
(Zwerf)katten
Nuttige adressen:

Lokale politie Leuven
Philipssite 4 - 3001 Leuven

T: 016 21 06 10       F: 016 21 06 09
E-mail: pz.leuven.dierenwelzijn@police.belgium.eu 

Zwerfkat in Le(u)ven
GSM: 0499 75 41 11

       

V.U. Jean-Paul Mouchaers, Philipssite 4, 3001 Leuven

Wist je dat:

• een kat vruchtbaar is vanaf de leeftijd van ongeveer 6 
maanden?

• een kat twee, drie nesten per jaar kan krijgen? 
• een nestje uit gemiddeld zes kittens bestaat?
• van 1 kattenpaar met een gemiddeld nestje van 4 tot 

6 kleintjes het aantal binnen de 10 jaar tot 20 miljoen 
kan oplopen?

• het aantal ‘achtergelaten’ katten evenredig stijgt met 
het aantal geboortes?

• je al snel voor die kleintjes geen goede thuis meer 
vindt?

• rondzwervende katten meer vatbaar zijn voor 
besmettelijke ziekten?

• asielen en organisaties overvol zitten met ongewenste 
kittens en katten?

Sterilisatie/castratie
& identificatie

! Belangrijk !

Nog even benadrukken dat wanneer een zwerfkat gevan-
gen wordt in een vangkooi, je contact moet opnemen met 
Zwerfkat in Le(u)ven (ZIL) om de vangkooi te ledigen. Hun 
gegevens vind je hiernaast onder ‘nuttige adressen’.



De problematiek van zwerfkatten treft vele steden en 
gemeenten, waaronder ook de stad Leuven. Ze onder-
neemt dan ook verscheidene acties die op termijn moe-
ten leiden tot een vermindering van het aantal zwerfkat-
ten en het aantal katten dat in dierenasielen belandt. Als 
elke eigenaar zijn kat of kater zou laten steriliseren of 
castreren, is het probleem meteen aan de bron opge-
lost. Maar het initiatief moet van de eigenaars komen. 
Daarom wil het stadsbestuur die eigenaars sensibiliseren 
om tot actie over te gaan.

Toenemend aantal zwerfkatten 
kan plaag worden

Alle asielkatten worden gesteriliseerd en geïdentifi-
ceerd vooraleer ze ter adoptie kunnen worden aange-
boden.  Sinds 1 september 2014 geldt deze sterilisa-
tieplicht voor elke persoon, dus ook burgers, die een 
kat wil verkopen of weggeven.

Sterilisatie of castratie is de beste oplossing om 
overpopulatie aan te pakken en het aantal gevallen 
van gedwongen euthanasie te verminderen. In België 
sterven immers elk jaar zo’n 15.000 katten een vroegtij-
dige dood. 

Sterilisatie of castratie is slechts een kleine medische 
ingreep waarvan je kat weinig hinder ondervindt. Voor 
bijkomende inlichtingen kan je steeds bij je dierenarts 
terecht.  

sterilisatieplicht voor 
katteneigenaars

Gecastreerde katers en gesteriliseerde katten zijn veel 
meer huisgebonden en worden zelfs socialer en aanhanke-
lijker. Ze gaan minder zwerven, vechten minder en lopen 
minder risico op besmettelijke ziektes zoals kattenaids of 
kattenleucose. Gecastreerde katers geven geen nacht-
concerten en veroorzaken minder geuroverlast in de 
buurt omdat ze minder de neiging hebben overal te gaan 
sproeien. Een gesteriliseerde kat heeft ook minder kans op 
melkkliertumoren en ze wordt niet meer krols. 

Opgelet, een kat of kater heeft na sterilisatie of castratie 
wel de neiging om iets sneller te verdikken als het voe-
dingspatroon niet wordt aangepast.

Heb je klachten over of problemen met zwerfkatten in Leuven? 

Volg dan volgende procedure:

Melding
• Je verwittigt politie en maakt melding van zwerfkatten   

via pz.leuven.dierenwelzijn@police.belgium.eu.
• Je wijkinspecteur komt ter plaatse om de overlast en de te 

nemen maatregelen in te schatten.
• Bij effectieve overlast verwittigt de politie de stadsreini-

ging van Leuven of het dierenasiel voor het plaatsen van 
één of meerdere vangkooien.

Plaatsen en ledigen vangkooi
• Bij het plaatsen van de vangkooi zal de medewerker van 

het dierenasiel jou de nodige informatie geven om het 
vangen doeltreffender te maken. Er wordt jou deze folder 
overhandigd met melding van de gegevens van het die-
renasiel voor het ophalen van de gevangen dieren.

• Nadat de kat gevangen werd, neem je contact op met 
Zwerfkat in Le(u)ven.

Sterilisatie of castratie
• De gevangen katten worden onderzocht door een 

dierenarts. De dieren die in aanmerking komen worden 
gesteriliseerd/gecastreerd. Zij krijgen de nodige verzorging 
en nazorg om infecties na de ingreep te vermijden.

Terugplaatsing of adoptie bij Zwerfkat in Le(u)ven
• De gesteriliseerde of gecastreerde dieren worden in eerste 

instantie teruggeplaatst in de omgeving  om te vermijden 
dat andere katten het territorium overnemen.

• Katten die om één of andere reden niet kunnen terugge-
plaatst worden, worden opgevangen in de adoptieruimte 
of in een opvanggezin waar er voor hen een nieuw baasje 
gezocht wordt.

Voordelen Zwerfkatten in Leuven - procedure


