
Van: jmelcherts@zonnet.nl
Onderwerp: RE: De kat de bel aanbinden

Datum: 4 augustus 2022 om 18:37
Aan: info@kiekjesdief.nl

Beste meneer van Yperen,
Met interesse heb ik uw link (https://kiekjesdief.nl/jml3/vogelweetjes-links/411-dossier-
de-kat-de-bel-aanbinden) doorgenomen.
Naar aanleiding van uw vragen:

1. Het is juist dat de website van de Haagse Vogelbescherming en die van
vogelopvang De Wulp geen overzichten bevatten met onze standpunten.
 

2. Niettemin bevatten beide websites diverse pagina’s met zinvolle informatie op
allerlei vogelgebied, alsmede een separate pagina met o.a. de inhoud van al onze
folders en pamfletten. Hier zijn wel degelijk onze standpunten verwoord.
 

3. Het feit dat u slechts enkele aanbevelingen m.b.t. overlast door katten op onze
websites aantreft, wil niet zeggen dat de Haagse Vogelbescherming verder geen
aandacht voor deze problematiek zou hebben, dan wel een standpunt ter zake
heeft.
 

4. De genoemde pagina van Vogelbescherming Nederland is ons bekend.  In grote
lijnen wijkt het standpunt van de Haagse Vogelbescherming hier niet wezenlijk
van af.
 

5. De Haagse Vogelbescherming wil in vergelijking met het standpunt van
Vogelbescherming Nederland op een aantal zaken verder gaan.
 
Eigenaren van huisdieren zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van hun
huisdieren buiten de perceelsgrens van het vestigingsadres. Daar geldt de
Nederlandse en/of lokale wet- en regelgeving, welke op dit gebied zeer helder is.
Zoals bij elke wetsovertreding gelden ook hier sancties. Helaas wordt slechts op
zeer minimale schaal gehandhaafd op het gebied van overlast door huisdieren.
 
De ervaring leert dat de zorgplicht (katten en honden moeten niet in de
gelegenheid worden gesteld om wilde vogels te vangen of te doden) nauwelijks
wordt nageleefd zodra huiskatten buiten de perceelgrens vrij kunnen loslopen.
 
De ervaring leert de wettelijke bescherming van alle in het wild levende vogels in
Nederland nauwelijks wordt gerespecteerd. Vogelopvang De Wulp krijgt jaarlijks
ruim 10.000 wilde vogels met een probleem binnen.
 
De ervaring leert dat het aanspreken van (katten)eigenaren op hun
verantwoordelijkheden m.b.t. de gedragingen van hun huisdier zelden leidt tot
een veranderd gedrag of acceptatie van de eigenaren.
 
De conclusie van deze ervaringen is dat – ondanks de heldere regelgeving – men
het belang van wilde dieren blijkbaar een zeer lage prioriteit geeft.
 
Er is dus nog veel werk nodig om dit maatschappelijk besef op een hoger niveau



Er is dus nog veel werk nodig om dit maatschappelijk besef op een hoger niveau
te krijgen. Van overheden kan worden verwacht dat er op meer adequate en
zinvolle wijze wordt gehandhaafd.
 

6. Zowel Vogelbescherming Nederland als de Haagse Vogelbescherming kunnen de
eigenaren van de huiskatten slechts met continue voorlichting op deze
problematiek blijven wijzen.
 

Naar aanleiding van uw link (https://kiekjesdief.nl/jml3/vogelweetjes-links/411-dossier-
de-kat-de-bel-aanbinden):

1.   Uw rekenkundig vastgestelde aantal vogelslachtoffers door huiskatten lijkt mij
niet reëel.
 
Ruim 198.000 Nederlanders telden ruim 2,7 miljoen vogels in hun tuin voor de
Nationale Tuinvogeltelling van 2021. (bron: Vogelbescherming Nederland)
 
U berekent een Haags verlies van 465.000 vogels veroorzaakt door huiskatten.
 
Dat zou inhouden dat 15% van de in Nederland levende wilde vogels door het
toedoen van Haagse huiskatten in Den Haag komen te overlijden.
 
Het oppervlak van Den Haag beslaat ruim 98 km². Dat is 0,236 % van heel
Nederland.
 
Als uw berekening klopt, dan zouden er ruim 196 miljoen wilde vogels in
Nederland moeten voorkomen.
 

2.   Bovenstaand is uitgelegd waarom “Een grootschalige publiekscampagne vóór het
volgende broedseizoen lijkt op zijn plaats, anders broeden straks weer duizenden
broedparen deels 'voor de kat z'n dinges' ” niet werkt.
 

3.   De kattenproblematiek is een jaarrond probleem. Een campagne alleen gebonden
aan een tijd of periode is dus niet zinvol. Dat moet langer / vaker / continu.
 

4.   “Dus Gemeente en Haagse Vogelbescherming: aan de slag! ”
Tevens is in bovenstaande uitleg aangegeven dat de verantwoordelijkheden
primair liggen bij de eigenaren van huisdieren, secundair bij de handhaving. De
Gemeente en de Haagse Vogelbescherming kunnen dit slechts tertiair blijven
ondersteunen met hun voorlichting.

5.   De dierenambulance(s) van Den Haag zijn geen goede bron om een schatting van
zwerfkatten te laten maken. Dit behoort niet tot hun taak en zij hebben hier ook
geen middelen voor. Wel vervoeren zij regelmatig zwerfkatten met een probleem.
 

6.   “het feit dat zij door de Gemeente zijn ingehuurd om hun aantal drastisch te
beperken” is een onjuiste bewering.
 

1. Elke vorm van beperking van het aantal zwerfkatten is volgens de wet
strafbaar. Een dergelijke opdracht kan de gemeente juridisch gezien dus nooit
geven.

 



2. Dierenambulances hebben niet de technische middelen om het aantal
zwerfkatten te beperken. Het is tevens is strijd met hun doelstellingen.

 

3. De gemeente heeft geen budget waarmee de vermindering van het aantal
zwerfkatten door dierenambulances wordt gefinancierd.

 
Hopelijk helpt deze reactie u om de inhoud van uw link wat dichter bij de werkelijkheid
te plaatsen.
Hoewel de kat de directe veroorzaker van de schade is, zou het goed zijn om een
maatschappelijke poging te doen om de eigenaren op het schavot te kunnen krijgen; al
dan niet voorzien van een bel.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Melcherts
(secretaris Haagse Vogelbescherming) 
From: Kiekjesdief - Wim van Yperen
Sent: Wednesday, August 3, 2022 11:00 AM
To: Haagse Vogelbescherming
Cc: Boudewijn Schreiner
Subject: De kat de bel aanbinden
 
Geacht bestuur,
 
Ik heb uw website doorgenomen, doch kon nergens een overzicht vinden van
standpunten, zoals de landelijke Vogelbescherming die wel kent. Ik vond daar
bijvoorbeeld deze pagina over het onderwerp ‘kat’.
( https://www.vogelbescherming.nl/over-ons/standpunten/standpunt-huisdieren-
en-wilde-vogels )
 
>> Mijn vraag is nu of jullie ook een standpunt hebben over dat probleem en/of
wat jullie er aan doen. Ik maakte over dat onderwerp namelijk inmiddels een
samenvatting dat ik graag met jullie input zou willen aanvullen. Het is te lezen
via deze link:
https://kiekjesdief.nl/jml3/vogelweetjes-links/411-dossier-de-kat-de-bel-
aanbinden
 
Ik hoor graag.
 
Groet en blijf gezond!
 
Wim van Yperen
Kalhuisplaats 104
2586 JS  Den Haag
06-23 23 70 41
070-3 50 53 81


