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Adres 

Broerdijk 32A 
1679 GK 
Midwoud 

Openingstijden 

Maandag t/m vrijdag 
van 9:00 tot 13:00 

Zaterdag en zondag 
van 9:00 tot 12:00 

Contact 

Tijdens openingstijden: 
0229-591856 

Spoed buiten openingstijden: 
06 12136817 

info@debontepiet.com 

 
  

 
 
Jaarverslag Wildopvang De Bonte Piet 2020 
 
 
 
 

1. Doelstelling De Bonte Piet 
De doelstelling van De Bonte Piet is het tijdelijk opvangen, revalideren en 
verzorgen van inheemse dieren die door ziekte, verwonding of wees worden 
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, eventueel na overleg of 
behandeling met en door een dierenarts, weer kunnen terugkeren in de natuur. 
Verder geeft De Bonte Piet voorlichting over de fauna en draagt zoveel mogelijk 
uit dat deze niet verstoord mag worden. 
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 geen huisdieren op. Dieren die binnenkomen, maar niet 
vallen onder de verstrekte vergunning, worden zo snel mogelijk doorgeplaatst naar 
centra die daar wel een vergunning voor hebben.  
In 2020 heeft De Bonte Piet een kleine naamswijziging doorgevoerd.                   
Vanaf medio 2020 staan we bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als 
“Wildopvang De Bonte Piet”  De statutaire naam “Stichting tot Instandhouding van 
Vogel- en Dierenopvang in Westfriesland” blijft gewoon bestaan, maar wordt 
verder niet meer gebruikt. 
De Bonte Piet heeft een ANBI-erkenning en is beneficiant van de Stichting 
DierenLot. 

 
2. Bestuur 
De Bonte Piet heeft een bestuur dat op 31 december 2020 bestaat uit vier leden 
(zie bijlage, uittreksel Kamer van Koophandel). De Bonte Piet streeft naar een 
aantal van vijf bestuursleden. De dit jaar ingezette wervingsactie lijkt eind 2020 
succesvol te worden, maar blijft steeds een punt van aandacht. Het 
bestuurslidmaatschap vraagt niet alleen betrokkenheid en een bepaalde 
deskundigheid, maar ook inzet in tijd.   
 
 
3. Medewerkers 
De Bonte Piet heeft twee medewerkers in vaste dienst; een beheerder voor 21,5 
uur en een assistentbeheerder voor 30 uur per week. Dit is mogelijk dankzij een 
doelgerichte donatie. Beide beheerders zetten zich met name in op 
kennisoverdracht en aansturen van de vrijwilligers. 20 Mei, op de dag van de 
dierenhulpverlener werden onze beheerders door DierenLot in het zonnetje gezet. 
 
Naast het bestuur en de twee beheerders 
waren er eind van het jaar 58 vrijwilligers, 
die één of meerdere dagdelen, ook ’s 
avonds, taken uitvoeren.  
 
De Bonte Piet is een erkend stagebedrijf en 
heeft in 2020 ondanks de coronacrisis acht 
stagiairs kunnen begeleiden bij hun para 
veterinaire- en dierverzorging opleiding. 
 

mailto:info@debontepiet.com
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4. Corona 
De in het voorjaar van 2020 uitgebroken coronapandemie heeft grote gevolgen voor het 
functioneren van De Bonte Piet. Medewerkers in de risicogroep vielen uit en medewerkers met 
schoolgaande kinderen moeten thuis blijven. Dit heeft in 2020 helaas geleid tot extra 
exploitatiekosten. Wildopvangcentra konden daarnaast ook geen gebruik maken van de 
landelijke financiële coronaondersteuning. Met provincie Noord-Holland is hierover overleg 
gevoerd maar eind 2020 leverde dit nog geen resultaat op. Ondanks de tegenslagen zijn we er 
dankzij de inzet van iedereen in geslaagd onze doelen grotendeels te bereiken! 

 
 

5. Communicatie 
De website van De Bonte Piet functioneert als professioneel communicatiemiddel voor de 
buitenwereld, mede door de koppeling met Facebook en Instagram. In 2020 is gestart met een 
moderniseringsslag van de website. De Bonte Piet heeft uitstekende relaties met Noord-
Hollandse media. Regelmatig verschenen we met verhalen over de opgevangen dieren en onze 
relatie met de verschillende overheden in kranten en op televisie.  
Ook in 2020 werd in het voor- en najaar een magazine uitgegeven en verspreid onder donateurs 
en relaties. De inhoud van deze magazines werd gevuld door onze medewerkers en de productie 
van het magazine werd volledig gesponsord.  
De in het voorjaar geplande Open Dag moest door de coronacrisis helaas opnieuw worden 
geannuleerd. 
 
 
6. Resultaat dierenopvang 
De Bonte Piet ving ook in 2020 met het aantal van 4295 dieren weer meer dieren op dan het 
voorgaande jaar. De stijging was minder dan voorgaande jaren. Vanaf half oktober werd de 
opvang van watervogels sterk beperkt door een uitbraak van de vogelgriep. Op de parkeerplaats 
werd volgens het vogelgriepprotocol een triagetent ingericht om het risico van besmetting van 
andere dieren te voorkomen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De coronacrisis en de uitbraak van vogelgriep zorgden voor een extra belasting van onze 
medewerkers.  
Eind 2020 leek het erop dat de vogelgriep sterk aan het afnemen was. 

Soort aantal perc

Ganzen 22 40%

Eenden 7 13%

Buizerds 6 11%

Duif 3 6%

Meeuw 3 6%

Overige soorten 12 24%

Totaal 53 100%

Aantal dieren met vogelgriep van 19 

oktober tot en met 31 december 2020
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Ook in 2020 wijten wij de toename van het aantal dieren aan de warme zomer en de verschraling 
van de leefgebieden. De toename komt ook door Corona; mensen zijn meer thuis en aan het 
wandelen. In bovenstaande grafiek wordt de ontwikkeling van het aantal opgevangen dieren 
weergegeven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Het resultaat van de dierenopvang hangt af van de mogelijkheid tot herstel en de daadwerkelijke 
opvang. In 2020 kwam 37% van de dieren zwaargewond of dood binnen. Bovenstaande tabel 
laat zien dat van alle “herstelbare” dieren 64% weer teruggeplaatst kon worden in hun 
leefgebied. Dit is iets minder dan in 2019.  
 
De egelopvang is een bijzonder onderdeel van de totale opvang. In 2020 vingen we 518 egels 
op, een stijging van 35% ten opzichte van 2019, opvallend genoeg is dit eenzelfde grote stijging 
als in 2019. Het in 2019 opgestarte mestonderzoek werd ook in 2020 voortgezet. Daarnaast 
kwamen in 2020 de nieuwe egelverblijven beschikbaar. Het percentage egels dat weer uitgezet 
kon worden, steeg tot 79%. Een resultaat waar we erg tevreden over zijn. Ook het 
egeladoptieprogramma was erg succesvol. Er werden 173 egels geadopteerd. 
 
 
7. Welke dieren werden opgevangen 
In 2020 werden 90 soorten dieren, met 60 
ondersoorten, opgevangen. In het overzichtje is 
zichtbaar wat de top-10 is van de opgevangen dieren.  
 
Opvallend is dat de zwaan in 2020 uit de top-10 is 
verdwenen. In 2019 werden er nog 383 opgevangen, in 
2020 was het aantal opgevangen zwanen gedaald tot 
68 dieren.  
 
Het aantal ontvangen “gehouden dieren” bleef ook in 
2020 rond de 10% van het totaal aantal dieren. 

Aantal opgevangen dieren 2020

Totaal opgevangen dieren 4295

Dood bij aankomst  of overleden binnen 48 uur 1594 37%

Totaal aantal behandelbare dieren 2701 100%

Behandeld en overleden na 48 uur of meer 960 36%

Totaal uitgezet in de natuur 1741 64%

Aantal dieren nog in opvang op 31 december 2020 90 3%

nr. Dier aantal % van totaalopm.

1 Duif 887 20,7% 6 soorten

2 Egel 518 12,1%

3 Eend 341 7,9% 15 soorten

4 Kauw 255 5,9%

5 Meeuw 234 5,4% 6 soorten

6 Merel 218 5,1%

7 Zwaluw 152 3,5% 3 soorten

8 Mees 151 3,5% 2 soorten

9 Ekster 150 3,5%

10 Gans 104 2,4% 7 soorten

Overige 1285 29,9%

Top 10 jaar 2020, totaal 4.295 dieren
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7a. Overzicht verschillende diersoorten 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7b. Bijzondere dieren 
Ook in 2020 kwamen er weer vele bijzondere gasten binnen die niet in de vrije natuur thuishoren 
zoals postduiven, schildpadden, kippen, vijf soorten parkieten, kanaries en papegaaien. De 
Bonte Piet vangt deze dieren wel op, maar plaatst ze zo snel als mogelijk over naar 
gespecialiseerde opvangcentra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2020 werden 90 soorten dieren opgevangen. In dit overzicht zijn de ondersoorten bij 
elkaar opgeteld 

Aalscholver 23 Kiekendief, bruine - 1 Rietzanger 1 

Agapornis 4 Kievit 10 Roek 1 

Bokje 1 Kip 44 Roerdomp 1 

Boomkruiper 1 Koekoek 2 Roodborst 9 

Buizerd 29 Konijn 36 Schildpad, waterschildpad 12 

Bunzing 1 Koperwiek 6 Scholekster 24 

Cavia 2 Kraai 48 Snip  39 

Diamantduif 2 Kramsvogel 1 Specht 32 

Dodaars 1 Kreeft, rivier 1 Sperwer 9 

Duif 887 Kwartel 1 Spreeuw 70 

Eend 341 Kwikstaart, witte - 18 Tapuit 1 

Egel 518 Leeuwerik, veld- 1 Tjiftjaf 3 

Ekster 150 Lijster 35 Tuinfluiter 1 

Fazant 2 Marter 2 Uil 28 

Fret 2 Meerkoet 108 Valk 33 

Fuut 26 Mees 151 Vink 18 

Gans 104 Meeuw 234 Visdief 4 

Gekraagde roodstaart 2 Merel 218 Vlaamse gaai 30 

Goudhaan 1 Mol 4 Vleermuis, Laatvlieger 62 

Groenling 5 Muis, wild 15 Vos 6 

Haan 14 Mus 100 Waterhoen 56 

Haas 61 Nachtegaal 1 Waterral 1 

Hamster 4 Ooievaar, zwarte 1 Wezel 3 

Havik 1 Papegaai 2 Winterkoning 21 

Hermelijn 4 Parkiet 30 Wulp 2 

IJsvogel 6 Pauw 1 Zeekoet 3 

Kanarie, tamme 7 Plevier, goud- 1 Zwaan 68 

Kanoet 1 Putter 23 Zwaluw 152 

Karekiet 3 Rat, wild - 3 Zwarte roodstaart 6 

Kauw 255 Reiger 38 Zwartkop 5 
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8. Waar komen de dieren vandaan 
Onderstaand kaartje laat zien wat het werkgebied is van De Bonte Piet in Noord-Holland.   
 
 
 

  
 
De 4295 opgevangen dieren kwamen in 2020 uit 30 gemeenten.  
Zoals mag worden verwacht, komen de meeste dieren uit dorpen en gemeenten die het dichtst 
bij de locatie van De Bonte Piet liggen. Purmerend neemt hier ook in 2020 een bijzondere plaats 
in. De aantallen per gemeente verschillen niet zo heel veel met die van 2019. De top-vijf van 
gemeenten wordt in 2020 aangevoerd door de gemeente Medemblik. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenten 2020 Aantal % top 5

Medemblik 921 21,4% 1

Hoorn 883 20,6% 2

Purmerend 402 9,4% 3

Drechterland 331 7,7% 4

Koggenland 253 5,9% 5

Enkhuizen 251 5,8%

Hollands Kroon 248 5,8%

Stede Broec 186 4,3%

Schagen 167 3,9%

Edam-Volendam 165 3,8%

Gemeenten 2019 aantal % top5 

Hoorn 984 23,1% 1

Medemblik 881 20,7% 2

Purmerend 428 10,1% 3

Drechterland 339 8,0% 4

Enkhuizen 252 5,9% 5

Stedebroec 228 5,4%

Hollands Kroon 210 4,9%

Koggenland 204 4,8%

Schagen 178 4,2%

Opmeer 149 3,5%
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9. Door wie worden de dieren gebracht? 
De dieren die door De Bonte Piet worden opgevangen, komen op verschillende manieren 
binnen: 

• Dieren worden tijdens openingsuren gebracht door Dierenambulances (DA) of 
particulieren. Het aandeel van particulieren steeg met 5% ten opzichte van 2019 

• Buiten de normale openingstijden worden de dieren ook gebracht door 
Dierenambulances en particulieren en door hen geplaatst in het noodhuisje om later, in 
de avond of de volgende ochtend door de medewerkers van De Bonte Piet te worden 
behandeld. Vanaf half oktober werd het noodhuisje gesloten in verband met de uitbraak 
van vogelgriep. In plaats daarvan werd op het buitenterrein een triagetent ingericht waar 
de gebrachte dieren een eerste onderzoek ondergingen 

 
In onderstaand overzichtje wordt aangegeven door wie de dieren bij De Bonte Piet in 2020 
werden gebracht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
10. Huisvesting 
De coronapandemie zorgde ervoor dat de Klusgroep van De Bonte Piet maar heel beperkt 
ingezet kon worden. Toch konden in 2020 de nieuwe vogel- en egelverblijven zodanig worden 
afgebouwd dat deze in gebruik konden worden genomen. De plannen voor het vernieuwen van 
de septictank, de voerkeuken en de zogenaamde Mantelverblijven werden door de coronacrisis 
geparkeerd.  
Dankzij een onverwachte forse donatie 
van DierenLot in het najaar kunnen deze 
werkzaamheden worden uitbesteed. We 
verwachten de projecten begin 2021 te 
realiseren. De bijna 40 jaar oude septic 
tank kon overigens al in november 
worden vervangen. 
 
In 2020 werd een scheidingswand 
geplaatst in onze ontmoetingsruimte. 
Hiermee worden de activiteiten in de 
behandelkamer en de administratie volledig gescheiden. 
 
Het geheel met gaas overdekken van de bassins en andere maatregelen hebben een eind 
kunnen maken aan de rattenoverlast. 
 
  
 
 
 

Wie bracht de dieren in 2020 aantal % Top 5

Particulier 1489 34,67% 1

DA Hoorn 1379 32,11% 2

DA Purmerend 675 15,72% 3

DA West Friesland 525 12,22% 4

DA Schagen Hollands Kroon 131 3,05% 5

Noodhuisje 50 1,16%

DA Hollands Kroon 25 0,58%

Andere opvang 14 0,33%

Overige 7 0,16%
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11. Financiën 
Zoals ieder jaar, was het ook in 2020 weer een hele kunst om de financiën weer rond te krijgen. 
De inkomsten van De Bonte Piet bestaan uit verschillende onderdelen: 

• Jaarlijkse bijdragen van donateurs. Eind 2020 had De Bonte Piet 471 betalende donateurs 

• Adoptie van egels. Het in 2017 opgezette adoptieprogramma is ook in 2020 zeer succesvol 
gebleken, mede door het grote aantal opgevangen egels: 518 dieren. Er werden 173 egels 
geadopteerd door 133 adoptanten 

• Legaten, acties, doelgiften en overige giften 

• Vergoeding van kosten van opgevangen dieren door gemeenten 

• Bijdragen van gemeenten 
 
Dankzij onze inkomstenbronnen kon De Bonte Piet in 2020 doorgaan met de realisatie van de 
verbouwing van onze vogel- en egelruimte. Er blijven echter ieder jaar wensen op het gebied van 
onderhoud, aantal beheerdersuren, vernieuwing van verblijfsruimtes etc. open staan. Het vinden 
van financiering blijft daarbij een bron van zorg. De coronacrisis heeft deze zorgen verder 
vergroot. Daar staat tegenover dat we met name van Stichting DierenLot een aanzienlijke 
financiële ondersteuning mochten ontvangen voor de realisatie van een aantal noodzakelijke 
verbeterplannen. Samen met collega wildopvangcentra zijn medio 2020 met de provincie Noord-
Holland gesprekken opgestart over de vergoedingenproblematiek. 
 
Wat kost het 
De exploitatiekosten over 2020 bedroegen  € 95.000. Dit  is ruim 10% meer dan in 2019 en dit 
werd met name veroorzaakt door extra kosten als gevolg van de coronacrisis en de uitbraak van 
de vogelgriep. Extra donaties en giften zorgden voor een bijdrage aan de kosten. De door de 
betrokken gemeenten betaalde vergoedingen zijn bij lange na niet voldoende. Van de top-5 
gemeenten springt Purmerend er zeer positief uit door een gestructureerd overleg en heldere 
afspraken.  
Over de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020 werden gemiddeld 3.500 dieren opgevangen.  
De kosten voor opvang komen neer op bijna € 27,- per dier. 
 
 
12. Tenslotte 
De Bonte Piet kijkt terug op een bijzonder jaar waarin corona en vogelgriep de boventoon 
voerden. Dankzij de inzet van al onze medewerkers en dankzij de ondersteuning van donateurs 
en sponsoren, hebben we ook dit jaar weer vele dieren kunnen helpen. Wij gaan voor een sterk, 
succesvol en vooral gezond 2021! 

 


