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Het onderzoek 

 Projectstructuur: 

● Opdrachtgever: Stray-AFP 

● Financiering en procesbegeleiding:  

● Wetenschapswinkel Wageningen Universiteit 

● Advisering: Begeleidingscommissie Zwerfkatten 

● Samengesteld uit diverse experts 

 Projectuitvoering: 

● Studentengroepen per deelvraag 

● Projectleiding: Wageningen-UR Livestock Research 

● Francesca Neijenhuis en Thea van Niekerk 
● Samenvoeging deelrapportages 
● kwaliteitsbewaking 
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Onderzoeksvragen 

 Hoeveel katten in totaal en per regio in Nederland? 

 Specifieke problemen en de karakteristieken van de 
verschillende typen zwerfkatten? 

Welke wetten en regels zijn er op landelijk en provinciaal 
niveau ten aanzien van zwerfkatten en de aanpak van 
het probleem?  

Welke partijen zijn betrokken?  

Wat voor projecten en welke aanpak worden of zijn er 
momenteel al gedaan door welke 
(dierenwelzijns)organisaties? 
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Bronnen 

Wetenschappelijke literatuur 

 Informatie van internet  
(nieuwsbrieven, jaarverslagen, berichten, wetgeving, .. ) 

 

 Interviews 

 Enquêtes burgers in steden 

 

 Internet enquête katten (op)vang organisaties/adressen 
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Wat is een zwerfkat? 

Definitie in rapport: 

 

zwerfkat =  

● alle katten die 

op straat zwerven,  

● tam of verwilderd,  

● met of zonder eigenaar 

(onbekend) 
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Waarom zijn zwerfkatten een probleem? 

 Veroorzaken overlast: 

● Lawaai (in het paarseizoen) 

● Stank (sproeien van katers) 

● Uitwerpselen 

● Opengescheurde vuilniszakken 

● Zieke katten en stervende kittens 

 Gevaar voor de volksgezondheid (zoönose) 

● rabiës, kattenkrabziekte, wormen en toxoplasma  

 Risico voor andere katten door overdracht van ziekten 

 Bedreiging voor wilde dieren door predatie 

 Verminderd welzijn van de katten 
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Waarom zijn zwerfkatten een probleem? 

 Verminderd welzijn van de katten: 
● Onvoldoende of ongepast voedsel 

● Gebrek aan onderdak 

● Extreme weersomstandigheden 

● Ziekten 

● Verwondingen / dood: 

● Verkeersongevallen 

● Onderlinge gevechten 

● Aanvallen door honden en andere roofdieren 

● Aanvallen door de mens, met name door vergiftiging 

 

 Hoge mortaliteit en lage levensverwachting 
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Leefwijze zwerfkatten 

 Leefomgeving: 

● Waar voedsel is 

● Huizen, boerderijen, campings, restaurants, 

industrieterreinen, ziekenhuizen en grote supermarkten 

 Voedsel: 

● Rondom de mens: (katten)voer, huiskost of afval 

● In het wild: woelmuizen, jonge konijnen, vogels, ware 

muizen, mollen en soms aas 

 Voortplanting: 

● Poes: ±1,5 nest per jaar, 4 levende kittens / nest 
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Leefwijze zwerfkatten 

 Groepsgrootte: 

● Weinig voedsel  solitair 

● Hoe meer voedsel,  

hoe groter de groep 

 'Carrying capacity' van omgeving: 

● = maximale omvang van de groep van zwerfkatten, 

afgezet tegen de leefomstandigheden 

● Leefomstandigheden bepaald door: 

● hoeveelheid voedsel 

● hoeveelheid water 

● beschikbare leefruimte 
● (o.a. schuilen, voortplanten, kittens grootbrengen) 
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Wettelijke kaders 

Europa: 

 Geen welzijnswetgeving voor katten 

Nederland: 

 Burgerlijk wetboek  bezit en aansprakelijkheid 

● Dieren zijn geen zaken 

● Gevonden kat: gemeente heeft 2 weken bewaarplicht 

Wet Dieren  omgang, behandeling, welzijn dieren 

● Intrinsieke waarde van het dier 

● Algemene zorgplicht 

● Verbod dierenmishandeling 

● Besluit diergeneeskundigen (ingrepen ter identificatie) 

● Besluit en regeling houders van dieren (doden, enten) 
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Wettelijke kaders - Identificeren en 

castreren 

 Verplicht identificeren (chippen) en registreren van 
katten: 

● Wens van o.a. Dibevo, Dierenbescherming, KNMvD en 

Partij van de Dieren 

● Niet overgenomen door staatssecretaris: 

● I&R draagt slechts weinig bij aan oplossen zwerfkatten 

● Teveel administratieve lasten voor burger 

 België:  

● vanaf 1 september 2014 kunnen katten alleen worden 

weggegeven of verkocht wanneer ze gecastreerd en 

geïdentificeerd zijn. 
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Wettelijke kaders - afschieten 

 Artikel 67 van de Flora- en Faunawet: 

● Provincies kunnen vergunning afgeven om katten af te 

laten schieten 

● Als bewezen is dat ze schade toebrengen aan de natuur 
● Onduidelijk aan welke eisen voldaan moet zijn voordat 

vergunning verstrekt wordt 

● Katten geen inheemse diersoort 
● Flora- en faunawet beschermt alleen inheemse soorten 
● geen strenge controles alvorens vergunningen tot 

afschieten gegeven worden. 

● Jagers weten niet altijd dat in bepaalde provincies het 

afschieten van katten niet is toegestaan 

● Friesland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant 

 Partij vd dieren: motie tot verbod op afschieten 
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Betrokken organisaties 

 In het rapport staan diverse organisaties genoemd 

 Dit overzicht is NIET volledig 

 Vele organisaties zijn actief en betrokken bij 
zwerfkatten: 

● Grote landelijke organisaties 

● Kleine lokale organisaties 

● Privé initiatieven 
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Aantallen zwerfkatten 

Provincie Aantal 
geïdentificeerde 
organisaties en 

particulieren 

Aantal organisaties 
en particulieren 

waarvan cijfers zijn 
verkregen 

Aantal (op) 
gevangen 

katten 

Drenthe 1 1 1448 

Flevoland 6 0 0 

Friesland 13 7 1820 

Gelderland 19 6 5126 

Groningen 5 3 1783 

Limburg 7 3 1662 

Overijssel 10 6 2702 

Noord-Brabant 19 12 5934 

Noord-Holland 17 12 4336 

Utrecht 9 5 1543 

Zeeland 6 3 1721 

Zuid-Holland 28 18 9034 
        

Sophia Ver. (landelijk)   1 190 

TOTAAL 141 78 37,299 

Bronnen: Dierenbescherming, e-mails, enquête 
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Schattingen aantallen zwerfkatten 

Bron oppervlaktes: CBS PBL Wageningen UR 2013) 

Aantallen zwerfkatten gebaseerd op eigen berekeningen (Westerduin et al. 2014) 

Gebiedstype Oppervlakte km² Geschat aantal 
zwerfkatten 

Bebouwd totaal 
- Bewoond 
- Industrieel 
- Anders bebouwd 
- Semi-bebouwd 
- Mineraalwinning 
- Bouwplaats 

3.502 
2.314 
814 
374 
512 
32 
369 

  
23.140 – 925.600 
26.048 – 27.676 
1.272 – 3.740 
1.471 – 5.120 

109 – 320 
1.255 – 3.690 

Recreatief  988 3.359 – 9.880 

Agrarisch 22.644 76.990 – 226.440 

Bos en open natuur 4.865 1.946 – 4.865 

Totaal 32.912 km² 135.590 – 
1.207.331 
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Overlast door zwerfkatten 

 Type overlast afhankelijk van gebied: 

● Stedelijke gebieden: vooral overlast voor de mens 

● Maar: 59% zijn huiskatten met eigenaar 

● Landelijke gebieden:  

● vooral overlast voor inheemse dieren 

● overlast afhankelijk van aanwezigheid rode lijst dieren 

 Ervaring van overlast: 

● Platteland: boeren zien ook voordelen van katten 

● Stad: bevolking eerder geneigd tot bijvoeren, helpen bij 

castratie-projecten 

● culturele, sociaaleconomische of ethische overtuigingen 
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Volksgezondheid 

 Besmetting: 

● Via uitwerpselen in tuinen, publieke recreatiegebieden, 
speeltuinen en zandbakken 

● Vooral kinderen, zwangere vrouwen, oudere mensen, mensen 
met een zwakke weerstand kunnen ziek worden 

 Toxoplasmose: 

● Veroorzaakt door Toxoplasma gondii, een protozoa 

● 18-30% van huiskatten besmet, zwerfkatten 3x zo vaak 

● 49% van zandbakken besmet  

Wormen: 

● 53% van asielkatten besmet met wormen 

● 28% Toxocara. cati, kan blindheid bij mens veroorzaken 
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Gezondheid zwerfkatten 

 Aandoeningen zwerfkatten: 

 

 

 

 
 

              (Levy & Crawford 2004) 

Aandoening % zwerfkatten % huiskatten 

Vlooien 92 

Toxoplasmose 54-90 18-30 

Spoelworm 54 4 

Oormijt 37 

FeLV en FIV 4 
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Schade aan natuur 

 Directe schade: 

● Katten zijn superieure jagers, passen dieet aan lokale 

beschikbaarheid aan 

● Keuze voor bepaalde prooisoorten: 

● nagenoeg gelijk voor zwerfkatten en huiskatten 

● zwerfkatten vangen 4x meer dan huiskatten 

● Is de kat verantwoordelijk voor teruggang in soorten? 

● Vangt vooral zieke en zwakke dieren 

● Broedseizoen: schade aan grond-broedende vogels 

● Kat niet enige oorzaak voor teruggang bepaalde soorten 
● Andere predatoren (meeuwen, ratten, marterachtigen en vossen) 

● Teruggang areaal natuur 
● verstoring door recreatie 
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Schade aan natuur 

 Directe schade: 

● Prooien: kleine knaagdieren, vogels, reptielen, insecten 

             vleermuizen, bruine en zwarte rat, bunzing,  

             wezel, konijn, reekalfje 

             voorkeur voor prooien <600gram 

● Schiermonnikoog: 

Prooi verwilderde katten % 

Veldmuizen 58,6 

Hazen/konijnen 14,8 

Vogels 13,7 

Rat 5 

Wormen en insecten Zeer weinig 
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Schade aan natuur 

 Concurrentie: 

● Knaagdier- en vogel-etende roofvogels 

● Wegvangen katten: 

● meer kans voor andere predatoren 

● niet per definitie minder predatie op inheemse fauna 

● interactie met andere predatoren en hun prooien kan 
verschuiven,  
niet altijd positief voor een toename van het aantal 
beoogde, te beschermen prooidieren 

 Indirecte schade: 

● Predatie op konijnen en hazen  

● Minder begrazing  soortenverlies flora 

● Minder konijnenholen  minder broedplaatsen  
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Aanpak zwerfkattenproblematiek 

 Voorlichting: 

● Kat is GEEN goedkoop huisdier, maar: 

● Veel gratis kittens aangeboden 

● Nieuwe kat goedkoper dan oude ‘opknappen’ 

● Bereikbaarheid katteneigenaar moeilijk 
● Men komt niet bij dierenarts 
● Voeding wordt in supermarkt gehaald 

● Heeft tot nu toe weinig effect gehad 

● Was vooral gericht op chippen en castreren 

● Moet meer richting verantwoord eigenaarschap 
● Weet waar je aan begint, wat de kosten zijn 
● Eigenaar primair verantwoordelijk voor welzijn en gezondheid 

van hun kat 
● Nut en noodzaak van (vroeg)castratie 
● B.v.: bijsluiters LICG (Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren) 

          www.bewusthuisdierbezit.nl 
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Aanpak zwerfkattenproblematiek 

 Castreren: 

● Vroeg-castratie nagenoeg onbekend in Nederland: 

● Grote kans op onbedoelde nestjes 

 Verplichte castratie en chippen: 

● huiskatten die buiten in de openbare ruimte lopen 

● Kan geregeld via de gemeentelijke APV 

● i.c.m. periode van strenge controle op handhaving 

● Maar, in bepaalde culturen en/of religies: 
● castreren (snijden in gezond dier) niet bespreekbaar 
● niet buiten laten lopen van (ongecastreerde) katten past lang 

niet altijd binnen elke cultuur. 



CAWA 
Wageningen Centre for Animal Welfare and Adaptation  

Aanpak zwerfkattenproblematiek 

 Vangen en verwijderen 

Niet 
gechipte 

kat 

Niet 
gechipte 

kat 

Gechipte 

kat 

Gechipte 

kat 

Nieuwe 

eigenaar 

Nieuwe 

eigenaar 

Terug naar 

eigenaar 

Terug naar 

eigenaar 

14 dagen opvang = 

kosten gemeenschap 

14 dagen opvang = 

kosten gemeenschap 

Gevangen 

kat 

Gevangen 

kat 

Euthanasie Euthanasie Plaatsing in 

geschiktere 

omgeving 

Plaatsing in 

geschiktere 

omgeving 
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Aanpak zwerfkattenproblematiek 

 TNR = Trap – Neuter – Return 

 

Kat 
gevangen 

Kat 
gevangen 

Castreren Castreren Chip? Chip? 
nee 

ja 

Eigenaar Eigenaar Asiel Asiel 

(re)sociali-
seerbaar? 
(re)sociali-
seerbaar? 

nee 

ja 

Oor tip Oor tip 

Controle Controle 

TNR- 
groep 
TNR- 

groep 
Nieuwe 

kat 
Nieuwe 

kat 

(semi) 
Permanente 

opvang 

(semi) 
Permanente 

opvang 

Niet 

fit 



CAWA 
Wageningen Centre for Animal Welfare and Adaptation  

Aanpak zwerfkattenproblematiek 

 Voordelen TNR: 

● Diervriendelijk: 

● Gecastreerde dieren vechten minder, meer rust 

● Geen uitputting van moederpoezen door (te)veel 

jongen 

● Minder voeding nodig 

● Gezondheid beter (door controle) 

● Minder overlast: 

● Geen sproeigedrag, geen gevechten 

● Geen mauwende kittens 

● Stabiele en daardoor rustige groepen 

● Langzame afname aantal zwerfkatten 
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Voorwaarden voor succes bij TNR 

 Locatie van terugplaatsen geschikt: 
● Veilig, gedooggebied, geen gevoelige fauna 
● Voldoende voedsel, schuilmogelijkheden 
● Geen ziekten in omgeving (b.v. kattenaids oid) 

 Ten minste 70-80% van kattenpopulatie gecastreerd 
● Zijn ze te vangen? 
● Is er (te)veel instroom van nieuwe katten? 

 Continue monitoring van de populatie: 
● Inzetbaarheid voldoende vrijwilligers 
● Castreren nieuwkomers 
● Behandeling zieke /gewonde dieren 

 Voorlichting omwonenden: 
● Geen dumpplaats voor overtollige katten 
● Onbegrip over terugplaatsing zwerfkatten 

 Succes? Op de lange termijn bepalen! 
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Aanpak zwerfkattenproblematiek 

 TNR wenselijk en/of effectief? 

● Afname aantal katten? 

● Afhankelijk van instroom 

● Verstrekking voeding en beschutting: 
● Welzijn katten verbeterd 

● Goede voedingsstatus  territoriaal gedrag neemt af 

   nieuwkomers komen makkelijker binnen 

   populatie kan toenemen 

● Dure methode? 

● Veel vrijwilligers, castraties, voeding, beschutting 

● Maar ook kosten besparing: 
● Minder katten in het asiel 

● Minder overlast door katten,  

● Minder euthanasie van katten 

 TNR is onbetwist zeer welzijnsvriendelijk voor katten! 
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Aanpak zwerfkattenproblematiek 

 Immunocontraceptie: 

= reproductie cellen door afweersysteem van eigen 

lichaam aangevallen  onvruchtbaar 

● Veilig, langdurig, goedkoop en eenvoudig 

● Goede methode voor op een eiland  

● Nog niet praktijkrijp 

 Contraceptieve vaccins: 

● Werkt niet bij alle katten 

● Reacties zeer variabel 

   nog geen betrouwbare methode 
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Aanpak zwerfkattenproblematiek 

 Afschieten, vergif, euthanasie: 

● Dier onvriendelijk 

● Veel maatschappelijke weerstand 

● Vergif = risico voor mensen en andere dieren 

● Effectiviteit? 

● Openvallende plaatsen ingenomen door nieuwe katten 

● Kan op kleine eilanden een oplossing zijn 

● Euthanasie:  

● bij zeer ernstig zieke of gewonde dieren 

● bij niet-socialiseerbare katten waarvoor geen oplossing is 
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Aanpak zwerfkattenproblematiek 

 Ethische aspecten: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2012) 

 

 

In onze omgang met dieren moeten we  

een zorgvuldige afweging maken  

waarbij de  

intrinsieke waarde van het dier  

wordt afgewogen tegen andere belangen 

zoals  

volksgezondheid, economie en milieu 
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Case-study - Texel 

 Eiland = eigen ecosysteem 

 Veel campings, grenzend aan natuur 

 Predatie: 

● Op konijnen  effect op vegetatie en fauna 

● Minder begrazing, minder konijnenholen 

● Minder prooi voor b.v. roofvogels, hermelijn 

● Noorse woelmuis: 

● Rode lijst – soort 

● Geen natuurlijke vijanden op het eiland 

● Staatsbosbeheer:  

● Vangt en doodt verwilderde katten zonder bekende eigenaar 
● In winterperiode, 60-100 katten/jaar 
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Case-study - Texel 

 TNR-proef in winters van 2009/2010 en 2010/2011: 

● TNR-kolonies bij campings 

● Bijvoeren om predatie te verminderen en vangen en 

castreren te vergemakkelijken 

● Conclusie: helaas toch teveel katten de natuur in 

 Nieuwe beleidslijn: 

● Katten worden gevangen 

● Gechipte dieren terug naar eigenaar 

● Socialiseerbaar? Naar asiel in Den Helder 
● Maar opvangmogelijkheden beperkt 
● Wat is nog socialiseerbaar? 

● Niet te socialiseren  euthanasie (tot 2013) 
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Case-study - Tilburg 

 Groot probleem met zwerfkatten 

 Aanpak: 

● Huiskatten die op straat leven  asiel 

● Zwerfkatten: TNR 

● Structureel sinds 2002 

● Ca. 100 katten per jaar 

● Gespecialiseerd zwerfkattenteam in de regio 

● Subsidie van de gemeente en een dierenkliniek 

● Zwerfkattenprobleem redelijk onder controle 

● Probleem:  
● aanvoer vanuit huiskattenbestand 
● ongecastreerde, vrijlopende katers 
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Case-study - Tilburg 

 Problemen: 

● Onderscheid tussen wel en niet socialiseerbaar 

● Gebrek aan opvang en financiering 

● Vrijwilligers te zwaar belast 

 Mogelijke oplossingen: 

● Beter voorlichting aan de burgers 

● Er is veel onbegrip, er wordt 'wild' bijgevoerd 

● Eventueel financiële steun voor minder vermogenden 

● Verplichte identificatie en castratie 

Desondanks ervaren de burgers zwerfkatten in Tilburg 
niet als probleem 
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Sociale acceptatie van zwerfkatten 

Wat vindt u van katten?        Wat vindt u van zwerfkatten?  
(% ondervraagden)                             (% ondervraagden)  
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Sociale acceptatie van zwerfkatten 

Hoe groot is het zwerfkattenprobleem in uw gemeente?  
(% ondervraagden)  
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Sociale acceptatie van zwerfkatten 

Moeten zwerfkatten bijgevoerd worden?  
(% ondervraagden)  
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Sociale acceptatie van zwerfkatten 

Hoe moet het zwerfkatten-probleem aangepakt worden?  
(gemiddelde score ondervraagden, alleen volledig ingevulde formulieren)  

0=volledig onacceptabel – 5=volledig acceptabel 
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Sociale acceptatie van zwerfkatten 

Wat vindt u van het castreren van katten?  
(% ondervraagden)  
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Discussie 

 Aantallen zwerfkatten bleken niet betrouwbaar in beeld 
te krijgen: 

● Te weinig cijfers beschikbaar 

● Cijfers vaak onvoldoende vergelijkbaar 

● Alleen cijfers van opgevangen katten 

● Wat is een zwerfkat? 

 Jaarlijkse centrale tellingen 

 Detaillering: waar leven ze, hoe leven ze, wat eten ze 

Beter inzicht  beter actieplan  efficiëntere aanpak 
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Discussie 

 Effectiviteit van TNR: Literatuur niet eenduidig 

● Meestal korte-termijn evaluatie 

● Meestal TNR zonder monitoring 

  kritische succesfactoren voor TNR goed onderbouwen 

 

 Voorlichting lastig: 

● Hoe bereik je de kattenbezitter? 

● Chippen en castreren kost geld 

  Ondersteunen met wettelijke maatregelen 
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Conclusies en aanbevelingen 

Voorlichting verbeteren: 

 Doel: kennis vergroten over: 

● aanschaf, kosten en verzorging van katten 

● bewustere aanschaf  

● kat ≠ goedkoop huisdier tegen te gaan, dient verbeterd te 
worden.  

● zorgplicht, verantwoord eigenaarschap 

● sancties op dumpen / verwaarlozen van de kat  

 Evalueren: waarom werkten vorige campagnes niet? 

 Uitleg aan publiek over aanpak zwerfkattenprobleem 

● M.n. bij TNR 
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Conclusies en aanbevelingen 

Identificeren en castreren: 

 Acties: 

● Chippen en registreren  

● Castreren op jonge leeftijd 

 Ondersteuning via 

● Wettelijke verplichtingen 

● Kostenreductie voor mindervermogenden 

 Dialoog met anders denkenden 

● Uitwisseling van ervaringen tussen organisaties 
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Conclusies en aanbevelingen 

TNR: 

 Effectief mits: 
● Permanente monitoring, wegvangen nieuwkomers 

● Minimaal 70% van kolonie gecastreerd 

● Gebied geschikt 

 Ondersteuning via: 
● Voorlichten van bewoners betreffende gebied 

● Goede afstemming taken tussen organisaties 

● Meer vergunningen voor TNR 

● Met goede richtlijnen en protocollen 

 Centrale databank: 
● Effectiviteit  van elk project toetsen 

● Ingrijpen indien nodig 
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Conclusies en aanbevelingen 

Samenwerking 

 Veel kleinere en grotere organisaties zijn actief: 
● Eenduidige aanpak 

● Centraal aanspreekpunt voor overheid 

● Betere regionale afstemming 

 Opstellen gezamenlijk beleid: 
● Waar welke aanpak / methode?  

● Wanneer wel / niet bijvoeren? 

● Wanneer ingrijpen bij ziekte? 

● Richtlijn controle nieuwe instroom 

   Een mooie taak voor Stray-AFP? 
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Hartelijk dank 

voor uw 

aandacht 

Zijn er nog vragen? 


