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Zwerfkippen in het Julianapark en omgeving 
krijgen een nieuw thuis 
 
 
De zwerfkippen in het Julianapark en omgeving krijgen een nieuw thuis. De gemeente Utrecht brengt alle 
kippen binnenkort onder bij een gespecialiseerde opvanglocatie in Drenthe. Dat is beter voor het welzijn van 
de kippen zelf, de verkeersveiligheid en we gaan overlast in woonstraten tegen. 
 
 
Waarom krijgen de kippen een nieuw thuis? 
Een belangrijke reden om de dieren nu te verplaatsen 
is de aanwezigheid van vogelgriep in Nederland. 
Omdat de kippen los rondlopen, is er een risico op een 
vogelgriep-uitbraak. Dat wil de gemeente voorkomen, 
want dan zouden alle vogels in en rond het park 
geruimd moeten worden.   
 
Daarnaast zien we dat het aantal kippen in het 
Julianapark en in de omgeving weer snel toeneemt. 
Als er niks gebeurt, groeit het aantal verder. Dit zorgt 
voor meer gevaarlijke situaties in woonstraten en op 
industrieterreinen. Daarom geven we de kippen een 
nieuw thuis. 
 
Wat gebeurt met de kippen? 
We hebben het beste met de kippen voor. De 
gemeente vindt het dan ook belangrijk dat de kippen 
goed terecht komen. De kippen gaan daarom naar een 
gespecialiseerde opvang in Drenthe waar ze gezond 
voer en een goed leven krijgen. De opvang verplaatst 
de kippen zelf. Bij de actie is ook iemand van de 
gemeente aanwezig om te zorgen dat dit zo goed 
mogelijk voor de kippen zelf verloopt. Op de 
achterkant van dit wijkbericht ziet u de locaties waar 
we zwerfkippen aantroffen. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

2021 

In augustus 2021 brachten we al een groot aantal 
kippen bij dezelfde opvanglocatie onder, die zich 
bevonden in het Julianapark en Zuilen. Dat gebeurde 
om de ervaren overlast in te verminderen, de 
verkeersveiligheid te verbeteren en de verhouding 
tussen hanen en hennen weer in evenwicht te 
brengen. Dat is gelukt, maar het aantal kippen in het 
Julianapark en omgeving is inmiddels weer snel 
toegenomen.  
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Richard Thomassen van Dierenwelzijn, via 
kippenjulianapark@utrecht.nl of via telefoonnummer 
14 030. 
 
Voor andere vragen over uw wijk Noordwest kunt u 
rechtstreeks terecht bij wijkbureau Noordwest, 
Thorbeckelaan 18B, e-mail: noordwest@utrecht.nl, of 
via algemeen telefoonnummer 14 030. 
 
Voor andere vragen over uw wijk West kunt u 
rechtstreeks terecht bij wijkbureau West, Jan 
Pieterszoon Coenstraat 62, e-mail: west@utrecht.nl, of 
via algemeen telefoonnummer 14 030. 



 

  

 

 
Locaties Noordwest en West waar we kippen aantroffen  
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