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‘Katten binnenhouden om vogels te redden is 
onnodig. De meeste zijn geen geweldige jagers’

Twee Nederlandse juristen menen dat het ‘illegaal’ is om katten on-
gecontroleerd naar buiten te laten. De dieren zouden er een bloedbad 
aanrichten, zeggen ze. Maar lang niet iedereen is overtuigd. ‘De asielen 
zouden overspoeldworden met gedumpte, onhandelbare katten.’

De Nederlandse juristen Arie 
Trouwborst en Han Somsen van de 
Tilburg Universiteit schrijven in 
het wetenschappelijke tijdschrift
Journal of Environmental Law dat 
het strikt genomen in strijd is met 
de Europese regels voor natuurbe-
scherming dat baasjes hun katten 
ongecontroleerd laten buiten 
zwerven.

De huiskat (Felix catus) is volgens 
Trouwborst en Somsen ‘een van de 
grootste uitroeiers van diersoorten 
ter wereld’. Volgens hen zouden 
alleen al in Nederland katten elk 
jaar naar schatting ‘140 miljoen 
dieren doden’. Niet alleen vogels 
en vleermuizen zijn hun slacht-
offers, maar ook reptielen, vissen 
en amfibieën. ‘Dat is niet alleen 
schadelijk, maar ook illegaal’, 
zeggen de rechtswetenschappers. 
‘Door de Europese Vogel- en Ha-
bitatrichtlijn is het verplicht om 
bepaalde soorten en hun leefgebie-
den te beschermen, en mogelijke 
bedreigingen te beperken. Een kat 
zonder toezicht laten rondlopen is 
feitelijk dus al verboden.’

Maar hoe haalbaar is dat? Katten-
gedragstherapeut Anneleen Bru 
heeft zo haar twijfels. ‘Algemeen 
gesteld is het zeker mogelijk om 
katten vanaf erg jonge leeftijd 
voortdurend binnen te houden. Al 
bezorgt dat de eigenaars wel wat 
extra werk, want dan moeten ze 
hun huis natuurlijk wel uitrusten 
met onder meer voldoende krab-
palen en een variatie aan katten-
speelgoed, zodat binnenshuis aan 

alle noden en verwachtingen van 
de kat wordt voldaan.’

Gedragsproblemen en stress

Een ander verhaal is het om een 
kat die helemaal gewend is geraakt 
aan de vrijheid buitenshuis, plots 
voortdurend binnen te houden.
Bru: ‘Het territorium van katten 
bestaat uit een hartgebied, waar ze 
eten en drinken, een leefgebied en 
een jachtgebied. Zodra dat leef- en 
jachtgebied zich buiten situeert, is 
het onmogelijk om een kat plots 
alleen nog binnen te houden. Het 
zou leiden tot heel veel gedrags-
problemen en stress. Denk aan kat-
ten die binnen vechten of plassen.’

Volgens Bru zou de voorgestelde 
maatregel ook een pervers ne-
veneffect hebben. ‘Ik geloof hele-
maal niet dat het ooit zover komt, 
maar mocht dit voorstel realiteit 
worden, dan voorspel ik dat de 
dierenasielen zouden overspoeld 
worden met voormalige buiten-
katten die door hun gedwongen 
huisarrest onhandelbaar werden. 
Of dat ze, erger nog, zouden wor-
den gedood.’

‘Meerderheid vangt niks’

Daarnaast vallen ook vraagtekens 
te plaatsen bij de aantallen van 
140 miljoen gedode dieren per 
jaar die de Nederlandse juristen 
noemen. Uit Amerikaans onder-
zoek, waarbij 55 huiskatten in 
de stad Athens (Georgia) werden 
uitgerust met een cameraatje, en 
dat verspreid over meerdere peri-
odes gedurende twaalf maanden, 
blijkt dat slechts 30 procent van 
de dieren daadwerkelijk prooien 
ving. De katten in Athens vingen 
tijdens de ruim zestien weken aan 
camerabeelden in totaal zelfs maar 
vijf vogels. Omgerekend grofweg 
eentje per drie weken.
Andere wetenschappelijke stu-
dies stellen ook dat de meerder-
heid van de huiskatten helemaal 
niets vangt, zegt Bru. ‘Ik heb zelf 
zes katten. Mochten die elk jaar 
tientallen prooien doden, dan zou 
ik hier dagelijks restanten moe-
ten aantreffen. Katten nemen hun 
gevangen prooien namelijk terug 
mee naar hun hartgebied. Wel, ik 
vind nooit wat terug’, zegt ze.

Mens is schadelijker

Bru: ‘We denken makkelijk dat 
katten geweldige jagers zijn, omdat 
we hen zien sluipen, of ander 
jachtgedrag zien vertonen. De 
realiteit is dat de meeste hele-
maal niet zulke geweldige jagers 
zijn. Uiteindelijk is de mens véél 
gevaarlijker voor vogels dan de 
huiskat. Zolang wij bomen blijven 
omhakken om onze habitat uit 
te breiden of massaal pesticiden 
gebruiken, en zo de vogelbiotopen 
aantasten, zullen er veel meer vo-
gels omkomen door de mens dan 
door de huiskat.’
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