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Geachte burgemeester, wethouders en raadsleden,
Wij luiden de noodklok voor de buitendieren die leven in de gemeenten en de daarbij behorende
dorpen in ons land. Door de dikke laag sneeuw en de aanhoudende strenge vorst kunnen veel dieren
niet meer aan eten en drinkwater komen.
De gemeente heeft een zorgplicht voor dieren die in de gemeente wonen. Vanwege de huidige
strenge kou is het noodzakelijk dat er maatregelen getroffen worden om de dieren deze koude
periode door te helpen. Om die reden verzoeken wij u de volgende maatregelen te treffen:
•

•
•

•
•

•

•

•

Zorg voor wakken waar de dieren zich ophouden in grachten, kanalen, brede sloten en
vijvers. Belangrijk is dat dit gebeurt op plekken die de dieren zelf vanwege de veiligheid
hebben uitgekozen. Watervogels moeten zich verschillende keren per dag baden om
vervolgens hun verenkleed in te vetten. Als dat niet mogelijk is, raakt hun verenkleed lek en
zijn ze niet meer bestand tegen de kou.
Leg stro neer rond het wak, om te voorkomen dat de veren vastvriezen aan het ijs.
Als er een voederverbod in de gemeente is, hef dit dan tijdelijk op, zolang deze vorstperiode
duurt. De kou kost vogels ontzettend veel energie. Een vogel kan tijdens een koude nacht 10
procent van zijn lichaamsgewicht verliezen. Bijvoeren is zeer wenselijk.
Zorg als gemeente zelf voor voerplaatsen met granen, fruit en groente.
Geef voorlichting aan de inwoners over hoe ze kunnen helpen. Ze kunnen bijvoorbeeld
gezond voer geven zoals granen, groente en fruit. Ze kunnen water voor de dieren
verschillende keren per dag buiten neerzetten.
Geef voorlichting aan de inwoners over dat zij in deze vorstperiode hun honden aangelijnd
dienen te houden als ze in de buurt van watervogels en andere buitendieren komen. De
dieren hebben nu alle energie nodig en dienen niet opgejaagd te worden.
In gemeentes en dorpen waar afschot plaatsvindt in het kader van populatiebeheer of
schadebestrijding zouden deze activiteiten tijdens deze extreem koude dagen gestaakt
dienen te worden. De dieren hebben het al zwaar genoeg en hebben alle energie nodig om in
leven te blijven. Ze moeten nu met rust gelaten worden met zo min mogelijk verstoring.
Zorg dat dieren in natuurgebieden zoveel mogelijk rust krijgen. Voorkom drukke
mensenmassa’s in het bos.

Wij hopen van harte dat u bereid bent om de buitendieren die nu zo in nood zijn te helpen.
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