslid hebben 
ze achter moeten laten. 

 
Door de sterke stroming is dit duivenhok omgevallen en zijn de duiven verdronken. 
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Boeren die hun grootste inkomstenbron (pluimvee) kwijt zijn geraakt. 
En dan nog het grootste huis van de dieren, de natuur zelf. De natuur 
die geen veilig thuis meer was en waar veel wild zijn dood heeft 
gevonden. 

Tussen het aangespoelde drijfvuil ook veel kadavers van vee en andere dieren. 
 

Met het zakken van het water kwam het 2 e gedeelte van onze 
grootschalige inzet. Alle overleden dieren, of het nu huisdieren, 
hobbydieren, pluimvee, groot of klein wild is, deze moesten zo snel 
mogelijk geruimd worden wegens de volksgezondheid. Overleden 
dieren kunnen ziektes met zich meedragen die mens en vee kan 
besmetten, vandaar dat deze met spoed geruimd moeten worden. 

 
Kippenstal wordt met behulp van bootje geëvacueerd. 

 
Daarnaast zorgt het ook voor stankoverlast en trekt het ongedierte aan. 
De gemeenten Meerssen en Eijsden- Margraten hebben ons verzocht 
om het ruimen van de kadavers op ons te nemen. Openbare werken 
van de gemeente Maastricht heeft hiervoor containers ter beschikking 
gesteld. Als Dierenambulance hebben wij de kennis hoe om te gaan 
met kadavers van categorie 1 materiaal en 
beschikken wij over de juiste desinfectie producten. Daarnaast is 
destructiebedrijf Rendac extra ingeschakeld om dagelijks onze 
containers af te voeren. 
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De containers die gebruikt werden om kadavers overal te verzamelen. 

 
Gedurende de afgelopen periode hebben wij ongelofelijk veel kracht 
kunnen halen uit de steun van inwoners en organisaties uit het hele 
land. Iedereen bood hulp aan, of dit nu in de vorm was van fysieke, 
materiële of financiële hulp. Ontzettend bijzonder om mee te maken. 
Het zal nog lang duren voordat alles hersteld is, maar het laat ook zien 
hoe groot de saamhorigheid onder de Limburgers is. 
Dankzij donaties hebben wij kunnen investeren in materialen die ons 
kunnen helpen om een zo goed mogelijke hulpverlening te bieden. 
 

 
Op de voorgrond het bootje en achteraan onze nieuwe waadpakken. 

 
Eén van die investeringen was als eerste een vaarwaardig motor bootje 
(met natuurlijk zwemvesten). 
Hier kan veilig mee gevaren worden en niet te vergeten, aardig wat 
gewicht dragen bij vervoer van dieren. 
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Daarnaast zijn professionele waadpakken aangeschaft. Door deze 
watersnoodramp hebben onze vrijwilligers ervaren dat de toenmalige 
waadpakken absoluut ontoereikend zijn. Leuk voor als je in water tot 
aan je enkels staat, maar niet hoger. Een reddingslijn is hier ook van 
belang. 
 

 
Een van de gerede schapen uit Geulle. 

 
Hier werd een kudde schapen uit voorzorg geëvacueerd. 
 
 
 

Alle investeringen zijn van belang, mocht in de toekomst zoiets weer 
gebeuren. Dit hopen wij van harte natuurlijk niet, maar wij zijn goed 
voorbereid. 
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Neem contact 

met ons op 

 
 

Bedrijfsnaam 

Dierenambulance 
Limburg Zuid  

Adres 

François de Veijestraat 9 

Postcode en plaats 

6221 AB Maastricht 

Telefoon 

09004433224 

E-mailadres 

info@dalz.nl 

Website 

www.dalz.nl 
 

Wij danken dan ook alle Gemeenten, 

Particulieren en bedrijven die ons gesteund 

hebben. 

 

 

 
Inmiddels is men gestart aan het vernieuwen van ons dak. 

 


