Kattenactie in Weidevogelkerngebieden*
Om de weidevogels beter te kunnen beschermen willen wij graag samen met u het kattenoverschot te lijf
gaan. Katten kunnen grote ‘stoorzenders’ zijn in het veld. Met name ’s nachts trekken ze er op uit en
vormen ze een bedreiging voor de aanwezige vogels. Enerzijds als predator van jonge kuikens, anderzijds
doordat ze met hun aanwezigheid de vogels verhinderen om zich te gaan vestigen. Dit heeft een
ongewenst effect op het weidevogelbeheer dat we met onze deelnemers uitvoeren.

Aanpak kattenactie
Om het aantal (verwilderde) katten terug te dringen geven we aan onze leden een vergoeding om
aanwezige katten op en rondom het erf te laten steriliseren of castreren*. U kunt hiervoor zelf een
afspraak maken bij uw eigen dierenarts en nadien de nota bij ons indienen. De tarieven voor deze
behandeling verschillen per dierenarts/-kliniek. Collectief Groningen West verstrekt een vergoeding voor
de gemaakte kosten van deze ingreep:
• Maximaal 40 euro per kat bij castratie
• Maximaal 80 euro per poes bij sterilisatie
* Uitgezonderd deelnemers kerngebied Middag-Humsterland. In dit gebied wordt een aparte actie opgezet
waar deelnemers binnenkort over geïnformeerd worden.

Aanvragen vergoeding
>
>
>

Het aanvragen van de vergoeding kan middels bijgevoegd declaratieformulier vergezeld
van een factuur van uw dierenarts;
Indien u meer dan 4 katten wilt laten helpen dan verzoeken wij u om hier vooraf contact
met ons over op te nemen;
Deze actie loopt van 1 december 2020 tot en met 1 april 2021.

Wist u dat?
•

Een geholpen kat een kleiner territorium heeft en minder zwerft;

•

Een kat die thuis gevoerd wordt minder ver van huis jaagt;

•

Eén kattenpaar in een paar jaar tijd voor tientallen
nakomelingen kan zorgen;

•

Een poes meer uren per dag jaagt dan een kater;

•

Een favoriete jachtplek gemaaid grasland is omdat o.a.
weidevogelkuikens daar eenvoudig te vangen zijn;

•

Dat ze niet alleen de weidevogels op uw land bejagen maar ook
de vogels op het land van uw buurman.

