
 
 

 
 

 

 

 

 

Kattenactie in Middag-Humsterland 
 

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. 
 

Om het aantal katten terug te dringen komt Collectief Groningen West met een actie om middels 
castratie en sterilisatie verdere voortplanting te beletten. Naast dat we alle deelnemers aan het 
weidevogelbeheer een vergoeding hiervoor bieden, gaan we in het weidevogelkerngebied Middag-
Humsterland nog een stap verder. Hier gaan we actief ‘opereren’ in het gebied, benaderen we zelf erf- 
en dorpsbewoners voor deelname en helpen we kateigenaren waar nodig bij het vangen van hun 
(erf)katten. 
 

Inhoud 
 

• Deze actie geldt voor alle kateigenaren woonachtig binnen het weidevogelkerngebied 
Middag-Humsterland (zie bijgevoegde kaart); 

• De katten worden indien nodig een 1-2 dagen van tevoren gevangen met vangkooien; 

• De ingreep vindt plaats op een locatie (stal of schuur) in het weidevogelkerngebied; 

• Voor inwoners/kateigenaren in het buitengebied worden geen kosten in rekening gebracht; 

• Voor inwoners/kateigenaren in de dorpskernen van Ezinge, Den Ham en Feerwerd wordt de 
kostprijs van de ingreep in rekening gebracht: 5 euro voor castratie van een kat, 25 euro voor 
sterilisatie van een poes; 

• Katten gaan na de ingreep weer terug naar de kateigenaar/locatie waar ze zijn gevangen en 
dienen dan een nacht in een afgesloten ruimte te worden gehouden. 

• De actie loopt van 1 december 2020 tot en met 1 april 2021. 
 
 

Inventarisatie 

Het is onmogelijk om alle katten in een gebied te bereiken, maar om daadwerkelijk verschil te maken 
is het streven wel om zo’n groot mogelijke impact in een gebied te bewerkstelligen. Daarom starten 
we met het in beeld brengen van het aantal katten in het projectgebied en het informeren van 
kateigenaren over deze actie. Hierin onderscheiden we 3 categorieën:  
 

1) Deelnemers weidevogelbeheer: actieve benadering door veld coördinatoren van Collectief 
Groningen West omdat de kattenproblematiek in nauwe relatie staat met de 
(beheer)activiteiten die worden ingezet ten behoeve van de weidevogels;  

2) Overige erfbewoners buitengebied: flyer in brievenbus met informatie over inhoud van de 
actie en gegevens voor aanleveren gegevens en aanmelding, omdat katten geen begrenzing 
van het erf kennen en het merendeel van deze katten ook zal rondstruinen in het 
weidevogelgebied; 

3) Inwoners/kateigenaren in de dorpskernen van Ezinge, Feerwerd en Den Ham: artikel in de 
lokale krant  met informatie over de geplande operatiedagen en gegevens voor aanmelding.  



 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

Uitvoering 

Zolang we met beperkingen van COVID 19 te maken hebben is het nu niet mogelijk om deze actie 
grootschalig in het veld uit te voeren. De inventarisatie en voorbereidingen voor de operatiedagen 
voeren we waar mogelijk al wel uit, zodat we stand-by staan voor actie en weten wat ons te doen 
staat. Tot die tijd zal enkel op kleine schaal worden geopereerd.  
 

 

 
 
 

Collectief Groningen West 

Met 750 boeren en burgers zorgen wij voor een natuurlijk 
boerenland. Van De Wilp tot Rottum en van Visvliet tot 
Noordlaren. Verenigd in Collectief Groningen West werken 
we samen aan de uitvoering van het stelsel Agrarisch Natuur- 
en Landschapsbeheer (ANLb). Met zorg voor onze 
boerenlandvogels, oog voor het landschap en perspectief 
voor de boer -  www.collectiefgroningenwest.nl  

 

Stichting Kat in Nood 

In de uitvoering worden we ondersteund door Stichting Kat 
In Nood. Zij zetten zich al jaren in tegen het kattenoverschot 
door middel van castreren/steriliseren en zien ons initiatief als 
een erg nuttig project waar ze graag een bijdrage in willen 
leveren -  www.katinnood.nl  
 
 

  

Gegevens en aanmelding 
 

Om dit project zorgvuldig ten uitvoering te kunnen brengen vragen we alle kateigenaren in het 
buitengebied (categorie 1+2) voor het aanleveren van de volgende informatie: 
 

1) Hoeveel katers en/of poezen heeft u? 
2) Zijn deze gecastreerd/gesteriliseerd? 

a. Zo ja, is dit ook zichtbaar (op chip met brandmerk) 
b. Zo nee, wilt u ze aanmelden voor deze actie? 

 

Voor het aanleveren van deze gegevens en/of vragen over deze actie, kunt u contact opnemen met 
Edith Rotman (werkdagen woensdag en donderdag) via ons algemene nummer 0594-721013 of via 
erotman@collectiefgroningenwest.nl. 
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