Persbericht
Dierenhulporganisaties doen dringend beroep op provincie Utrecht:

“Jaag niet op zwerfkatten, maar kies voor diervriendelijke
oplossing”
Aanstaande woensdag staat het meerjarig Faunabeheerplan op de agenda van de Provinciale Staten
Utrecht. Als dit plan doorgaat, worden de komende periode weer honderden katten per jaar
doodgeschoten. Stichting Zwerfkatten Nederland, Dierenambulance Woudenberg e.o. en Stichting
DierenLot doen een dringend beroep op de Statenleden van de provincie Utrecht om de jacht op
zwerfkatten te stoppen. De dierenhulporganisaties zijn van mening dat er uitstekende alternatieve
oplossingen zijn voor het zwerfkattenprobleem. Dat heeft de breed gedragen actie op Texel onlangs
nog bewezen. Bovendien kan een diervriendelijke oplossing op veel steun rekenen van de Tweede
Kamer.
Utrecht is naast Friesland nog de enige provincie in Nederland waar katten worden doodgeschoten.
Formeel zijn dat er bijna 400 per jaar, maar vermoed wordt dat dit er veel meer zijn. Met als gevolg
dat de dierenambulance dagelijks meldingen krijgt over vermiste katten en eigenaren hun kat
tevergeefs eindeloos blijven zoeken.
Daniëlla van Gennep, Hoofd Dierenwelzijn en Public Affairs van Stichting DierenLot licht toe: “Al jaren
worden dezelfde hoeveelheid katten doodgeschoten, zonder goede monitoring of die katten gechipt
zijn, en dus mogelijk een eigenaar hebben. Daarnaast kun je vraagtekens zetten bij het effect
daarvan, omdat eigenlijk niemand weet hoeveel zwerfkatten er in de provincie rondlopen. Uit
onderzoek van de Wageningen Universiteit is bovendien allang gebleken dat het afschieten van
katten geen oplossing is. En hoe zie je aan de buitenkant of een kat een eigenaar heeft of niet? Dat
verschil zien zelfs de experts niet op een afstand.
Zolang het verplicht chippen en registeren van katten op landelijk niveau nog niet goed geregeld is,
kunnen we veel dierenleed voorkomen door zwerfkatten te vangen, te castreren en indien mogelijk
bij een nieuwe baas te plaatsen of elders een mooie plek te geven buiten de kwetsbare
natuurgebieden.”
“Het is in de praktijk bewezen dat de methode van vangen, chippen en castreren wél werkt. We
werken al op deze manier in een aantal andere provincies. Vorige week nog zijn we o.a. samen met
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten op Texel aan de slag gegaan om daar het
zwerfkattenprobleem diervriendelijk op te lossen. Meer dan 50% van de in Nederland gevangen
zwerfkatten krijgen op die manier een nieuw baasje of worden herenigd met hun eigenaar”, aldus
Carien Radstake, directeur van Stichting Zwerfkatten Nederland.
“Wij begrijpen daarnaast niet waarom de politiek niet het voorbeeld volgt van onze Zuiderburen: in
België is de jacht op katten al jaren geleden verboden. Daarnaast is het sinds 2017 daar landelijk
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verplicht om je kat te laten chippen en sinds 2018 is het ook verplicht om je kat te laten steriliseren
of te castreren. Sindsdien komen 30 procent minder zwerfkatten in het asiel terecht en 40 procent
minder zwerfkatten worden geëuthanaseerd”.
Ook in de Tweede Kamer is aandacht voor dit onderwerp. Zo is in 2013 al een motie aangenomen
van de Partij voor de Dieren voor een algeheel verbod op afschieten van zwerfkatten en is een motie
van de PvdA in december 2019 aangenomen om het Belgische voorbeeld te volgen. In het debat over
dierenwelzijn in de Tweede Kamer vorige week was er veel bovendien veel lof over de manier
waarop dierenhulporganisaties de zwerfkattenproblemen aanpakken.
Stichting DierenLot ondersteunt zelfstandige dierenhulporganisaties die zich inzetten voor de opvang
en herplaatsing van zwerfkatten.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daniëlla van Gennep, Hoofd Dierenwelzijn & Public Affairs
bij Stichting DierenLot op 06 151 175 14, Carien Radstake, directeur Stichting Zwerfkatten Nederland op 06
245 436 64 of Jasmijn Strootman, bestuurslid Stichting Dierenambulance Woudenberg e.o. op 06 138 365 12.

