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Introductie
Introductie
In Nederland leven groepen verwilderde katten in 
stedelijke gebieden en buitengebieden. Zij kunnen 
overlast veroorzaken voor omwonenden en richten 
volgens sommigen schade aan in de natuur. Voor dieren in 
stedelijke gebieden bestaat een effectieve, diervriendelijke 
aanpak om overlast door zwerfkatten te beperken. Dit 
wordt in deze factsheet toegelicht.

De zwerfkat
Een zwerfkat, ook wel verwilderde kat genoemd, is een 
kat die buitenshuis leeft en die geen aanwijsbare eigenaar 
heeft of die niet door een eigenaar wordt opgeëist. Een 
zwerfkat kan zowel een in het wild geboren kat zijn, als een 
verwilderde huiskat die al een hele tijd buiten leeft. Deze 
katten zijn meestal schuw, angstig voor mensen en als zij 
niet geneutraliseerd (gesteriliseerd of gecastreerd) zijn, 
kunnen zij zich snel vermenigvuldigen.

Zwerfkatten leven op plekken waar voedsel te vinden 
is, zoals woonwijken, campings, restaurants of 
industrieterreinen. Vaak worden ze gevoerd door mensen 
uit de buurt. Hoe meer voedsel en nestplekken in een 
gebied, hoe meer zwerfkatten er kunnen en zullen 
leven. Daar waar meer voedsel aanwezig is, zoals op de 
boerderij, camping, industrieterreinen of in steden, leven 
ze meestal in groepen (sociaal). In het buitengebied is het 
voedselaanbod vaak beperkt en leven zwerfkatten meestal 
alleen (solitair).

Wet- en regelgeving
Verwilderde katten mogen binnen de bebouwde kom met 
vangkooien gevangen worden. Buiten de bebouwde kom 
is dit alleen mogelijk met een ontheffing van het ministerie. 
Het vangen, steriliseren en terugzetten (TNR-methode) 
van verwilderde katten binnen of buiten de bebouwde 
kom mag ook alleen met een ontheffing van het ministerie. 
Buiten de bebouwde kom mogen katten in sommige 
provincies of in delen van provincies afgeschoten worden 
door jachtaktehouders.

Problematiek
Voor de katten zelf is het geen prettig bestaan. Als zwerver 
lijden de katten vaak aan ziektes, honger en kou, en 
worden ze overal weggejaagd. 

Overlast
In steden wordt de aanwezigheid van zwerfkatten 
regelmatig ervaren als overlast. Ze krabben bijvoorbeeld 
vuilniszakken open en veroorzaken, vooral tijdens de paar-
tijd, geluids- en stankoverlast (door urineren en sproeien). 
Bij voldoende voedselaanbod kunnen de katten zich snel 
voortplanten, waardoor de overlast snel kan toenemen. 

Schade aan inheemse flora en fauna
Buiten de bebouwde kom speelt predatie een rol. 
Verwilderde katten eten wilde zoogdieren en vogels en 
zouden daardoor schade kunnen toebrengen aan de 
inheemse fauna.

Lastig herplaatsbaar
Een veel gebruikte methode om overlast te beperken is het 
wegvangen van zwerfkatten binnen de bebouwde kom. De 
opvang van deze katten levert vaak problemen op, omdat 
deze katten in verwilderde staat zijn en daarom moeilijk 
tot niet in een huiselijke sfeer te houden. Het gevolg is dat 
de kat lange tijd in het asiel blijft zitten of geëuthanaseerd 
wordt. 

Afschot
Met name in het buitengebied worden vaak jagers 
ingeschakeld om zwerfkatten te doden. Dit is echter 
weinig zinvol. De leeggevallen plekken zullen namelijk 
door andere zwerfkatten worden opgevuld, omdat de 
leefomgeving nog steeds de draagkracht (voldoende 
voedsel en nestplekken) heeft voor één of meerdere 
katten. 

Het jagen op zwerfkatten heeft ook nog een ander nadeel. 
Omdat jagers niet weten wat een verwilderde kat is en hoe 
deze eruit ziet, worden katten zonder halsbandje, magere 
katten of katten die zich ‘verdacht’ ophouden in het veld, 
al gauw als zwerver bestempeld. Dit leidt ertoe dat veel 



huiskatten ‘per ongeluk’ worden gedood. Dit veroorzaakt 
veel verdriet onder hun eigenaren. Bovendien veroorzaakt 
jacht veel dierenleed. De dieren zijn vaak niet direct dood 
maar raken gewond, zeker wanneer hagel gebruikt wordt.

Standpunt van de Dierenbescherming 
De Dierenbescherming wil bevorderen dat het 
aantal zwerfkatten in Nederland op termijn wordt 
teruggedrongen. Ze zet zich in voor een aanpak die 
rekening houdt met intrinsieke waarde van de katten. 

Voor verwilderde katten in het buitengebied is de 
Dierenbescherming van mening dat deze met rust moeten 
worden gelaten. De Dierenbescherming accepteert 
de verwilderde kat als roofdier omdat het doden van 
verwilderde katten niet effectief is om schade aan 
inheemse fauna te beperken. 

Aanpak van de problematiek volgens de 
Dierenbescherming

Preventie
De Dierenbescherming heeft haar beleid gericht op 
preventie van de overlast om de populaties verwilderde 
katten op een diervriendelijke en effectieve manier 
te beheersen. Dit doet de Dierenbescherming door 
draagvlak te creëren voor preventieve maatregelen 
die katteneigenaren kunnen toepassen. Het gaat om 
chip identificatie, registratie en sterilisatie/castratie 
(neutralisatie). Ook wordt het publiek voorgelicht over 
het voorkomen van verwildering bij huiskatten. De 
Dierenbescherming ondersteunt daarnaast asielen die  
zich bezighouden met de opvang van zwerfdieren. 

TNR-methode
Voor zwerfkattenproblemen binnen de bebouwde kom 
kan de zogenaamde Trap, Neuter, Return (TNR) methode 
worden ingezet. Hierbij worden zwerfkatten gevangen 
(Trap), gecastreerd of gesteriliseerd (Neuter) en weer 
teruggezet (Return). De katten worden gevangen met 
speciale vangkooien. Dat gebeurt met gerichte acties, 
waarbij zo veel mogelijk katten in één keer worden 
gevangen. Buurtbewoners worden gevraagd de 
zwerfkatten in deze periode niet te voeren en hun eigen kat 
binnen te houden of te onderscheiden met een halsbandje. 

De gecastreerde of gesteriliseerde katten worden bij 
voorkeur weer teruggeplaatst in hun oude leefomgeving. 

Teruggeplaatste dieren veroorzaken veel minder overlast 
doordat ze gecastreerd zijn (geen sproeien, vechten en 
krijsen meer). Ook groeit de populatie niet meer omdat 
de dieren onvruchtbaar zijn gemaakt. Uiteindelijk, mits 
instroom van nieuwe dieren beperkt wordt door voldoende 
voorlichting aan omwonenden over chippen en steriliseren, 
wordt de groep steeds kleiner en zal uiteindelijk door 
natuurlijk verloop uitsterven.

Volwassen katten die nog niet erg lang op straat 
hebben geleefd en nog redelijk tam zijn, kunnen worden 
geresocialiseerd, maar uitsluitend wanneer terugplaatsen 
of plaatsen in een andere leefomgeving niet mogelijk is. 
Dieren die ge(re)socialiseerd zijn, kunnen in een huiselijke 
omgeving worden geplaatst of op een boerderij, camping 
of recreatiepark. 

Door het inzetten van de TNR-methode zullen minder 
kittens worden geboren. Maar als de draagkracht van 
het gebied niet verlaagd wordt, zullen er altijd nieuwe 
verwilderde katten bij blijven komen. De TNR-methode 
is dan ook alleen effectief als deze wordt gecombineerd 
met aanvullende maatregelen, zoals de omgeving 
minder aantrekkelijk maken door het voedselaanbod 
te verminderen (geen voedselresten op straat gooien, 
vuilniszakken niet bereikbaar maken voor katten). 

De TNR-methode is geen effectieve methode om aantallen 
te reguleren in het buitengebied (net als afschot), omdat 
daar de instroom niet goed te beperken valt. Vruchtbare 
dieren komen continu ‘nieuw’ binnen in de populatie. 
Daardoor heeft TNR daar nauwelijks effect op de totale 
populatie.

Een samenwerking tussen asiel, zwerfkattenproject, 
permanente opvang en gemeente helpt om de opvang 
van verwilderde zwerfkatten beter ten uitvoer te kunnen 
brengen en de draagkracht van het gebied te verlagen. 

Wat kunt u doen?
Meld overlast door zwerfkatten bij de Dierenbescherming. 
Samen met de Dierenbescherming, buurtbewoners en 
de gemeente kan naar een diervriendelijke, effectieve 
oplossing worden gezocht. 

Laat uw eigen katten ‘helpen’. Dit bespaart gejank en 
gesproei van krolse katers en er is geen kans meer op 
nesten jonge katjes. 



Laat uw eigen katten chippen en registreren. Op  
deze manier is de kans aanzienlijk groter dat de dieren-
ambulance, het asiel of de Dierenbescherming deze  
katten weer terugvindt als deze zouden weglopen. 
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