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Inleiding en geschiedenis 
 

Al vanaf 1980 verzorgen medewerkers van de toenmalige Dierenhulp Dienst (later Dierenambulance 

Velsen) een groep zwerfkatten in het havengebied van IJmuiden. Deze zorg bestond uit het bijvoe-

ren van de dieren, en waar mogelijk werden katten gevangen en gecastreerd. Een enkele kat of 

kitten werd particulier opgevangen voor socialisatie en / of herplaatsing. Door gebrek aan man-

kracht en financiële middelen gebeurde dit niet stelselmatig. Om aan meer financiële middelen te 

kunnen komen is Stichting Zwerfkatten havengebied IJmuiden (SZHIJ) in 2004 opgericht. 

 

In eerste instantie om door middel van de TNR – methode (Trap, Neuter & Release = vangen, castre-

ren en terugplaatsen)  het grote aantal zwerfkatten in dit gebied terug te dringen. Van oudsher zijn 

er veel zwerfkatten te vinden in havens; door de constante toevoer en opslag van vis trekken zwerf-

katten en weggelopen huiskatten naar deze gebieden.  

 

Door verandering in de milieuregelgeving werd in de daaropvolgende jaren de vis niet meer opge-

slagen in de ‘open lucht’ en komen visproducten vervolgens alleen nog diepgevroren aan wal. Voor 

de zwerfkatten valt er letterlijk niets meer te halen. Maar door de explosieve toename van verwilder-

de katten door natuurlijke uitbreiding, ontstond vanaf  2000 een overlastsituatie.  De zwerfkatten die 

steeds meer moeite kregen om te overleven en voedsel te vinden, werden overal verjaagd vanwe-

ge hun territoriumdrift en de gevechten, het gekrijs en het gesproei waarmee dit gepaard gaat.  

 

Tevens kregen de verwilderde zwerfkatten concurrentie van tamme huiskatten die tussen 2000 en 

2015 in grote getale werden gedumpt in de IJmuidense haven door hun voormalige eigenaren. In de 

veronderstelling dat de dieren daar voldoende vis en veiligheid konden vinden. Niets is echter min-

der waar en de katten konden nauwelijks overleven. Er is geen vers drinkwater, te weinig voedsel en 

na de sloop van leegstaande panden stonden de groepjes zwerfkatten letterlijk op straat. Een aantal 

van hen trok naar dichtbij gelegen woonwijken waar zij op veel weerstand en onbegrip stuitte. Door 

deze barre omstandigheden troffen onze vrijwilligers vele zieke, verzwakte katten en kittens aan en 

daaronder veel katten die op straat niet konden overleven. Het was duidelijk dat hier meer zorg no-

dig was dan alleen TNR-beleid.  

 

Stichting Zwerfkatten havengebied IJmuiden werd geboren… 

 

Door het bijvoeren en monitoren van de schuwe zwerf-

katten in dit gebied hebben wij in de afgelopen vijftien 

jaar alle katten kunnen vangen voor TNR. Toen we za-

gen dat dit niet afdoende was is onze opvang ontstaan. 

Daar kunnen katten permanent of tijdelijk terecht die 

niet op straat weten te overleven, die ziek of gewond 

zijn, en die in aanmerking komen voor herplaatsing of 

socialisatie. Inmiddels werken wij met een groep van 18 

vaste vrijwilligers. De verzorgers in de opvang zijn gespe-

cialiseerd in de omgang met de schuwe, verwilderde of 

getraumatiseerde katten en kittens.  



           
 

 

Naast de opvang en de TNR bieden wij ook de Care voor de zwerfkatten die we nog steeds buiten 

op locatie verzorgen. Deze verwilderde zwerfkatten doen we geen plezier door hen uit  hun ver-

trouwde omgeving te halen. Daarom hebben we meerdere schuilhokken geplaatst in de haven 

waarin dagelijks door een vrijwilliger vers voedsel wordt gezet zodat we de katten kunnen monitoren 

en kunnen ingrijpen als dit nodig is. Bijvoorbeeld als een kat ziek of gewond is, of als er een nieuwe 

kat gesignaleerd wordt. 

 

Landelijk en regionaal, uitleg & cijfers 

 
Landelijk 
 

Volgens het WUR-rapport ‘Als de kat van huis is…’ zijn er tussen de 135.600 en 1.210.000 zwerfkatten in 

Nederland. De schatting loopt zover uiteen omdat er te weinig onderzoek in Nederland is gedaan 

om deze cijfers nauwkeuriger te kunnen maken. De jagersvereniging schat dat er alleen al 165.000 

wilde zwerfkatten zijn in de buitengebieden in Nederland. Daarnaast leven er nog duizenden op 

campings, industriegebieden, havens en soms zelfs in stedelijk gebied. 

 

Om te voorkomen dat er meer populaties zwerfkatten ontstaan, is informatie geven over verant-

woord katteneigenaar zijn van belang. Zonder huiskat is er immers geen zwerfkat. Er zijn in Nederland 

naar schatting 2,6 miljoen huiskatten. Het chippen van de kat voorkomt het verworden van huiskat 

tot zwerfkat. Het neutraliseren (castreren) is de beste en diervriendelijkste methode die voorkomt dat 

er meer verwilderde zwerfkattenkolonies ontstaan. 

  

Dit kost echter veel geld (elke gevangen zwerfkat kost ongeveer tussen de 150 en 300 euro aan cas-

tratie, chippen, bloedonderzoek mbt dodelijke en besmettelijke ziektes als KattenAids en eventueel 

aanvullende medische behandeling. Zo hebben veel zwerfkatten ernstige gebitsproblemen). Tevens 

moet de groep vooraf  worden gemonitord om te weten om hoeveel katten en kittens het gaat. Dit 

kan alleen door een vertrouwensband op de bouwen met de populatie dmv het aanbieden van 

voedsel en regelmatige aanwezigheid van een vrijwilliger. Het plaatsen en controleren van de vang-

kooien kost vaak dagen en soms weken tijd, afhankelijk van de groeps-

grote, samenstelling en de locatie. Het is onontbeerlijk om daarbij goede 

contacten te leggen met buurtbewoners en / of bedrijven. Daarvoor is 

het geven van voorlichting en adviezen een must.  

 

Daarnaast is het maken van samenwerkingsafspraken met landelijk be-

trokken organisaties belangrijk, zodat de verwilderde zwerfkat effectief 

geholpen wordt met gebruikmaking van alle betrokkenen zoals gemeen-

ten en provincies, dierenwelzijnsorganisaties, Woningbouwcoöperaties, 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Jagersvereniging. Ondanks 

de brede maatschappelijke steun voor het afschotverbod op verwilderde 

zwerfkatten, worden er nog immer vergunningen afgegeven voor het af-

schieten van verwilderde zwerfkatten. 

  

Naar ons ideaal is het belangrijk om Nederland zwerfkattenvrij te maken, 

door zwerfkattenorganisaties optimaal te laten faciliteren in capaciteit 

van mensen en middelen om neutralisatie- en (re-)socialisatieprojecten te 

kunnen uitvoeren. 



           
 

 

 
 

Regionaal 
 

Het aantal zwerfkatten op ons startpunt bij het ontstaan van de stichting in 2004 is onbekend maar 

overstijgt de 200. Door jaarlijks bij te houden hoeveel zwerfkatten wij vangen, terugplaatsen, her-

plaatsen en bijvoeren, is er een helder beeld ontstaan over het verloop. Duidelijk aantoonbaar is 

dat de populaties in de haven vrijwel geheel zijn terug gedrongen door consequent castratiebe-

leid, herplaatsing van de tamme katten en een natuurlijk verloop door sterfte. Medio 2020 kunnen 

we zeggen dat de populatie in de haven stabiel is, er komen nauwelijks katten meer bij en van 

overlast is al lang geen sprake meer. Momenteel bestaat de groep zwerfkatten in de haven uit min-

der dan 50 dieren! Dagelijks verzorgen wij nog tussen de 100 en 150 (zwerf)katten; buiten op diverse 

locaties en in onze opvang.  

 

Helaas heeft onze inspanning nimmer geleid tot beloning vanuit de Gemeente Velsen die daarmee 

niet in haar zorgplicht mbt zwerfdieren voorziet. Zij doet zich daarmee af door de ondersteuning van 

alleen het lokale asiel en Dierenambulance die echter geen van beiden niet of nauwelijks beleid 

voert mbt tot het vangen van zwerfkatten en geen professionele strategie heeft mbt het opvangen 

en socialiseren van (verwilderde) zwerfkatten. 

 

Missie  

 
1.1  Missie 
 

Onze missie of toekomstbeeld is in ieder geval een zwerfkattenvrije gemeente. Hiermee wordt het 

leed van het harde bestaan van de zwerfkat bespaard. Zij lijden kou en honger, lopen grotere kans 

op dodelijke ziektes, moeten vechten om te overleven en worden overal verjaagd. Het moge dui-

delijk zijn dat de zwerfkat niet thuis hoort in Nederland en dus ook niet in de gemeente Velsen en 

omstreken.   

Er zijn drie soorten zwerfkatten: tam, verwilderd en wild. Daarnaast is er de Wilde kat maar die komt 

als soort niet in Nederland voor. Als wij spreken over een Wilde kat dan wordt hiermee onderstaan-

de bedoelt: 

 

 a.   Tamme zwerfkat 
 

De tot zwerfkat verworden en achtergelaten huiskat lijdt een zwaar bestaan. Daar waar de huiskat 

gewend was om verzorgd te worden en een droge en warme slaapplek te hebben, moet de ach-

tergelaten huiskat het zien te overleven door zelf te zorgen voor zijn voedsel en veilige slaapplek. 

Deze pas achtergelaten huiskat is door toedoen van zijn eigenaar tot tamme zwerfkat geworden. 

De opvang van de gedomesticeerde zwerfkat is wettelijk geregeld met de gemeentelijke zorg-

plicht. Wij zien hier als stichting echter niets van. 
 

 b.   Verwilderde zwerfkat 
 

Een achtergelaten huiskat die gaat zwerven verwildert snel in zijn gedrag naar mensen toe als hij 

langer buiten leeft: dit wordt een verwilderde zwerfkat.  
 

  c.   Wilde zwerfkat 
 

Als de zwerfkat niet geneutraliseerd is ontstaan er kittens die niet gewend zijn aan mensen en die na 

hun 16e levensweek ook zelden meer wennen aan een leven met de mens: dit is de wilde zwerfkat 

(niet te verwarren met de wilde kat). Het op tijd wegvangen van kittens voor het einde van de    

inprentingsperiode zorgt ervoor dat wilde kittens gesocialiseerd en geadopteerd kunnen worden en 

een tweede kans krijgen als huiskat bij verantwoordelijke eigenaren.  



           
 

 

 
 

 

 

1.2   Doelstelling 

 

Zwerfkatten buiten 
 

Onze doelstelling voor 2020 – 2022 is de volgende: 

Verdere daling van het aantal zwerfkatten in de IJmuidense haven door natuurlijk verloop, en het 

blijven verzorgen van de bestaande groep. Het eventueel wegvangen van nieuwkomers. Doordat 

het leefgebied hier steeds kleiner en gevaarlijker wordt door aanbouw van nieuwe bedrijven en  

wegen, vinden wij het niet verantwoord meer om gevangen zwerfkatten terug te plaatsen in de 

haven. Deze katten gaan dus naar onze opvang. Mocht de kat niet geschikt blijken voor een leven 

in gevangenschap, dan kunnen wij terugvallen op ons uitgebreide netwerk en de verwilderde kat 

plaatsen bij een zwerfkattenopvang met  meer buitenruimte. Dit gebeurt incidenteel omdat blijkt 

dat de meeste zwerfkatten uiteindelijk uitstekend kunnen wennen aan een leven in onze klein-

schalige opvang.  

 

Nu de populatie havenkatten stabiel is, en alleen nog wat dagelijkse zorg behoeft, houden wij meer 

tijd, ruimte en financiële middelen over om ook op andere plaatsen binnen de regio groepen zwerf-

katten aan te pakken. Meestal worden we op de hoogte gebracht van het bestaan van deze 

groepjes zwerfkatten door omwonenden of bedrijven in de omgeving.  

 

We hebben hiermee een start gemaakt op het Volkstuincomplex in Velsen-Noord, en op verschillen-

de plekken in Beverwijk, Haarlemmerliede en IJmuiden. Tevens worden op dit moment populaties 

gemonitord op verschillende plekken in natuurgebied Spaarnwoude, met het doel ook deze te   

vangen voor TNR. Daarbij stellen we wel de voorwaarde dat betrokken bedrijven of omwonenden 

blijven zorgen voor de C = Care (bijvoeren en controle) waarbij wij ondersteuning blijven bieden.  

 

Zwerfkatten opvang 
 

Nu ons beleid steeds meer vruchten afwerpt en meer populaties onder controle zijn, komt de na-

druk meer en meer onze opvang te liggen; zo blijken veel gevangen katten nog uitstekend te socia-

liseren en te herplaatsen. Met de expertise die we in de afgelopen twintig jaar hebben opgedaan 

lukt het steeds vaker om kansloze katten een nieuw leven te bieden. Dit is niet onopgemerkt geble-

ven en ook vanuit andere organisaties en asiels krijgen wij steeds vaker een noodkreet om een 

‘moeilijke’ kat op te vangen. Als wij ‘nee’ zeggen betekent dat meestal de dood van een verder 

gezond dier. 

 

Onze opvang wordt daarom steeds belangrijker als toevluchtsoord voor gedragsgestoorde en ge-

traumatiseerde katten die elders nergens terecht kunnen. Er zijn te weinig permanente opvangplek-

ken voor dit soort dieren. Wij willen zo veel mogelijk onplaatsbare katten een kans geven zonder het 

wenselijk aantal opvangkatten te overschrijden. Het belangrijkste in onze opvang is immers de 

leefsfeer en het leefplezier voor de bewoners! 

 

De verwachting is dat in de nabije toekomst de opvang een steeds prominentere rol zal gaan spe-

len binnen onze stichting, al zal de TNR altijd een belangrijke plaats in blijven nemen.  

Met deze verwachting in gedachte wordt een deel van onze opvang in 2020 grondig gerenoveerd 

cq verbeterd. Dit binnenverblijf voldoet niet meer aan de eisen. Door een grote gift in 2019 kunnen 

we dit ook daadwerkelijk realiseren. We hopen eind zomer 2020 dit binnenverblijf weer in gebruik te 

kunnen nemen. 

 



           
 

 

 
 

 

 

 

1.3   Strategie 
 

Om onze regio diervriendelijk zwerfkattenvrij te maken wordt de samenwerking gezocht met orga-

nisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, ambtenaren van ministeries, Landelijke, Provinci-

ale en Gemeentelijke besturen, woningbouwbedrijven etc. Dit verloopt tot op heden bijzonder 

moeizaam. Hier moet daadwerkelijk nog veel gebeuren maar als kleine organisatie vind je moeilijk 

een ingang. Dit is echt een punt van verbetering de komende jaren. 

Ook blijft voorlichting geven aan buurtbewoners en bedrijven bijzonder belangrijk. We zien nog te 

veel misstanden mbt zwerfkatten en dit komt vooral door onwetendheid. Gelukkig zien we dat 

‘men’ wel open staat voor informatie en samenwerking. 

  

Activiteiten  

 
2.1 Activiteiten SZHIJ 
 

Om onze regio op diervriendelijke wijze zwerfkattenvrij te maken en te houden worden de komen-

de twee jaar de volgende activiteiten ontplooid of geprolongeerd;  
 

1. Het op diervriendelijk en structurele wijze verminderen van het aantal zwerfkatten door het uit-

voeren van neutralisatieprojecten (TNRC) 

2. Waar mogelijk socialisatie en herplaatsen van wilde kittens en nog deels sociale (zwerf)katten 

3. Het blijven uitbreiden van ons netwerk met andere zwerfkattenorganisaties en Dierenbescher-

mers in Nederland 

4. Het verhogen van kennis en kunde door het geven van praktisch advies aan leken en particu-

lieren om zo te voorkomen dat hun ‘probleem’kat een zwerfkat of kansloze kat gaat worden 

5. Het werven van fondsen tbv financiering van onze neutralisatieprojecten en opvang 

6. Het verder professionaliseren van onze opvang en organisatie, door onder ander het volgen 

van cursussen binnen dit vakgebied 

7. Het verder professionaliseren van onze opvang en organisatie door het nauwlettend volgen 

van de wettelijke voorschriften op dit gebied 

8. Het doen blijven toenemen van de maandelijkse inkomsten door nog meer gebruik te maken 

van Social Media, gemeentelijke collectes en de verkoop van tweedehands kleding. Dit blijven we 

continueren, en voorts gaan we de afstands-adopties (een opvangkat of zwerfkat op afstand 

adopteren) weer nieuw leven in blazen. Hiervoor is duidelijk animo bij onze achterban. 

9. De komende twee jaar worden cruciaal voor onze toekomstdroom; een eigen pand waar we 

onze opvang duurzaam kunnen onderbrengen. Momenteel hoort de opvang nog bij de woning 

van de beheerder, maar om een toekomst zeker te stellen moet dit veranderen en de opvang een 

zelfstandig bestaan krijgen. Gezien de leeftijd 

van de beheerder en het momenteel ontbreken 

van een opvolger, is het noodzakelijk dat deze 

plannen een serieuze aanvang gaan krijgen in 

de nabije toekomst. Hiervoor is een vrijwilliger 

aangesteld om gesprekken te voeren met spon-

sors, gemeente en andere betrokkenen. 
 

10.    Het opnieuw leggen van contact met     

Gemeente en politieke partijen om de mogelijk-

heid van subsidie of beloningsbeleid te           

bespreken 
 



           
 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.2   Werken met projectplannen & zwerfkattenorganisaties 
 

Stichting Zwerfkatten havengebied IJmuiden zal komende twee jaar vermogensfondsen vragen om 

financiering van situationeel gerichte projectplannen waarvoor het eigen saldo niet voldoende is. 

Zo moeten de opvangkatten geregeld worden gevaccineerd om ziektes te voorkomen. Ook grote-

re TNR-projecten, waarbij een flink aantal katten zijn betrokken (zoals het TNR project in Spaarn-

woude) vallen buiten ons beschikbare budget.  

 

Ook worden bevriende organisaties gevraagd te helpen bij de grotere TNR projecten, op praktisch 

en logistiek gebied. Onze opvang is bijvoorbeeld te klein om in één keer twintig katten extra op te 

vangen tijdens grote vangacties. De dieren moeten worden vervoerd van en naar de vangplek, de 

dierenarts, opvang etc. Tot slot de vereiste van een goede administratie die belangrijk is om: 
 

 Te weten hoe de individuele zwerfkat verzorgd wordt en welke veterinaire hulp verleend wordt 

 Waar het dier gevonden is (opdat het eventueel op dezelfde plek teruggezet kan worden) 

 Welk dier in aanmerking komt voor (uiteindelijke) adoptie en waar het dan verblijft 

 Elke (zwerf) kat te chippen, en de daarbij horende registratie te regelen en controleren 

 De statistiek voor gemeentelijke/provinciale en landelijke verslaglegging 
 

3.     Toekomst 
 

Om TNRC-projecten uit te kunnen voeren, moet er voldoende capaciteit zijn in de zwerfkatten-

opvangen door heel Nederland. Dit geldt ook voor ons.  

 

Ook door een toename van ‘probleem’katten is het wenselijk dat er meer professionele en perma-

nente opvangplekken zijn met verzorgers die zijn gespecialiseerd in kattengedrag. Een doorsnee 

asiel is voor deze katten niet de meest geschikte plek. Mede door de aanwezigheid van honden, en 

zeker door het ontbreken van gespecialiseerde kennis. In een asiel is niet de tijd en ruimte om zeer 

intensief en langdurig met individuele katten om te gaan. Wij hebben de kennis, de tijd en de passie 

maar omdat zwerfkattenorganisaties als de onze beperkt worden in hun capaciteit door met name 

gebrek aan stabiele financiën, blijft fondswerving belangrijk. Zeker met betrekking tot onze grootste 

droom: 

 

De opvang in een pand onderbrengen wat niet tot het woonhuis van onze voorzitter / beheerder 

hoort. Zodat ook na haar vertrek de opvang een duurzame toekomst heeft. In een eigen / zelfstan-

dig pand kunnen meer katten worden opgevangen 

(waar veel vraag naar is), kunnen we makkelijker en 

meer vrijwilligers en stagiaires opleiden en is er ruimte 

om sponsors, adoptanten en collega’s te ontvangen.  

 

Dit vraagt uiteraard om een gedegen en gezonde 

financiering, de mogelijkheden en haalbaarheid hier-

toe gaan serieus onderzocht worden de komende 

twee jaar.  

 

 



           
 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.    Financiën 
 

De jaarcijfers van 2018 en voorgaande jaren kunt u vinden op onze 

website www.zwerfkattenijmuiden.nl onder ‘verantwoording’.  

 

Wij zijn geheel afhankelijk van particulieren giften, sponsoring, lega-

ten en vermogensfondsen die bijzondere projecten willen ondersteu-

nen. Tevens collecteren wij eens per jaar en staan we een soms op 

braderieën met de verkoop van tweedehands spullen en zamelen 

we kleding in die wordt verkocht. Via Social Media kunnen volgers 

ons steunen via Teaming. Wij ontvangen tot op heden geen subsidie 

of financiële steun vanuit de gemeente(s) waarin wij werkzaam zijn.  

 

5.     Organisatie 
 

Naam voorzitter:                 Marya Dekker (beheerder& founder) 

Naam penningmeester:    A. Spaans  

Naam secretaris:                Lenneke Baars  

Website:                               www.zwerfkattenijmuiden.nl 

Blog:                                     kattenbabbels.blogspot.com 

Facebook:                           www.facebook.com/pg/stichting. zwerfkatten.havengebied.ijmuiden/ 

Contactpersoon:                Marya Dekker 0620504875 / kattenspoed@yahoo.com 

 

 

Iban:                                    NL85INGB0004761772 

ANBI:                                    81 556 4193 

KvK:                                      3421 0915 

http://%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20www.facebook.com/pg/stichting.%20zwerfkatten.havengebied.ijmuiden/

