
 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
Coolsingel 40 
3011 AD Rotterdam 
 
Schriftelijke vragen omgang met stadsdieren 
 
         Rotterdam, 28 augustus 2020 
 
Geacht college, 
 
 
Donderdagochtend 24 september trok het Comité Dierennoodhulp bij GroenLinks aan de bel over een 
groep verwilderde kippen die op dat moment gevangen werd op het bedrijventerrein rondom de 
Boterdiep.  
 
Het vermoeden is dat deze kippen ooit zijn achtergelaten door Franse voetbalsupporters rond het 
Feyenoordstation. Sindsdien leven de kippen op het bedrijventerrein maar omdat de populatie steeds 
verder uitdijde zorgde de groep van inmiddels 150 tot 200 kippen voor enige overlast. Om de overlast 
aan te pakken besloten gemeente en ondernemers gezamenlijk de kippen te laten vangen door een 
hierin gespecialiseerd bedrijf (zie hierover de brief met kenmerk AS20/11093-20/0016858). Een van de 
werknemers van het bedrijventerrein vreesde echter dat de dieren, als ze eenmaal gevangen waren, 
zouden worden afgemaakt en belde het Comité Dierennoodhulp.  
 
Bij navraag bleek inderdaad dat de kippen zouden worden afgemaakt, terwijl de gemeente als beleid 
hanteert dat gevangen pluimvee naar een opvang wordt gebracht. Door de snelle actie van het Comité 
Dierennoodhulp en bewonersinitiatief Zwerfkip & Zo dat direct klaar stond om in opvang te voorzien, zijn 
de 62 kippen die gevangen waren van een nieuw thuis voorzien. GroenLinks is blij dat er in dit geval 
gezamenlijk door snel handelen een goede oplossing voor de dieren is gevonden. Wel geeft dit voorval 
voor ons aanleiding voor een aantal vragen over hoe er in het algemeen wordt omgegaan met 
stadsdieren die mogelijk overlast veroorzaken: 
 

1. Wat is er gebeurd met de overige 100 hennen, hanen en kuikens die niet zijn opgevangen door 
Zwerfkip & Zo?  

a. Worden deze dieren ook diervriendelijk opgevangen? 
b. Zijn deze kippen afgemaakt door het bedrijf dat de kippen in eerste instantie van straat 

plukte (voordat het Comité Dierennoodhulp in actie kwam)? 
c. Zijn de dieren naar een dierenhandelaar gebracht, die ze vervolgens afmaakt? 

2. Waarom is er in eerste instantie gekozen voor het bedrijf dat volgens onze informatie als 
dieronvriendelijk te boek staat om de kippen te vangen, terwijl er alternatieven beschikbaar zijn 
zoals een van de dierenopvangplekken in onze stad? 

3. Hoe vaak komt het voor dat stadsdieren worden gevangen en tegen het beleid in worden 
afgemaakt? 

4. Om welke dieren gaat het en om hoeveel dieren per jaar? 
5. Welke afwegingen worden gemaakt om de dieren te sparen en naar een opvang te brengen of om 

ze af te maken? 
6. Zijn er financiële overwegingen bij de keuze voor opvang of afmaken? Zo ja, A) hoe wordt die 

gemaakt? B) Zou meer budget een oplossing zijn voor de keuze van opvang? 
7. Kunt u inzage geven in hoeveel dieren worden opgevangen en hoeveel worden afgemaakt? 
8. Welke criteria worden gehanteerd voor de selectie van het bedrijf dat zwerfdieren vangt? 
9. Wordt daarbij het voorzien in opvang voor de dieren voldoende meegewogen en toetst de 

gemeente hier ook achteraf op? 
10. In hoeverre wordt de samenwerking gezocht met opvangplekken in de stad zoals Hofganzen, 

Zwerfkip&zo, Akka’s ganzenparadijs, Karel Schot, de Houtsnip en andere opvangplekken? 
11. Is het College van plan het beleid aan te scherpen dan wel te herzien aangezien tussen theorie en 

praktijk ruimte zit. Ofwel: het beleid aan te scherpen om te zorgen dat dieren daadwerkelijk 
diervriendelijk worden opgevangen? Zo ja, hoe wilt u dat bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet? 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Astrid Kockelkoren     


