25/11 Jaarlijks 600 doodgereden katten online
Dierenwelzijnsorganisatie Socio zet al drie jaar platgereden poezen en honden
uit het Antwerpse online, 500 à 600 per jaar. Ook andere natuurorganisaties
werken met een soortgelijk systeem. Toch is de service nog te onbekend.
Wie in het Antwerpse een overreden dier vindt, kan bellen naar de blauwe lijn
van de politie. De speciale afdeling Rensokad van vzw Socio krijgt dan de
opdracht het kadaver op te halen.

Sinds enkele jaren maakt Socio ter plaatse ook een haarscherpe foto van de
resten en zet die op zijn website. Zo kunnen mensen die hun huisdier kwijt zijn, de foto’s op de website
zoeken.
Vindt u de actie van de dierenwelzijnsorganisatie een goed idee? Neem deel aan onze poll, of
geef hier uw reactie!

Zwerfkatten
”Jaarlijks plaatsen we zo’n 500 à 600 katten online plus enkele tientallen honden”, legt Henri
Vandenbossche van de vzw Socio uit. “Wie binnen de 10 dagen reageert, kan het kadaver bij ons komen
halen.”
Dat maar weinig dieren ook echt geïdentificeerd worden, wijt hij aan het feit dat het veelal om
zwerfpoezen gaat. ”Misschien is deze service, die wij voor zover ik weet als enige dierenorganisatie
aanbieden, ook nog te onbekend bij de mensen.”
Wilde dieren
Ook Vogelbescherming Vlaanderen, Natuurpunt en de Vlaamse overheid sloten een overeenkomst om
overreden wilde dieren in kaart te brengen om zo de knelpunten langs Vlaamse wegen op te sporen. ”Wij
raden de mensen wel af om langs snelwegen te stoppen. Dat is ten strengste verboden. De plaats,
rijstrook, rijrichting en dichtstbijzijnde kilometerpaal noteren, volstaat. Wij hebben niet de intentie foto’s
online te zetten”, legt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen uit.
Volgens Jan Rodts sneuvelen er momenteel erg veel uilen en vossen op Vlaamse snelwegen. Zo lagen er
dinsdagmorgen nog vossen op de E17 tussen Gent en Sint-Niklaas en ter hoogte van Zandhoven op de
E34. “Vossen volgen lijnvormige landschapselementen, en wat is er rechter dan een snelweg?”
Meer info: blauwe lijn op 0800-12.312 of www.sociovzw.be

