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Geachte wethouder van Hooijdonk, 

 
In de media lazen wij de berichtgeving over de overlast van tientallen hanen en hennen in de 
Utrechtse wijk Zuilen, zie https://nos.nl/artikel/2370239-tientallen-hongerige-hanen-en-kippen-
veroorzaken-overlast-in-utrecht.html Uit het artikel blijkt dat bewoners een petitie zijn gestart omdat
ze de dieren weg willen hebben en een bewoonster die de kippen voert zelfs met de 
dieronvriendelijke ‘oplossing’ komt om iemand de nek van de hanen om te laten draaien. De reden 
dat wij u schrijven is omdat wij ons ernstige zorgen maken over het lot van deze gedumpte dieren en 
van mening zijn dat het welzijn van deze dieren voorop dient te staan. 
 
Wij hebben begrepen dat de hanen en hennen uit het Julianapark afkomstig zijn. De hanen en 
hennen die daar terecht gekomen zijn, zijn ooit gedumpt. Doordat de gemeente niet optrad hebben 
zij zich ook nog eens voort kunnen planten waardoor er nog meer dierenleed is ontstaan. Hennen en 
hanen zijn gehouden dieren die zorg behoeven en als zij aan hun lot worden overgelaten vaak ten 
prooi vallen aan roofdieren of onder een auto komen. In de afgelopen strenge vorstperiode hadden 
deze dieren een goede vorstvrije slaapplek behoren te hebben.  

Gemeenten hebben een wettelijke plicht voor de opvang van zwerfdieren en daar horen gedumpte 
hennen en hanen ook toe. Deze dieren kunnen er immers ook niets aan doen dat zij het slachtoffer 
geworden zijn van een eigenaar die zich moedwillig van hen heeft ontdaan. Gelukkig nemen steeds 
meer gemeenten hierin hun verantwoording en zoeken naar een goede en diervriendelijke oplossing 
voor de dieren. Zo had de gemeente Amsterdam vroeger ook op veel plekken in de stad last van 
gedumpte hennen en hanen. Uiteindelijk hebben zij al deze dieren door een diervriendelijk bedrijf 
weg laten vangen en herplaatsen. Hierdoor werd voorkomen dat er nieuwe hennen en hanen 
geboren werden en het probleem alleen maar groter werd. Ook verdween hierdoor de 
aantrekkingskracht voor mensen om een haan bij een al bestaande groep te dumpen. Een paar jaar 
geleden heeft de gemeente zich ingespannen voor het opzetten van een kippenopvang. Wordt een 
haan nu gedumpt dan wordt deze direct gevangen en gebracht naar de opvang waar het dier oud 
mag worden. 

Wij hebben in het afgelopen jaar goed samengewerkt met de gemeente Rotterdam en de gemeente 
Middelburg waar een soortgelijk overlast probleem was van een uit de hand gelopen groep 
gedumpte hennen en hanen in een bepaald gebied. Uw collega van Groen Links raadslid Astrid 
Kockelkoren heeft zich in Rotterdam samen met ons hard gemaakt voor een diervriendelijke 
oplossing voor de gedumpte hanen en hennen.  



Wij bieden u de volgende diervriendelijke oplossing aan: Laat alle hanen en hennen uit het 
Julianapark en in de wijk Zuilen door het diervriendelijke vangbedrijf Hofganzen wegvangen. De 
gevangen hanen worden daarna door Hofganzen naar hun opvang Akka’s Ganzenparadijs in Dalen 
gebracht waar ze hun leven onder goede verzorging mogen uitleven in de hanenopvang aldaar. Wij 
dierenorganisaties kennen geen andere goede hanenopvang in ons land waar de dieren 
daadwerkelijk oud mogen worden en de nodige verzorging krijgen. De gevangen hennen zullen 
vanuit deze opvang zorgvuldig herplaatst worden. Mochten de kosten voor het wegvangen door 
Hofganzen en het herplaatsen van de dieren in Akka’s Ganzenparadijs een probleem zijn voor de 
gemeente dan horen wij dat ook graag van u. Wij zijn als dierenbelangenorganisaties bereid om een 
inzamelingsactie hiervoor te organiseren als de gemeente het niet kan of wil betalen. Niet alleen 
voor de dieren, maar ook voor veel bewoners die om de dieren geven zal het belangrijk zijn dat de 
dieren allemaal echt goed terecht komen. 

Uit het oogpunt van het dierenwelzijn is het belangrijk om niet alleen de hanen, maar ook alle 
hennen in en rond het park weg te vangen. Anders is het dweilen met de kraan open en begint het 
dierenleed samen met de overlast binnen de kortste keren weer opnieuw. 

Wij zouden graag met u op korte termijn in gesprek willen over onze aangedragen diervriendelijke 
oplossing. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk om het met u te hebben over hoe de gemeente dit
massaal dumpen van hanen en hennen in de toekomst kan voorkomen. Want het dumpen van 
dieren is dierenmishandeling en strafbaar volgens de Wet dieren. Met veel gedumpte dieren loopt 
het niet goed af. Vaak worden ze door een hond of ander roofdier gegrepen of komen onder een 
auto. Of creperen langzaam door honger, dorst en ziekte. 

Wij hopen van harte dat u hiertoe bereid bent. 

In afwachting van uw reactie, 

Met vriendelijke groet,  

 

Sandra van de Werd
Comité Dierennoodhulp  

Chantal het Hart  
Animal Earth  

Hans Bouma  
Dierenrechten Alliantie  

Adrie van Steijn  
Diervriendelijk Nederland  

Bep de Boer  
Rechten vooral wat leeft  


