Persbericht
Dierenhulporganisaties blij met diervriendelijk zwerfkattenbeleid provincie Utrecht

Op 2 april 2021 stopt de jarenlange jacht op zwerfkatten!
Nadat in november vorig jaar de Provinciale Staten Utrecht twee moties over de
alternatieven voor de jacht op zwerfkatten aannamen, heeft Stichting DierenLot samen met
de provincie en stakeholders hard gewerkt aan een uitgewerkt plan om dit jaar te starten in
de provincie Utrecht met TNRC, oftewel het vangen, castreren, en zoveel mogelijk elders
herplaatsen van zwerfkatten uit de beschermde natuurgebieden. Dit is een goed alternatief
om het zwerfkattenprobleem diervriendelijk op te lossen en de weidevogels te beschermen.
De provincie Utrecht heeft vandaag besloten per 2 april 2021 te stoppen met de jacht op
katten.
Stichting DierenLot en de dierenambulance Woudenberg zijn blij en staan klaar om zo
spoedig mogelijk aan de slag te gaan. “Wij zijn al bezig met de nodige voorbereidingen en
gaan er nu alles aan doen om van de diervriendelijke oplossing voor zwerfkatten een groot
succes te maken, net zoals we dat ook in andere provincies doen”, aldus Daniëlla van
Gennep van Stichting DierenLot.
“Zo gaan we eerst in gesprek met relevante stakeholders, want alleen met een goede
samenwerking en voldoende draagvlak kunnen we dit optimaal aanpakken. Als eerste
worden de aanwezige verwilderde katten uit het natuurgebied Polsbroekerdam
geïnventariseerd en worden speciale vangteams samengesteld. Daarnaast wordt op basis
van meldingen van gesignaleerde katten in de hele provincie gekeken welke acties nodig zijn
en worden ook zoveel mogelijk schuurkatten die vaak op boerenbedrijven wonen met TNRC
behandeld.”
De dierenhulporganisaties zijn opgelucht dat katteneigenaren in Utrecht nu niet langer bang
hoeven te zijn dat hun geliefde huisdier wordt doodgeschoten. Formeel werden er jaarlijks
400 katten per jaar dood geschoten die verwilderd zouden zijn, maar vermoed wordt dat dit
er veel meer waren en dat hier ook katten met een eigenaar tussen zaten. Zo kreeg de
dierenambulance veel meldingen over vermiste katten.
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