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Deel 1 
Verslag acties nota Dierenwelzijn 
 
 

0. Eén gemeentelijke website 

Wat (Omschrijving) Er is een gemeentelijke portal over dieren: 

www.rotterdam.nl/dieren. Deze portal biedt toegang tot alle 

beschikbare informatie over dierenwelzijn. Van 

dierenbescherming tot overlastgevende dieren. Nieuws, 

interessante weetjes, contactgegevens, gemakkelijk melding 

doen.  

Wanneer Lancering: mei 2015. Aanpassing: wanneer nodig.  

Doelgroep Alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. 

Communicatie Inzetten twitter en facebook om bekendheid te geven aan de 

website. Daarnaast standaard verwijzing onderaan persberichten 

en artikelen over dierenwelzijn. 

Resultaat  Portal dieren is online en wordt regelmatig aangevuld. Een 

vernieuwing van de gemeentelijke website heeft wel gezorgd 

voor een andere opzet. Naast een algemene pagina over dieren 

is de pagina over ratten(overlast) verbeterd en aangevuld. Ook 

andere pagina’s worden regelmatig toegevoegd, zoals een 

waarschuwing om broedende vogels niet te storen. 

 

0. Lokale kennistafel dierenwelzijn 

Wat (Omschrijving) Tijdens een themadag over dierenwelzijn boden we een platform 

aan de in Rotterdam betrokken partijen. Doel was verbinden, 

aanzetten tot samenwerken, kennis uitwisselen, discussie. 

Wanneer 10 oktober 2016 

Doelgroep O.a. gemeente Rotterdam, Dierenbescherming, politie, 

dierenartsen, dierenwinkelbranche, hengelsportvereniging, 

Stichting Zwerfkat, Stichting bevordering huisdierenwelzijn, 

dierenambulances, NVWA. 

Communicatie Intern: tijdig betrekken collega’s bij programmering 

Extern: gerichte uitnodigingen aan deelnemende organisaties, 

artikel in lokale media. 

Resultaat  De tweede lokale kennistafel was succesvol. De meerderheid van 

de genodigden was aanwezig waardoor er een grote diversiteit 

aan deelnemers was. Er zijn 4 inhoudelijke presentaties gegeven 

waarover met de deelnemers nagepraat is. De middag bood 

voldoende gelegenheid voor deelnemers om met elkaar in 

gesprek te raken. In 2017 zal deze kennistafel opnieuw worden 

georganiseerd, over de vorm wordt nog nagedacht. Mogelijk 

komen er enkele kleinere bijeenkomsten gericht op één specifiek 

onderwerp.  

  

http://www.rotterdam.nl/dieren
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2. Evaluatie gedragscode bestendig groenbeheer 

Wat (Omschrijving) De gedragscode is een werkinstructie voor het zorgvuldig 

handelen tijdens het verrichten van bestendig groenbeheer op 

plaatsen waar vaste rust- en verblijfplaatsen zijn van beschermde 

flora en fauna. Wanneer een gemeente deze gedragscode 

toepast, is het niet meer nodig voor diverse afzonderlijke 

werkzaamheden een ontheffing aan te vragen. Het format voor 

deze gedragscode zal worden gebruikt voor een Rotterdamse 

leidraad bij de gedragscode bestendig beheer. In 2016 is er met 

deze leidraad gewerkt. Resultaat: zie hieronder. 

Wanneer 2016 

Doelgroep Opdrachtgevers gemeente Rotterdam, opdrachtnemers  

Communicatie N.v.t. 

Resultaat De gedragscode is na vaststelling verwerkt in diverse bestekken 

en de betrokken medewerkers hebben bijscholing ontvangen.  

Uit een evaluatie blijft dat de gedragscode in alle 

onderhoudscontracten is geborgd. Vooral natuurdata worden 

geraadpleegd op aanwezigheid van vleermuizen en jaarrond 

beschermde vogelnesten. Boswachters worden op grote schaal 

ingezet ten behoeve van quick scans.  

De planning van het snoeien van heesters en de dunning van 

bosplantsoen is afgestemd met de natuurkalender (ook wel het 

stoplichtmodel van de gedragscode).  

De gedragscode is in alle bouwvergaderingen onderwerp van 

gesprek. Het is voorgekomen dat er in de winterperiode werk 

door de aannemer is stilgelegd vanwege de aanwezigheid van 

egels. Uitvoering Werken is alert op incidenten en het vastleggen 

van de feiten. Er zijn geen overtredingen geregistreerd.  

De evaluatie biedt voldoende aanknopingspunten om daar waar 

nodig verbeteringen door te voeren.  

 

 

 

5 Lobby voor invoeren van positieflijst vogels, reptielen en 

amfibieën  

Wat (Omschrijving) Een positieflijst geeft aan welke soorten geschikt worden geacht 

om te houden en onder welke voorwaarden. Een soort die niet op 

de positieflijst voorkomt, mag niet als huisdier gehouden worden. 

Voor zoogdieren is deze lijst inmiddels (gefaseerd) ingevoerd. Er 

is vooronderzoek gedaan naar een positieflijst voor vogels, 

reptielen en amfibieën maar de daadwerkelijke opstelling van 

deze lijst laat op zich wachten. De gemeente Rotterdam is van 

mening dat deze lijst spoedig ingevoerd moet worden omdat veel 

soorten (exotische) reptielen ongeschikt zijn om te houden als 

huisdier en mogelijk zelfs gevaarlijk kunnen zijn. Daarom is er 

een brief aan de staatssecretaris gestuurd.  
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Wanneer Juli 2016  

Doelgroep Ministerie van EZ, collega wethouders dierenwelzijn 

Communicatie  

Resultaat De brief aan de staatssecretaris is mede namens 18 wethouders 

dierenwelzijn verzonden. Daarmee is het draagvlak voor deze 

positieflijst extra onderstreept. De staatssecretaris deelt de 

mening dat niet alle reptielen geschikt zijn om gehouden te 

worden. Tegelijkertijd spreekt hij uit dat de invoering van de 

positieflijst voor zoogdieren eerst voltooid moet zijn, alvorens 

verder te gaan met de lijst voor reptielen. Eind 2016 is de 

positieflijst voor zoogdieren vastgesteld. We verwachten dan ook 

dat het ministerie van EZ in 2017 voortvarend aan de slag zal 

gaan met de positieflijst voor vogels, reptielen en amfibieën.  

 

 

6a Chip je kat 

Wat (Omschrijving) Het is niet verplicht om katten te laten registreren (i.t.t. honden 

geboren na 1 april 2013). Een ongeregistreerde 

verdwaalde/gewonde kat is veel moeilijker of niet te verenigen 

met de eigenaar. De kat verblijft dan langer bij de dierenopvang 

met hogere opvangkosten tot gevolg. Deze actie wilde 

kattenbezitters aanzetten tot het laten chippen en registreren van 

hun kat. In samenwerking met de Dierenbescherming is er 

gekozen voor een maand waarin kattenbezitters kosteloos hun 

kat konden laten chippen en nakijken. Alle dierenartsen in 

Rotterdam zijn door de Dierenbescherming aangeschreven en er 

hebben uiteindelijk acht praktijken deelgenomen aan de actie. De 

deelnemende dierenartsen kregen de kosten van de chip en 

registratie vergoed.  

Wanneer November 2016  

Doelgroep Kattenbezitters, dierenartsen, Dierenbescherming 

Communicatie Aankondiging actie in de Stadskrant en via andere (sociale) 

media. Officiële aftrap van de actie door wethouder Eerdmans. 

De actie werd door andere media, zowel krant als televisie, 

opgepakt.  

Resultaat De actie was succesvol. In twee weken tijd zijn er ruim 600 katten 

gechipt. De kosten hiervan bedroegen 10.000 euro.  

 

 

 

 

6c Minima en huisdieren 

Wat (Omschrijving) 1. Soms kunnen mensen niet meer goed zorgen voor hun 

huisdier, door financiële of gezondheidsproblemen. De gemeente 

wil mensen in dat geval goed kunnen informeren en 

doorverwijzen naar organisaties die mogelijk kunnen helpen. 
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Daartoe is er een informatieblad ‘Zorg voor uw huisdier’ 

geschreven waarin mensen worden gewezen op organisaties 

zoals Minimax, Stichting Huisdierenwelzijn en de 

dierenvoedselbank.  

 

2. Puppycursus goedkoper via de Rotterdampas. Eén 

hondenschool was bereid mee te doen met een proef om tegen 

gereduceerd tarief gehoorzaamheidstrainingen aan te bieden.  

 

3. Kosten voor verzorging huisdier via AOW-tegoed. Deze actie 

volgt niet direct uit de nota zelf maar uit een motie van Partij van 

de Dieren, SP en GL. Deze partijen verzoeken het college om 

diergeneeskundige zorg toe te voegen aan de producten en 

diensten die met het AOW-tegoed kunnen worden aangeschaft of 

bekostigd. 

Wanneer Najaar 2016-eerste kwartaal 2017 

Doelgroep Vraagwijzerconsulenten 

Communicatie Divers 

Resultaat 1. Het informatieblad ‘Zorg voor uw huisdier’ is toegevoegd aan 

het assortiment informatiebladen. Het is nog niet duidelijk hoe 

vaak er gebruik van is gemaakt en tot hoeveel doorverwijzingen 

dit heeft geleid.  

 

2. Er is slechts 4x gebruikt gemaakt van deze actie, waarvan 

twee keer door minima.  

 

3. Diergeneeskunde en dierbenodigdheden worden opgenomen 

in het AOW-tegoed. Het is afhankelijk van de bereidwilligheid tot 

deelname van leveranciers van dergelijke producten of en 

wanneer het AOW-tegoed daadwerkelijk te besteden is aan deze 

twee productcategorieën. Tevens moet het voor een partij 

operationeel mogelijk zijn om zich aan te sluiten bij de regeling 

via de Rotterdampas.  

 

Eind 2016 heeft een eerste verkenning plaatsgevonden met de 

Minimax dierendokter over deelname aan het AOW-tegoed. Bij 

deze dierenartspraktijk van het Dierenopvangcentrum Rotterdam 

kunnen huisdiereigenaren met een uitkering van de gemeente 

Rotterdam tegen minimale kosten hun huisdier (hond, kat, konijn 

of knaagdier) laten behandelen. De onderhandelingen zijn op dit 

moment in een vergevorderd stadium. Een verkenning naar 

dierenklinieken en dierenspeciaalzaken die kunnen en willen 

deelnemen, zal binnenkort worden gestart. Zodra dit leidt tot de 

aansluiting van nieuwe partijen wordt dit via de website van het 

AOW-tegoed gecommuniceerd aan de rechthebbenden van het 

AOW-tegoed.  
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8c (nieuw) Verkleinen overlast door agressieve honden 

Wat (Omschrijving) Nederland wordt met enige regelmaat opgeschrikt door berichten 

over ernstige bijtincidenten. Ook in Rotterdam vonden er in 2016 

incidenten plaats waarbij mens of dier gewond raakte. De Raad 

voor dieraangelegenheden heeft op verzoek van de 

staatssecretaris een zienswijze opgesteld over het omgaan met 

hoog risico honden. De gemeente Rotterdam heeft hiervoor 

middels gesprekken en het aanleveren van informatie een 

bijdrage aan geleverd. Daarnaast komt de gemeente met een 

plan van aanpak hoog risico honden, waarbij het bewandelen van 

het bestuursrecht en het instellen van een meldpunt centraal 

staan.  

Wanneer In uitvoering 

Doelgroep Hondenbezitters, dierenpolitie, T&H, Veilig 

Communicatie Vooralsnog alleen met partners, in later stadium via diverse 

kanalen.  

Resultaat Concept plan van aanpak Hoog risico honden. Er is veel 

afstemming nodig met diverse partijen, daardoor wordt het 

definitieve plan van aanpak niet voor medio juni verwacht.  

 

 

9.  Vernieuwd hondenbeleid 

Wat (Omschrijving) N.a.v. de evaluatie het oude hondenbeleid vernieuwen. 

Wanneer  

Doelgroep Hondenbezitters, medewerkers gemeente 

Communicatie Nieuwe plattegronden, nieuwe folder, nieuwe borden 

hondenuitlaatzones. Website wordt aangepast.  

Resultaat Het nieuwe hondenbeleid is medio 2016 vastgesteld. Nieuw 

daarin is de mogelijkheid om een losloopzone aan te wijzen 

waarbij een opruimplicht geldt. Er zijn nieuwe borden ontworpen 

en besteld t.b.v. de uitlaatzones. De oude borden worden 

gefaseerd vervangen, waardoor er enige tijd twee soorten borden 

naast elkaar bestaan. Dit wordt aangegeven in de nieuwe folder 

en op de vernieuwde website (onder constructie).  

 

 

12. Plaagdierbeheersing 

Wat (Omschrijving) Op het gebied van plaagdierbeheersing zijn in 2016 de volgende 

activiteiten ondernomen: 

- Implementeren Integrated Pest Management t.b.v. certificering. 

Dit is belangrijk voor het kunnen inzetten van gif in de 

buitenruimte wanneer andere maatregelen onvoldoende effectief 

zijn; 

- Kleine aanpassingen in MSB om de analyse van de meldingen 

te verbeteren en het doen van de melding te vergemakkelijken; 

- Opstellen en start uitvoering actieplan rattenoverlast; 
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- Meer communicatie over dit onderwerp, verbeteren van de 

website www.rotterdam.nl/rattenoverlast. Zie ook actie 13.  

Wanneer 2016-april 2017 

Doelgroep Intern: medewerkers gemeente waaronder 14010, 

gebiedsorganisaties. Extern: inwoners Rotterdam 

Communicatie Intranet, overlegplatforms, presentaties aanpassing informatie 

voor 14010, aanpassing website over plaagdierbeheersing, krant 

en social media 

Resultaat - De gemeente is gecertificeerd voor het toepassen van de IPM 

methodiek; 

- Het opgestelde actieplan rattenoverlast is inmiddels in 

uitvoering. Een evaluatie staat gepland voor het eerste kwartaal 

van 2018;  

- Er is meer aandacht voor rattenoverlast in Rotterdam. Dat is 

een eerste stap in het proces richting gedragsverandering waar 

het gaat om voedselresten op straat achterlaten.  

 

 

13. Voorlichting niet-voeren stadsdieren 

Wat (Omschrijving) Het voeren van stadsdieren zoals eenden, duiven en ganzen is 

ongewenst omdat dit een aantrekkende werking heeft op 

ongedierte en omdat het slecht voor dieren is. Regelmatige 

aandacht voor dit thema is nodig. 

 

Wanneer Doorlopend en tijdens lokale evenementen. 

Doelgroep Inwoners van Rotterdam 

Communicatie Website, twitter, stadskrant, flyers, posters, borden 

Resultaat  De in 2015 ontworpen flyer en poster zijn in 2016 regelmatig 

ingezet. Er is een extra flyer ontworpen met pictogrammen in 

plaats van tekst. In navolging van het officiële verbodsbord voor 

het voeren van stadsdieren is een bord ontworpen voor gebieden 

waar geen voederverbod geldt. Dit bord ontmoedigt voeren maar 

heeft geen juridische status. Er zijn 75 borden verspreid.  

 

De website over rattenoverlast is aangepast en de flyers zijn ook 

digitaal beschikbaar.  

 

In lokale media is meerdere malen aandacht geweest voor het 

niet-voeren van dieren.  

 

Er is eind april en begin mei een communicatie-actie via MUPI’s 

(reclamezuilen op straat) geweest, ondersteund door social 

media en Stadskrant.  

 

 

 

http://www.rotterdam.nl/rattenoverlast
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13. Preventie overlastgevende dieren: populatiebeheer ganzen 

Wat (Omschrijving) Ganzen zijn prachtige dieren die zich thuis voelen in en om 

waterpartijen in de stad. Wanneer de groepen ganzen te groot 

worden kan er echter overlast ontstaan in de vorm van vervuiling, 

agressie en lawaai. Uit verschillende delen van de stad komen 

regelmatig klachten over overlast. In eerste instantie wordt er 

ingezet op nestbeheer waarbij de eieren behandeld worden, 

voorlichting over voeren en schoonmaken. In sommige gevallen 

wordt een groep ganzen afgevangen en elders herplaatst. Er 

worden geen ganzen gedood.  

Wanneer Divers 

Doelgroep Gebiedsorganisaties, Stadsbeheer, bewoners, boswachters 

Communicatie Bewonersbrieven, flyers, gesprekken 

Resultaat  In 2016 zijn er 2958 eieren met maisolie behandeld. Daarnaast 

zijn er op drie overlastgevende locaties in totaal ca. 150 ganzen 

afgevangen: Lombardijen, Wielewaal en het Rietveldpark. De 

ganzen zijn opgevangen in Drenthe bij Akka’s Ganzenparadijs. 

Ook in 2017 verwachten we op meerdere locaties, met name in 

Prins Alexander, ganzen af te vangen.  

 

 

13c Pilot duiventillen Lijnbaangebied 

Wat (Omschrijving) De pilot duiventillen in het lijnbaangebied heeft als doel om te 

onderzoeken of het mogelijk is om overlast van duiven op straat 

op een diervriendelijke manier te beheersen met behulp van 

duiventillen.  

Wanneer Doorlopend. Einde pilot mei 2018, eventueel met verlenging. 

Doelgroep Ondernemers, bewoners, winkelend publiek, Dela, Vereniging 

Lijnbaan Akkoord, Dierenbescherming, vrijwilliger(s). 

Communicatie Divers: media, bewonersbrieven, website, posters, borden, flyers 

Resultaat De eerste duiventil is geopend in mei 2015. De til wordt goed 

gebruikt door meer dan 100 duiven. De til wordt beheerd door 

Stadsbeheer (afdeling plaagdierbeheersing, ondersteund door de 

boswachterij). Meerdere duiven broeden in de til, een deel van de 

eieren wordt gewisseld met nepeieren. De tilduiven zijn 

grotendeels geringd.  

 

De tweede til, op het Stadhuisplein, is in mei 2016 geopend. Ook 

deze til wordt goed bezocht. Betrokken partijen melden minder 

overlastgevende duiven en een afname van het aantal zieke en 

zwakke duiven op straat. De overlast bij voedselverkopende 

ondernemers is nog niet in voldoende mate afgenomen. 

Plaagdierbeheersing vangt bij grote overlast duiven en zet deze 

tijdelijk vast op het Kleinpolderplein.  
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Een locatie voor de derde til is, nadat eerdere opties niet mogelijk 

leken, in onderzoek. Een geschikt dak nabij de Coolsingel wordt 

nu voor wat betreft Welstand en draagkracht onderzocht.  

 

Het voederverbod is van kracht, T&H handhaaft in burger en in 

uniform. Omdat het OM heeft bepaald dat er eerst drie keer een 

waarschuwing moet worden gegeven, zijn er nauwelijks 

bekeuringen uitgeschreven. In mei 2017 wordt er via grote 

posters in reclamezuilen in het Centrum en via eigen media 

tijdelijk aandacht gevraagd voor de duiventillen en het niet voeren 

van de duiven op straat.  

 

 

 

17 3. Samenwerking handhavers Dierenbescherming, 

Dierenpolitie en gemeente 

Wat (Omschrijving) Een pilot waarbij twee stedelijke interventieteams samenwerken 

met dierenpolitie en Dierenbescherming met als doel 

dierenmishandeling eerder te signaleren. De dierenpolitie draagt 

kennis over tijdens één of meerdere briefings en er wordt een 

factsheet opgesteld. 144 wordt betrokken bij de pilot. 

Wanneer Start laatste kwartaal 2015 

Doelgroep Gemeentelijke boa’s, politie, Dierenbescherming 

Communicatie Met betrokken partners 

Resultaat Met 144 is afgesproken dat zij de meldingen zullen ontvangen en 

doorzetten naar de juiste behandelaar. Er is een checklist 

opgesteld voor de gemeentelijke handhavers waardoor zij beter 

kunnen beoordelen of er mogelijk sprake is van verwaarlozing of 

mishandeling. Deze heeft echter geen formele status omdat het 

handhaven op dierenwelzijn geen bevoegdheid is van 

gemeentelijke handhavers! De dierenpolitie heeft een 

inhoudelijke presentatie over dierenwelzijn gegeven aan de 

handhavers. Zij hebben daardoor meer kennis en zullen 

misstanden mogelijk eerder melden bij 144. De handhavers gaan 

niet zelf een onderzoek instellen (incl. het stellen van vragen) 

omdat toezicht houden op dierenwelzijn niet tot hun bevoegdheid 

behoort.  

 

Komend jaar wordt ingezet op kennisoverdracht naar de 

wijkteams, wijkhandhavers, preventieteams maar ook het 

algemene publiek.  
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19 en 20 Gemeentelijke bedrijfsrestaurants 

Wat (Omschrijving) De pilot Meatless Monday heeft in 2016 vervolg gekregen. In alle 

bedrijfsrestaurants is elke eerste dinsdag van de maand meer 

aanbod van vegetarische gerechten, met als slogan: more than 

meat. De vegetarische menu’s en producten worden goed 

zichtbaar aangeboden terwijl er die dag geen extra aandacht is 

voor gerechten met vlees (die overigens nog wel te verkrijgen 

zijn). Bij de ingangen van de restaurants wordt elke eerste 

dinsdag van de maand een banner geplaatst.  

Op 4 oktober 2016 was er een volledig vegetarische dag in de 

hoofdvestigingen van de gemeente. Ter gelegenheid van die dag 

is er een kookboekje met vegetarische recepten van en voor 

collega’s uitgegeven.  

Wanneer Elke eerste dinsdag van de maand en 4 oktober 

Doelgroep Medewerkers gemeente Rotterdam en gasten (4 oktober) 

Communicatie Via intranet en banners. Boodschap: eet ook eens alternatieven, 

zoals biologische en vegetarische producten 

Resultaat  Er zijn de afgelopen jaren meer vegetarische producten 

afgenomen in de bedrijfsrestaurants. Dat komt ook doordat de 

cateraar meer vegetarische gerechten is gaan aanbieden, ook 

naast de ‘more than meat’-dagen. Zo waren de broccoliburger en 

boerenkoolburger succesvol. De gebruikers/klanten staan open 

voor nieuwe producten. De reacties zijn volgens de cateraar 

overwegend positief, met name over nieuwe producten, waardoor 

deze weer opgenomen worden in het assortiment. Alleen tijdens 

de Meatless Monday, op dierendag, zijn er kritische geluiden te 

horen omdat er dan niet gekozen kan worden voor vlees. Dat 

ervaren sommige mensen als betuttelend.  
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Deel 2 
Enige kengetallen met betrekking tot dieren en dierenwelzijn 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Zwerfkatten Rijnmond ving 792 zwerfkatten 

in 2016 

Daarvan kregen 314 katten/kittens een nieuw thuis en 

werden 31 zoekgeraakte katten herenigd met de eigenaar. 

De andere katten werden na sterilisatie/castratie weer 

teruggeplaatst in hun omgeving.  

 

 

In 2016 zijn in Rotterdam 2094 dieren opgevangen door de 

Dierenbescherming 

 
Diersoort Aantal Opmerking 

Hond 474 Waarvan 301 zwervend aangetroffen 

Kat 940 Waarvan 654 zwervend aangetroffen (niet te 

verwarren met zwerfkatten zonder eigenaar) 

Cavia 52  

Egel 143  

Konijn 335  

Schildpad 70  

Vis 20  

Vogel 60 Waarvan 39 parkieten 
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Jaarlijks vangt Karel Schot ruim 8000 dieren op (de precieze aantallen 

over 2016 zijn nog niet bekend). Daarvan komt ruim 40% uit de 

gemeente Rotterdam.  

 

De Vogelklas vangt niet alleen vogels op, maar ook vleermuizen, egels, 

marters en andere kleine zoogdieren. 83% van de opgevangen dieren 

bestaat uit wilde vogels, circa 8 procent uit tamme vogels en 9% uit 

zoogdieren.  

 

 

11 opgelegde muilkorfgeboden in de 

periode mei 2016-april 2017. 
 
Na een bijtincident heeft de politie de 

gemeente in 11 gevallen de gemeente 

geadviseerd om een muilkorfgebod op 

te leggen.  

 

 

Lespakket zwerfvuil 

 

In 2016 is er een pilot geweest met dit 

lespakket. Twee scholen hebben met 

diverse klassen meegedaan. In het 

lespakket is ook aandacht voor de 

relatie tussen vuil op straat en de 

aanwezigheid van plaagdieren.  

De pilot wordt nu geëvalueerd en 

daarna opgenomen in het reguliere 

aanbod van lespakketten voor scholen.  
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40 broodbakken in de stad (stand april 2017). 

Zie voor meer informatie:   http://broodnodig.co 

 

 

Bijna 2300 meldingen over ratten in de buitenruimte in 2016 

 

 

http://broodnodig.co/
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[Trek de aandacht van uw lezer met 
een veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte om een 

belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op 
de pagina wilt plaatsen.] 

 

 

 

Ca 150 weggevangen ganzen in 2016 

 

 

1410 meldingen bij nummer 144  

(landelijk telefoonnummer 

dierenmishandeling). 

 

In 2016 zijn 1410 verzoeken 

uitgezet bij de politie-eenheid 

Rotterdam (in totaal zijn er ruim 

84.000 gesprekken geregistreerd).  

 

Ruim 50.000 schoolkinderen hebben een les op een kinderboerderij 

gevolgd. 3.000 kinderen hebben een les speciaal over huisdieren 

gekregen.  

 

Daarnaast hadden de kinderboerderijen 1 miljoen bezoekers voor 

recreatieve doeleinden. De kinderboerderijen waren in het laatste kwartaal 

van 2016 enkele weken gesloten i.v.m. de vogelgriep. 
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Puppycursus 

 

4 Rotterdammers hebben in het 

najaar van 2016 gebruik gemaakt 

van de korting op het volgen van 

een puppycursus via 

Rotterdampas. Er deed één 

hondenschool mee.  

Nestbeheer: 2958 met maïsolie 

behandelde ganzeneieren. 

 

 

Zienswijzen Raad voor Dieraangelegenheden 

 

In 2016 zijn er de volgende zienswijzen van de Raad voor 

Dieraangelegenheden verschenen: 

• Zienswijze paardenmarkten in Nederland 

• Zienswijze Hondenbeten aan de kaak gesteld 

Zie voor meer informatie: https://www.rda.nl/publicaties 

 

 

Dode vogels  

 

Tussen oktober 2016 en eind maart 2017 zijn er (i.v.m. de vogelgriep) door 

de dierenambulance 378 dode vogels opgehaald. Niet al deze vogels 

hadden vogelgriep, maar wanneer vogelgriep heerst worden alle dood 

aangetroffen vogels met spoed opgehaald en indien nodig onderzocht op 

vogelgriep. In de omgeving van Plaswijckpark is vogelgriep daadwerkelijk 

geconstateerd bij wilde watervogels.  

https://www.rda.nl/publicaties
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