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‘Al enkele jaren worden op Texel geen katten 

meer geschoten. Wel worden er na een oproep 

aan de eigenaars van het Nationaal Park Duinen 

van Texel om huiskatten te laten chippen, in de 

duinen katten gevangen.

Het is onjuist om een situatie, die op een be-

paalde plaats is aangetroffen, als overal geldend 

te beschouwen, zoals in het artikel gebeurt met 

de bevindingen op Schiermonnikoog. De situatie 

op andere plaatsen kan anders zijn. Op Texel 

bijvoorbeeld wonen achtmaal meer mensen (en 

dus ook katten) per hectare natuurgebied dan op 

Schiermonnikoog. De Wildbeheereenheid Texel 

vangt in het vroege voorjaar gemakkelijk tachtig 

tot honderd katten. Nota bene op plaatsen die 

op een grotere afstand liggen dan de 183 meter 

die een gemiddelde huiskat op Schiermonnikoog 

uitzwerft. 

Op Schiermonnikoog werd een gemiddelde 

maximale afstand van huiskatten vastgesteld van 

183 meter. Kunnen we dus alle katten die verder 

van woonhuizen worden aangetroffen als verwil-

derde katten bestrijden? Het hanteren van een 

gemiddelde kan echter veel verdoezelen. Van 

de 400 huiskatten, die op Texel langs de bin-

nenduinrand leven, blijft driekwart op of vlakbij 

het eigen erf. Van de overige 100 katten leggen 

sommigen afstanden tot 657 meter af. 

Onjuist vind ik het onderscheid in het artikel in 

Argus tussen vogels en zoogdieren als prooien. 

M.i. is het vangen van muizen in een natuur-

reservaat net zo erg als het vangen van een 

vogel. Dat predatie van zoogdieren niet wordt 

genoemd, komt waarschijnlijk omdat muizen (en 

ratten!) geen hoge aaibaarheidsfactor hebben. 

Immers bijna iedereen in het buitengebied doodt 

muizen en ratten in of rond zijn woning. 

Op Texel hebben we vanwege het vrijwel ont-

breken van grondpredatoren een hoog aantal 

grondbroeders, waaronder wulpen en blauwe 

kiekendieven. Die willen we goed beschermen. 

Castreren van zwerfkatten en dan weer in de na-

tuur loslaten helpt echt niet. Het verwilderen is na-

melijk een continu proces. Dat een behandelde 

kat buiten wordt bijgevoerd is misschien in stads-

parken en dergelijke waar, maar niet in natuur-

gebieden. Bovendien, 

ook al staat er ergens 

een etensbak klaar, kat-

ten gaan toch op jacht 

en vangen wel degelijk 

prooien. Katten jagen en 

doden niet alleen als ze 

honger hebben. 

Voor mij is het belangrijk-

ste argument om katten 

uit de natuurgebieden te 

vangen, het feit dat een 

huisdier dat wilde dieren 

vangt, niet in het ecosysteem thuishoort. Verwil-

derd of niet doet daarbij niet ter zake.’

Een uitgebreidere versie van dit artikel is op ver-

zoek verkrijgbaar via: Ruigehoek@cs.com.
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I
n Argus 2014, nr. 1 was een artikel te 

vinden over het afschieten van katten. 

Daarin werd Texel genoemd als plaats 

waar afschot toegestaan is. Het verhaal behoeft 

enige nuancering, aldus donateur van het eerste 

uur en kenner van de Texelse natuur Adriaan 

Dijksen: in het duingebied van het eiland worden 

geen katten meer geschoten. U vindt hier een 

samenvatting van zijn reactie.1

1. De Faunabescherming onderschrijft niet alle in de samenvatting gedane uitspraken of de interpretatie van de auteur van het originele artikel: 

www.faunabescherming.nl/fb_argus/2014/Argus2014_1%2818-19%29.pdf.

Foto: Adriaan 

Dijksen/Foto Fitis.

Verbod op afschieten 

(zwerf)katten. Of toch niet?


