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Naam instelling: Stichting tot Instandhouding van Vogel- en Dierenopvang in Westfriesland, kortweg 
“De Bonte Piet”. Deze instelling is sinds 1 juli 2012 het enig erkende centrum in West-Friesland voor 
de opvang van “uit de natuur afkomstige, niet-gedomesticeerde beschermde inheemse diersoorten”. 
Er wordt nauw samengewerkt met andere dierenopvangcentra en instellingen. Het verzorgingsgebied 
is West-Friesland en steeds vaker daarbuiten. 
 
De stichting heeft een bestuur dat op dit moment bestaat uit vijf leden (zie bijlage, uittreksel Kamer 
van Koophandel).   
De stichting heeft een ANBI-erkenning en is beneficiant van de Stichting Dierenlot. Verder is de 
stichting  deelnemer aan de BvVN (Stichting Belangenbehartiging van Vogelopvangcentra Nederland). 
 
De stichting heeft een beheerder in dienst voor 20 uur per week. Volgens de erkenning van de 
Rijksoverheid zou er een fulltime beheerder aangesteld moeten worden. Binnen de jaarlijkse begroting 
is dat ook in de salariskosten opgenomen. Sinds eind 2015 is er een vrijwilliger aangewezen als 
assistent-beheerder. 
Naast het bestuur werken er ongeveer 40 vrijwilligers, die een of meerdere dagdelen, ook ’s avonds,  
taken uitvoeren. 
 
De doelstelling van De Bonte Piet is het tijdelijk opvangen, revalideren en verzorgen van inheemse 
dieren die door ziekte, verwonding of weesworden tijdelijk niet zelfstandig in de natuur kunnen 
overleven. Daarbij is het van belang dat de dieren zo min mogelijk stress oplopen of gewond raken. 
Tijdens de opvangperiode wordt ervoor gezorgd, dat de dieren zoveel mogelijk kunnen leven volgens 
hun eigen gedrag, zodat zij zo makkelijk mogelijk weer kunnen terugkeren in de natuur. Voorts geeft 
het opvangcentrum waar mogelijk voorlichting over flora en fauna en draagt zoveel mogelijk uit, dat 
deze niet verstoord mogen worden. 
Dat betekent dus, dat alle inheemse dieren zo worden behandeld en verzorgd – eventueel na overleg 
met een dierenarts dan wel behandeling door een dierenarts – dat ze zo ver aansterken, dat ze het in 
de vrije natuur weer redden. De dieren worden zodra dat kan weer uitgezet. De activiteiten vinden het 
hele jaar door plaats, met pieken in het voorjaar (jonge, verweesde dieren) en in de winter (weinig 
voedsel). Dieren kunnen 24 uur per dag gebracht worden, of door de mensen zelf, of door de 
dierenambulance. 
 
De Bonte Piet vangt dus alleen inheemse wilde dieren op waarvoor het ministerie een ontheffing heeft 
verstrekt, er is dus geen plaats voor huisdieren. Dieren die binnenkomen, maar niet vallen onder de 
door het ministerie verstrekte vergunning, worden zo snel mogelijk doorgeplaatst naar centra die daar 
wel een vergunning voor hebben. Zo mogen geen vossen opvangen worden, maar is er wel een 
zoogdierenopvang in de regio die daarvoor ontheffing heeft. 
Zoals gezegd wordt samen gewerkt met andere opvangcentra (zoals voor de opvang van knaagdieren 
en de hiervoor genoemde vossen) of gespecialiseerde werkgroepen, zoals de Uilenwerkgroep, die 
behulpzaam is bij het uitzetten van bv. rans- en kerkuilen. Het is in geen geval de bedoeling dat de  
opgevangen dieren blijven. Altijd worden de opgevangen dieren – zodra zij weer in de natuur kunnen 
overleven – uitgezet in de natuur. Soms gebeurt dat daar waar nog enig toezicht dan wel hulp (bv. 
door het aanbieden van een beetje extra voedsel) mogelijk is. In andere gevallen wordt het dier 
uitgezet in een voor hem geschikte biotoop. 
 
In de bijlage wordt – per soort -  een overzicht gegeven van het aantal opgevangen dieren in 2015. 
Afzonderlijk is – eveneens per jaar - een overzicht van het aantal opgevangen dieren per gemeente 
toegevoegd. Tenslotte is in een beknopt overzicht het financieel resultaat over 2015 weergegeven. 
 
In 2015 is er een Meerjarenbeleidsplan vastgesteld, afgesproken is o.m. om in 2015 de “egels” tot 
speerpunt te maken. Maandelijks werd het aantal opgevangen dieren besproken en werd bekeken 
hoe de resultaten waren. In 2015 bleken we met de egels betere overlevingspercentages te scoren, 
dankzij het opheffen van de egelvallei en het (nog) hygiëenischer werken. 
In 2016 blijven we de egel nadrukkelijk volgen, evenals de eend en de jonge zangvogels. 
 
In 2015 is er ook veel aandacht geweest voor de medewerkers. Er verscheen regelmatig een 
nieuwbrief. Medewerkers werden meer betrokken bij het beleid en kregen meer 
verantwoordelijkheden. Zo is er een klusgroep – die tamelijk zelfstandig - verbeteringen aan het 



gebouw aanbrengt, een administratieve ondersteuningsgroep – die de rapportages voor het bestuur 
maakt en de inhoud van de database bewaakt. O.m. heeft dat er in geresulteerd dat het 
medicijngebruik en de dosering daarvan eenvoudig in de database kunnen worden opgenomen. 
Verder is er veel aandacht geweest voor de opleiding van de werknemers, o.m. in de vorm van 
workshops (’s avonds) en mini-workshops (overdag). O.m. kwamen aan de orde: sondevoeding, 
dosering van medicijnen en voeden van jonge dieren. Dit beleid wordt voortgezet in 2016. 
 
Het bestuur heeft in 2015 de inrichting en het onderhoud geïnventariseerd en zal dit in 2016 
vervolgen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een grondige verbouwing, waarbij het uitgangspunt is: het 
moet energiezuiniger; het moet hygiënischer en het moet voor de medewerkers makkelijker worden. 
Dankzij de bijdragen van een aantal sponsoren zouden we in de loop van 2016 wellicht kunnen 
starten met een grondige verbouwing.  
Verder is het bestuur vooral bezig met de financiering. Er worden gesprekken gevoerd met diverse 
gemeenten over vergoeding van diensten. Purmerend en Enkhuizen dragen bij op basis van een 
overeenkomst. De gemeenten Drechterland en Medemblik geven ons subsidie. Een aantal 
gemeenten (onder meer Beemster, Edam-Volendam en Waterland)  geeft een vergoeding voor de 
opvang van niet-inheemse dieren. De gemeenten Hollands Kroon en Schagen geven een vergoeding 
voor de opvang van alle dieren, dus zowel voor de zwerfdieren als voor de inheemse dieren.  Met de 
gemeente Opmeer zijn hierover gesprekken gaande. 
 
Inwoners van West-Friesland worden bij de stichting betrokken door: 

- Organisatie Open dag (in 2015 op 1 november, in 2016 op 30 oktober)), waarbij honderden 
bezoekers naar De Bonte Piet komen en de opvang kunnen bekijken, evenals presentaties 

- De website 
- Het blad (De Bonte Piet) 
- Werving van donateurs en vrijwilligers 
- Contacten met de media (vooral krant en radio) 
- Educatieve bijeenkomsten voor groepen uit het basisonderwijs. Deze laatste activiteit wordt in 

de nabije toekomst meer nadruk gegeven. 
 
 


