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Algemene concliusie en advies 

Huisvesting en welzijn 
Op een groot aantal kinderboerderijen worden dieren die van nature sociale groepsdieren zijn solitair 
gehuisvest. Dit heeft een negatieve invioed op het welzijn van deze dieren. Het veroorzaakt verveling, 
stress en vaak onzichtbare fysieke klachten. Juist ook het samenzijn met een soortgenoot zorgt ervoor 
dat een dier de juiste prikkels krijgt om het soorteigen/natuurlijk gedrag te vertonen en zichzelf te 
kunnen zijn. Op de door de inspectie bezochte kinderboerderijen gaat het in de meeste gevallen om 

konijnen en varkens. 

>Advies is om solitair gehouden konijnen zoveel mogelijk te matchen met een soortgenoot. Er zijn 
deskundigen die hierbij kunnen helpen aangezien het nogal specialistisch werk is. Is er geen konijn op 
de kb dat gekoppeld kan worden, dan kan gekeken worden bij de konijnenopvang of moet het dier 
elders bij een soortgenoot herplaatst worden. 

>Advies is om solitair gehouden varkens zoveel mogelijk te matchen met een soortgenoot. Er zijn 
deskundigen die hierbij kunnen helpen aangezien het nogal specialistisch werk is. Is er geen varken 
op de kb dat gekoppeld kan worden, dan kan eerst gekeken worden bij de andere kb's waar ook 
solitaire varkens zitten of moet het dier elders bij een soortgenoot herplaatst worden. 

> Bovenstaande geldt ook voor andere sociale dieren die op kb's solitair gehuisvest zitten. 

Op een aantal kinderboerderijen worden dieren te klein gehuisvest. Het gaat in de meeste gevallen 
om konijnen en cavia’s. 
>Advies is om te investeren in ruimere verblijven die aan de laatste eisen voidoen, inclusief het 
faciliteren van uitloopgelegenheid naar buiten, zodat daglicht ervaren kan worden. 

Op een aantal kinderboerderijen worden verschillende diersoorten bij elkaar gezet die eigenlijk niet bij 
elkaar kunnen leven. Met name konijnen en cavia’s die bij elkaar gezet worden, ondervinden hier 
stress van. 

>Advies is om deze diersoorten te scheiden en per diersoort bij elkaar te zetten. Dieren die hierdoor 
solitair dreigen te raken, matchen met dier uit opvang of elders herplaatsen. 

Op een aantal kb's maken exoten deel uit van de levende have. Dit zijn geen boerderijdieren en ze 
zijn ook niet geschikt voor het leven in een huiskamer. Door deze dieren te tonen, geef je een signaal 
uit naar het publiek. Namelijk dat dat je deze dieren kunt houden voor vermaak. De verzorging van 
exoten is heel ingewikkeld en er zijn geen aanwijzingen dat zij het contact met mensen waarderen 
zoals huisdieren en sommige boerderijdieren dat aangeven. Daarnaast zit er geen enkele educatieve 
waarde aan het tonen van exoten. Er wordt nu alleen getoond hoe het niet moet. 

>Advies is om in beleid op te nemen dat er geen exoten worden aangeschaft 

>Advies is voor de nu op kb’s gehouden exoten een sterfhuisconstructie dan wel een herplaatsing. 

Roofvagelshows zijn nog steeds populair. De Dierenbescherming meent dat dergelijke shows een 

ernstige aantasting zijn van het welzijn van wilde, niet gedomesticeerde dieren die in gevangenschap 
worden gehouden. 

>Advies is om in het beleid een verbod op te nemen voor het houden, faciliteren en bezoeken van 

roofvogelshows. 
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Fokbeleid 
Het fokgedrag van een kb is niet hetzelfde als het fokbeleid. Op weinig kb’s is er sprake van doordacht 

beleid. Zo laat men in een aantal gevallen jonge dieren geboren worden om bezoekers te trekken. Dit 
wordt dan onder het mom van educatie verdedigd. Helaas betekent deze aanwas ook dat er 
overbevolking kan ontstaan en dat er meer kosten voor verzorging en de dierenarts bijkkomen. De 
dieren worden dan om er van af te komen weggegeven, verkocht of naar de slacht gebracht. Als er 

plek is kunnen dieren blijven. 
De Dierenbescherming meent dat hier een verkeerd signaal van uit gaat en vindt dat er geen jonge 
dieren geboren moeten worden Zolang er eigenlijk geen ruimte is, de opvangcentra vol zitten en er 

niet gekeken is of er een overschot is op een kinderboerderij in het netwerk. 

Soms worden dieren zwanger gekocht of jonge dieren van buiten aangekocht die na een jaar weer 

ingewisseld worden voor jonge dieren. De boodschap (educatie) moet echter zijn dat dieren oud 
mogen worden op de kb en dat het laten zien van de geboorte en babydieren ook heel goed kan 
middels afbeeldingen en filmpjes. 
>KB de Werf is de enige kinderboerderij die m.b.t het dierenwelzijn doordacht diervriendelijk fokbeleid 
voert. Het beleid is dat er nooit wordt gefokt en er worden nooit jonge dieren aangekocht of geleend. 
Deze kb wordt goed bezocht, dus blijkbaar kan het ook zonder babydieren.< 

Het populatiebeheer van zowel loop (bijv. kip) , water (bijv.eend) als voli¢revogels (bijv. zebravink) is 
voor veel kb’s blijkbaar moeilijk uit te voeren. De kunst is om het eierbeheer consequent uit te voeren 
en achterliggend diervriendelijk beleid kan dit ondersteunen. Helaas vinden veel beheerders het veel 

werk en kunnen ze overschotten kwijt aan particulieren, handel en slacht. 

>Advies is om kb’s ondersteuning te verlenen bij het vogelpopulatiebeheer door instructie door een 
deskundige. Gevolgd door toepassing van frequent periodieke handhaving op dit beheer. 
Vogelpopulatiebeheer wordt onderdeel van beleid. 

>Advies is een fokstop op alle kb’s m.b.t. tot alle diersoorten. 

>Advies is afspraken maken m.b.t. fokbeleid en dit opnemen in fokbeleid. 2 x per jaar controle of 
afspraken nagekomen worden en beleid nageleefd. Goed preventief duurzaam diervriendelijk 
fokbeleid houdt in dat er niet gefokt wordt en dat er alleen dieren betrokken worden uit de opvang of 
van een kb uit het netwerk. 

>Advies is geen verkoop van dieren aan particulieren, handelaren en slagers.. Een kinderboerderij 
heeft primair een belangrijke educatieve functie en is geen dierenwinkel, fokker of distributiebedrijf. 

Educatie 

De Dierenbescherming vindt dat de kb primair een educatieve functie heeft. Het gaan dan in de eerste 
plaats om educatie mbt de intrinsieke waarde van het dier. En dus ook hoe je een dier benadert en 
wat de welzijnsbehoeften zijn. De aanwezige dieren op de kb worden ingezet/ leven daar zodat 
kinderen op een verantwoorde en diervriendelijke wijze ‘contact’ kunnen maken met de dieren en van 

en over ze kunnen leren. 
Ook op deze inspectieronde is weer gebleken dat veel kb beheerders en bestuurders het educatieve 
aspect uit het oog verloren zijn of zich niet echt bewust zijn van het belang ervan. Vermoed wordt dat 
educatie vaak in een mooi verhaal wordt gegoten, om subsidie op te strijken, zonder dat er een echt 
inhoudelijk verhaal en beleid aan ten grondslag ligt en dit daadwerkelijk uitgevoerd wordt. 
Tegelijkertijd vindt een stadsdeel of gemeente het educatieve verhaal ook niet echt belangrijk of niet 
belangrijk genoeg om frequent te handhaven/ controle uit te (laten)oefenen, zodat de twee elkaar in 

stand houden. 

>Advies is om educatie m.b.t. dieren, dierenwelzijn en de intrinsieke waarde van dieren op te nemen 

in dierenwelzijnsbeleid op kb’s. 

> Tijdens de inspectieronde is gebleken dat veel kb’s waarschijnlijk een wenselijk antwoord geven op 
bepaalde vragen m.b.t. — intrinsieke waarde. De vraag is of hier daadwerkelijk aandacht aan wordt 
gegeven tijdens de actieve voorlichting. 
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Beheer en toezicht 

Uit het inspectieonderzoek is gebleken dat veel kb’s geen nood/calamiteitennummer zichtbaar op de 
gevel/ toegang hebben staan. 112 bellen moet natuurlijk altijd, maar bij bijvoorbeeld brand of inbraak 
is het noodzakelijk dat de beheerder 24/7 bereikt kan worden voor bijvoorbeeld het open maken van 
sloten en inzicht in welke/ hoeveel dieren waar zitten. 

>Advies is om zichtbaar noodnummer van 24/7 bereikbaar beheerder in beleid op te nemen. 

Om te voorkomen dat dieren ineens op de kb opduiken of verdwijnen moet ieder dier (juist ook de 
kleine dieren) geregistreerd worden.. Gegevens als herkomst, datum van binnenkomst, logboek m.b.t. 
ontwormen, bekappen, tandenknippen etc en medische gegevens moeten consequent bijgehouden 

worden. Ook het verwijderen van een dier moet geregistreerd worden. Reden van verwijdering, datum 
en nieuwe adres moeten terug te vinden zijn. 

>Advies om administratie en logboek verplicht te stellen voor ieder dier dan op de kb verbilijft. 
Opnemen in beleid. 

Gebleken is dat de aanwezigheid van dagbesteders op de kb een hoge werkdruk veroorzaakt bij 
beheerders en begeleiders die ook verantwoordelijk zijn voor de verzorging en het weilzijn van de 
dieren. Tijdens de (eerdere) inspectiebezoeken, maar ook door meldingen is duidelijk geworden dat 
het dierenweizijn onder druk staat op het moment dat medewerkers verantwoordelijk zijn voor 
bezoekers, dagbesteders en de dieren. 

>Advies is om op kb’s die gebruikt worden als dagbestedingsfaciliteit het dierenwelzijn te borgen door 
voldoende personeel aan te nemen zodat Zowel dieren als mensen goed bediend kunnen worden. 

Samenwerking 

De kb’s in Amsterdam werken niet of nauwelijks samen. Terwiji ze veel van elkaar kunnen leren en 
elkaar op veel gebieden, zeker m.b.t. het dierenwelzijn van dienst kunnen zijn. 

>Advies is om netwerkavonden te organiseren. 

>Advies is om in beleid op te nemen dat m.b.t. de uitwisseling van dieren eerst contact opgenomen 

moet worden met de kb binnen het netwerk. 

Sturen op kwaliteit om het dierenwelzijn te borgen 

De Dierenbescherming constateert dat er nog veel moet verbeteren op de kinderboerderijen. Zaken 
als huisvesting zijn relatief gemakkelijk te verbeteren. Mentaliteitsveranderingen zullen afgedwongen 
moeten worden door het maken van harde, in beleid opgenomen afspraken. Vervolgens moet 
gecontroleerd worden of het afgesproken beleid correct uitgevoerd wordt. De Dierenbescherming 
verwacht dan ook een concreet plan van aanpak vanuit de gemeente richting de subsidie 
ontvangende kinderboerderijen. Zo kan gestuurd worden op kwaliteit en daardoor het dierenwelzijn 

beter geborgd. 
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Versiag per kinderboerderij met advies 

Datum bezoek: 22 februari 2015 

Acres: aa 
Rechtsvorm: Stichting 

  

Oprichtingsdatum: 2013 

Diersoorten aanwezig 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Diersoort Aantal 

man vrouw totaal 

varken 1 1, solitair gehuisvest 

hangbuikzwijn 
pony 1 1 

ezel 1 1 

koe 
geit 4 4 

dwerggeit 1 1 
schaap 3 3 

kip 12 12 

cavia 1 1 

konijn Mannen gecastreerd ? 9 
eenden 

| ganzen 

muskuseenden 

pauwen 

duiven 
volierevogels ? ? Ca 60 

zebravinken ? ? Ca 20 

fretten 2, solitair gehuisvest 
  

              

Huisvesting en welzijn: 

Pony/Ezel. De pony en de ezel mogen een paar uur per dag naar het grote buitenterrein. In beleid 
moet vastgelegd worden dat ze dagelijks tenminste 4 uur weidegang hebben. Er moet dan wel een 
schuilmogelijkheid/ afdakje komen, met name tegen felle zon. Indien 4 uur weidegang per dag niet 
mogelijk is omdat ook andere dieren geweid moeten worden, dan is er te weinig ruimte en zullen er 
dieren herplaatst moeten worden. 

Varken. Een varken is een groepsdier. Op kb Bos en Lommer wordt 1 varken solitair gehouden. Er is 
een zeer grote kans op eenzaamheid en gedragsstoornissen doordat een varken solitair wordt 
gehouden. Er zijn meer kinderboerderijen waar varkens solitair gehouden worden. Kinderboerderijen 
moeten gaan samenwerken en kijken of er gematcht kan worden. 
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Kippen.Er zijn 12 nieuwe kippen aangekocht in Barneveld. De oude groep is ‘weggedaan’ om dat ze 
er niet meer Zo mooi uitzagen. Hiermee geef je het verkeerde signaal af naar bezoekers. Dieren 
moeten gewoon oud kunnen worden op de boerderij. De kippen zitten 24 /7 opgehokt. Er moet 
gekeken worden naar een ruimere scharrelmogelijkheid. 

Konijnen en cavia. Tussen de konijnen loopt een cavia. Deze dieren zijn ongeschikt om samen 
gehuisvest te worden. De cavia moet met een soortgenoot apart gehuisvest worden. De konijnen en 
de cavia maken een Zeer gestreste indruk. Dit komt met name doordat er geen toezicht is op de 
bezoekers en verstandelijk gehandicapten die voor hun dagbesteding zijn belast met de dagelijkse 
verzorging en schoonmaken van de hokken. De dieren worden verkeerd benaderd/ vastgepakt of, 
achterna gezeten. 

Fretten. Er zijn twee fretten die te veel klein en solitair gehuisvest zijn. Dit veroorzaakt eenzaamheid, 
verveling en stress. 1 van de 2 moet gecastreerd worden, zodat de kans op vechten kleiner wordt en 
ze bij elkaar gehuisvest kunnen worden. Lukt dit niet dan moet gekeken worden of ze uitgeplaatst 
kunnen worden, bijvoorbeeld via het netwerk van de frettenopvang. Eigenlijk zijn deze dieren 
ongeschikt voor het leven op een kb. 

Fokbeleid 

Voliérevogels en zebravinken. Beheerder weet niet precies hoeveel vogels er zijn. Er wordt wel aan 
populatiebeheer gedaan, maar er komen af en toe vogels bij. Het populatiebeheer moet onderdee!l 

gaan uitmaken van een dagelijks routine, vastgelegd in beleid. 

» Alleen dieren aanschaffen/ adopteren via het op te bouwennet werk kinderboerderijen, 
herplaatsorganisatie/opvang. 

>» Dieren mogen oud worden op de KB 
> Geen exoten, alleen boerderijdieren. 

Educatie 

KB Nieuw Bos en Lommer heeft geen educatieve functie. Er is geen educatieprogramma, geen 
educatiemateriaal, geen actieve voorlichting 

  

Educatie opmerkingen 

  

    Borden met regels Bij de ingang 
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Gegevens diersoort en naam bij huisvesting Nog niet 
Thema dagen Dierendag, Pasen, af en toe feestje 
Educatieve ruimte nee 
Poster, folders nee 

Educatieve lessen, actieve voorlichting nee 

Aandacht voor de vee-industrie nee 

Aandacht intrinsieke waarde dier, los van nut Ja (volgens beheerder) 

voor mens 
      
  

Beheer en toezicht 

Tijdens het bezoek van {NNN zaten de [uN] binnen aan de koffie, terwijl er veel 
bezoekers bij de dieren waren. Ook de dagbesteders van ji waren 
zonder toezicht aan het werk bij de konijnen. De konyjnen en de cavia maken een zeer gestresste 

indruk. Dit komt met name doordat er geen toezicht is op de bezoekers _— 
die voor hun dagbesteding zijn belast met de dagelijkse verzorging en schoonmaken 

van de hokken. De dieren worden verkeerd benaderd/ vastgepakt of, achterna gezeten. 

    

Uit meerdere meldingen is gebleken dat de dieren soms lang binnen zitten omdat men het niet zo 
nauw neemt met de openings en sluitingstijden. De dieren horen zo lang mogelijk gebruik te kunnen 
maken van hun buitenverblijven/ weides. 

Er is geen zichtbaar noodnummer aangebracht. Het is belangrijk dat de beheerder direct gebeld kan 
worden bij brand of inbraak. 

  

  

  

  

            

Camera's Alarm Zichtbaar 
noodnummer 

toegang ja ja nee 

hoofdgebouw ja ja nee 

dierenverblijven {| nee ja nee 

terrein ja ja nee 
  

  

  

Datum bezoek: 7 maart 2015 

ELLE ESTAR 
Rechtsvorm: Vereniging 

Oprichtingsdatum: 24 april 1989 

Aanwezige dieren: 

  

  

  

  

        

Diersoort Aantal 
man Vrouw totaal 

kat 1 1 

varken 
hangbuikzwijn 1 1 was mishandeld van 

manege overgenomen. 
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pony 4 1 5 > zie foto terrein 

ezel 

koe 

| geit 
dwerggeit 2 2 

schaap 

kip 4 21 Ca 24 

cavia 1 4 5 

konijn 1 3 4 (1 vlaamse reus) 

eenden 

| ganzen 

muskuseenden 1 4 5 

pauwen 

duiven 

volierevogels 10? 20? Ca 30 

exoten: 

agapornis 1 1 2 (in de kantine) 
  

            
  

Huisvesting en dierenweizijn 

Konijnen. Konijnen zitten te klein en solitair gehuisvest. Er moeten grotere verblijven + buitenren 

komen voor koppels. Beheerder moet hulp krijgen bij het matchen. 

Pony’s. Beschikbare weidegrond is te klein voor de 5 pony's. Deze moet ook gedeeld worden met 4 

geiten. De grond is te nat, er moet een drainage systeem komen. 

Cavia’s. Te kleine behuizing en geen gedrags-/ kooiverrijking. Kans op verveling en daardoor 

welzijnsproblemen is groot. 

  

Hangbuikzwijn. Een varken is een groepsdier. Op kb De Bokkesprong wordt 1 hangbuikzwijn solitair 
gehouden. Door onthouding van sociale contacten met een soortgenoot is er een grote kans op 

welzijnsproblemen. Er zijn meer kinderboerderijen waar varkens solitair gehouden worden. 

Kinderboerderijen moeten gaan samenwerken en kijken of er gematcht kan worden. 
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Fokbeleid 

Diersoort Geboorte Fok Frequentie Reden 
beperking voortplanting voortplanting __ 

J/N J/N Niet, 1 kpj, 2 
kpj, anders 

kip ja 1 kpj > Pasen Schattig voor 
kinderen 

eenden ja 1 kpj > dmv de | Schattig voor 
broedmachine | kinderen 
> pasen 

voliérevogels | nee ja Verkoop 
particulieren             

In principe wordt er niet gefokt met de dieren. Een uitzondering wordt gemaakt voor de kippen, de 
eenden en de voliérevogels. De beheerder vindt het leuk voor de kinderen om met Pasen kuikens te 
kunnen laten zien. Er zijn echter al genoeg kippen voor de beschikbare ruimte en uitdijen van de 
populatie is m.b.t. het dierenwelzijn onwenselijk. Ook wordt met het enkel geboren laten worden van 
kuikens voor paasvermaak een verkeerd signaal afgegeven. Bij de voliérevogels wordt niet aan 
populatiebeheer gedaan voor de verkoop aan particulieren. De kb bevordert hiermee de 
impulsaankopen en we willen juist af van de verkoop van dieren. 

Educatie 
Er is geen educatieprogramma, educatiemateriaal of actieve voorlichting. 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

Educatie opmerkingen 

Borden met regels nee 

Gegevens diersoort en naam bij huisvesting Mee bezig 
Thema dagen Pasen, kerst, Halloween, Oogstfeest 
Educatieve ruimte Bij de schooltuinen 

Poster, folders Kwartaalblad voor donateurs 

Educatieve lessen, actieve voorlichting nee 
Aandacht voor de vee-industrie In de wandel:yanyen 

Aandacht intrinsieke waarde dier, los van nut Ja | 
voor mens 

“Er is wel samenwerking met de ernaast gelegen 

schooltuinen.”     
Beheer en Toezicht 
De kinderboerderij oogt vervuild en armoedig. 
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Er is een zichtbaar noodnummer aan:jebracht. 
  

  

  

  

    

Camera’s Alarm Zichtbaar 
noodnummer 

toegang xX 

hoofdgebouw 

dierenverblijven 

terrein         
  

  

Datum bezoek: 20 maart 2015 

A: PST 
Rechtsvorm: Stichting 

Oprichtingsdatum: 1996 

Totaal opperviakte: 1,5 ha 

Diersoorten aanwezig 

Diersoort Aantal 
  

man vrouw totaal 
  

kat 1 1 2 
  

vissen ? 
  

varken 
  

hangbuikzwijn 
  

pony 1 1 2 
  

ezel 
  

koe 
  

geit 4 
  

dwerggeit 8 (4 gaan weg) 
  

schaap 
  

S
i
h
}
 

oO
};

 
Ri

 
—
 

kip 3 3 
  

  

2 

1 

cavia 6 6 

konijn 7 7 
  

eenden 
  

ganzen 
  

muskuseenden 
  

pauwen 1 1 2 
  

duiven 
  

volierevogels 2 ? Ca 16 
  

exoten: 
  

vogelspin ? ? 1 
  

Gekko (reptiel) ? ? 2 
    Binnenkort: uilen, 2 

zeugen       
  

Huisvesting en welzijn 
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12 

Konijnen. De konijnen zitten in koppels in te kleine hokken. Er is ook geen buitenren of 

uitloopmogelijkheid. 1 konijn zit solitair. Er moet een match gemaakt worden met een soortgenoot uit 

de ojvany of van een andere kb.     
NIET ZELF DE HOKKEN OPENMAKEN S.V.P 

ah — 

an ah 

Koe. De koe is een kuddedier, maar wordt op deze kb solitair gehouden. Het dier heeft kanker en zal 
op korte termijn geéuthanaseerd worden. 

Zeugen. EN is Voornemens 2 zeugen aan te schaffen. Van te voren moet gekeken worden 
of passende huisvesting geboden kan worden die de dieren in staat stelt om het soorteigen gedrag te 
vertonen. Bijvoorbeeld de beschikking hebben over een modderbak en een droge schone ruime 
binnenplek. 

Vilen. 7 en wil uilendemonstraties gaan geven. Dit is vanuit dierenwelzijns — 
en ethisch oogpunt zeer onwenselijk. Het geven van demonstraties/shows met in gevangenschap 
levende ‘wilde dieren’ is niet meer van deze tijd. Het geeft ook het signaal af aan bezoekers dat je 
deze dieren voor je plezier kunt houden. 

Vogelspin. Dit dier is ongeschikt voor een kb en ongeschikt als huisdier. Het tonen van een dergelijk 
dier op een kb geeft verkeerde signaal af. Advies is om deze te herplaatsen bij een opvang. 

liefhebber. 

Gekko. Dit dier is ongeschikt voor een kb en ongeschikt als huisdier. Het tonen van een dergelijk dier 
op een kb geeft verkeerde signaal af.Advies is om deze te herplaatsen bij een opvang.. 

Fokbeleid 

Het beleid van de kb is nu niet te fokken. Het fokplan wordt echter jaarlijks opnieuw bekeken. 
Geadviseerd wordt om in het beleid op te nemen dat er helemaal niet gefokt wordt en dat ‘nieuwe’ 
dieren alleen betrokken worden uit de opvang of doordat een andere kinderboerderij een overschot 

heeft. 
De populatie volierevogels wordt beheerd door eieren te rapen. 

  

  

  

    

Educatie 

Educatie opmerkingen 

Borden met regels diverse 
Gegevens diersoort en naam bij huisvesting Nog niet 

Thema dagen Pasen, schaapsscheerdersfeest, Kerst   
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Educatieve ruimte ja 

Poster, folders Nog niet 
Educatieve lessen, actieve voorlichting Jaarlijkse rondleidingen met scholen 

Aandacht voor de vee-industrie Gaat dit opstarten 

Aandacht intrinsieke waarde dier, los van nut ae a 

voor mens     
  

Beheer en toezicht 

a -_ om geen toestemming te geven voor - nierererenreres —— te maken 
mbt het fok- en educatiebeleid. De huisvesting van een aantal diersoorten moet worden verbeterd. 

Er is geen zichtbaar noodnummer aangebracht 

  

  

  

  

  

Camera's Alarm Zichtbaar 
noodnummer 

toegang 

hoofdgebouw Xx 

dierenverblijven 

terrein x           
  

  

Datum bezoek: 13 maart 2015 

ton: (aie Soe ED 
Oprichtingsdatum: 1946 

Totaal opperviakte: 3,5 ha 

Diersoorten aanwezig 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Diersoort Aantal 

man Vrouw totaal 

hangbuikzwijn 1 gecastreerd 1 

pony 1 1 

ezel 1 1 2 

koe 

| geit 4 4 

dwerggeit 1 1 
schaap 4 4 

kip 3 7 10 

cavia 4 > 10 weken oud 
Via marktplaats 

konijn 2 7 9 

? ? Ca 4 + over het hek 
gezet 

ganzen ? ? 1 

muskuseenden ? ? Ca2 

pauwen ? ? 2 

Post duiven ? ? Ca5     
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volierevogels ? ? CaQ 
exoten: 

Damherten 3 3 

Japanse eenden ? ? 2 

Tropische vissen ? 

Parelhoenders ? ? 3   
  

Huisvesting en dierenwelzijn 

Hangbuikzwijn. Een hangbuikzwijn is een groepsdier. Op kb Jeugdiand wordt het hangbuikzwijn 

solitair gehouden. Door onthouding van sociale contacten met een soortgenoot is er een grote kans 
op verstoord welzijn. Er zijn meer kinderboerderijen waar varkens solitair genouden worden. 

Kinderboerderijen moeten gaan samenwerken en kijken of er gematcht kan worden. 

Cavia’s. De cavia’s zijn te klein gehuisvest. Zowel het binnenhok als de buitenren zijn te klein voor 4 
cavia’s. Advies is om beide qua afmeting te verdubbelen. 

>>KB is gelegen naast grote speelplaats voor kinderen. Bij gemeente wellicht plan om groot deel van 

de kb ( schapenwei, voliere, watervijfer) weg te halen om bij de speeiplaats te trekken. Dit betekent 
veel minder ruimte voor de dieren en minder de mogelijkheid om zich terug te trekken. 

Fokbeleid 
Er wordt sinds december 2014 niet meer gefokt. 
Cavia’s. Er zijn 4 cavia’s van 10 weken oud aangeschaft via markplaats. Zeer onwenselijk omdat 

cavia's veel gedumpt worden en de kb veel beter cavia’s uit de opvang hadden kunnen adopteren. 
Geeft het verkeerde signaal af aan bezoekers. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Educatie 

Educatie opmerkingen 

Borden met regels Ja, hangen overal 
Gegevens diersoort en naam bij huisvesting ja 
Thema dagen Valkenier, stagiaires organiseren evenementen 
Educatieve ruimte 2 ruimten, worden niet gebruikt 
Poster, folders Nog niet 

Educatieve lessen, actieve voorlichting nee 
Aandacht voor de vee-industrie nee 
Aandacht intrinsieke waarde dier, los van nut >= == 
voor mens 
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Beheer en Toezicht 

eon er afgeraden worden nog roofvogelshows te faciliteren. Actieve voorlichting moet deel 
ultmaken van beleid kb. Geen (jonge) dieren aanschaffen via markplaats Huisvesting van een aantal 

diersoorten moet worden aangepast. 

Er woont een Receasaea aS! om toezicht te houden. Advies is om toch een goed zichtbaar 
noodnummer aan te brenyen. 
  

  

  

  

  

Camera's Alarm Zichtbaar 
noodnummer 

toegang - - - 

hoofdgebouw - - - 
dierenverblijven | - - - 

terrein - - -         
  

  

Datum bezoek: 2 maart 2015 

  

Oprichtingsdatum: 20 oktober 1984 

Diersoorten aanwezig 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Diersoort Aantal 

man vrouw totaal 

varken 3 3 

hangbuikzwijn 

pony 5 3 8 (2 logees) 

ezel 1 1 

koe 

Geit 3 angora 1/ 4 4 

nubisch 

dwerggeit 9 9 

schaap 3 3 

kip Hanen gaan met de 20 a 30 20 a 30 
boer mee 

cavia ? ? 18, gedumpt bij kb 

konijn 3 8 11 

Vlaamse reus/ hangoor | 1 1 2 

eenden 1 1 (2 eenden zijn 
verdwenen) 

| ganzen 2 2 
muskuseenden 

pauwen 1 2 6) 

kalkoen 1 1 

volierevogels q ? Ca 20 

exoten: 

papegaai 1 Gevonden in de tuin 

kwartels 5 a6 in de voliere 

katten 2 2     
Dierenbescherming regio Amsterdam | Mei 2015 | is 

 



16 

Huisvesting en dierenwelzijn 

Cavia’s. De 18 Cavia’s zijn veel te klein gehuisvest in het binnenhok. 7 cavia's zitten in een kooi van 

1.55 x 0.60 en 10 cavia’s in een kooi van 1.60 x 0.90. Een geschikt binnenverblijf voor 2 cavia's heeft 
tenminste een opperviakte van 1,20 x 0,50 cm. 

Konijnen. Zowel de viaamse reus als de hangoor zijn solitair gehuisvest. Een konijn dient minimaal in 

een koppel gehuisvest te worden. Als deze dieren niet samen gehuisvest kunnen worden, dan dient er 
een match gemaakt te worden met een konijn uit de opvang of vanuit een andere kinderboerderjj uit 
het op te bouwen netwerk. De beheerders hebben hulp nodig bij het koppelen. 

Eend. Van de 3 eenden is nog 1 eend over. De eenden zijn waarschijnlijk gestolen. Een solitaire eend 

is een ongelukkige eend. Er dient een dier uit een opvang of van een kinderboerderij uit het op te 
bouwen netwerk aan deze eend gekoppeld te worden. Nog beter is om deze eend elders te 
herplaatsen. 

Papegaai. Het dier is gevonden in de tuin. Hoewel het goed bedoel is om het dier op te vangen is het 

zeer onwenselijk om een papegaai solitair te houden. Papegaaien zijn zeer stressgevoelige dieren die 
snel vereenzamen. Er dient een soortgenoot voor het dier gehouden te worden en het verblijft moet 

  

Fokbeleid 
Er is geen beleid. M.b.t. de voliérevogels en de kippen laat men de natuur haar gang gaan. Het 

overschot aan hanen wordt om de zoveel tijd meegegeven met de boer. Gedumpte dieren moet men 
naar de opvang brengen en niet opnemen in het bestand. Er kunnen geen dieren meer bij. 

Educatie 

Het is onduidelijk of educatie echt onderdeel uitmaakt van beleid. De indruk is dat deze kb 
voornamelijk dagbesteding als functie heeft. 

  

  

  

  

  

  

  

    

Educatie opmerkingen 

Borden met regels Ja 

Gegevens diersoort en naam bij huisvesting Niet overal 

Thema dagen Pasen, Kerst, Dierendag, Zomermarkt 
Educatieve ruimte Ja 

Poster, folders Nee 

Educatieve lessen, actieve voorlichting Ja, Cursus dierverzorging voor verstandelijk 
beperkte dagbesteders 
Zelfgemaakt Quiz-materiaal voor buurtscholen. 
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Aandacht voor de vee-industrie Nee 

Aandacht intrinsieke waarde dier, los van nut Ja (volgens beheerder) 

voor mens 
        
  

Beheer en Toezicht 

Er is te weinig toezicht op de dagbesteders van {EEN Drukte in de kantine en de bezoekers uit de 
buurt eisen alle aandacht op. 

Er is een zichtbaar noodnummer aanyebracht. 
  

  

  

  

    

Camera's Alarm Zichtbaar 
noodnummer 

toegang x 

hoofdgebouw x 

dierenverblijven 

terrein         
  

Sociale controle door straatcoaches, politie, nachthoofd van en bewoners want de kb is 
gelegen midden in een woonwijk. 

  

ACS ae oS ma yam RES) 

Rechtsvorm: a 

Oprichtingsdatum: jy 

Totaal opperviakte: 8700 m2 

Diersoorten aanwezig 

Diersoort Aantal 
  

man vrouw totaal 
  

kat 2 2 
  

rat ? ? 4 gedumpt 

  

varken 
  

hangbuikzwijn 
  

pony 
  

ezel 
  

koe 
  

geit Pe
 

>
 

  

dwerggeit 
  

schaap 
  

kip ? pel
 

w
 

ao
 

  

B
]
-
v
]
 

BE]
 
oo
} 
a]

—}
ro

fr
o 

B
I
O
]
 

A]
 

w}
] 
|
]
 
r
o
]
 

Cavia allen over het 

hek gezet 
  

konijn =
 

oa
 

—=
 

on
 

  

eenden 2 —_
 

—=
 

  

| ganzen 
          muskuseenden 1 1 No
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pauwen 
  

duiven ? 
  

volierevogels ? 
  

W
V
]
 v] 
> 

O o nN
 

On
 

exoten: 

alpaca 
  

=
 

ara 
  

eekhoorn ? ? 
    

  

        
  

Huisvesting en dierenwelzijn 

Konijnen. Een deel van de konijnen zit solitair gehuisvest in ouderwetse konijnenflats. Een konijn is 
een groepsdier dat tenminste in een koppel gehuisvest moet worden. heeft hulp nodig 

   bij het matchen. Er moeten nieuwe, veel grotere konijnenverblijven komen met een 
uitloopmogelijkheid naar buiten. 

  

Ara. De ara is van een particulier. Het dier zit nu vrij donker solitair gehuisvest. Het solitair huisvesten 
van een ara veroorzaakt ernstige welzijnsproblemen bij dit zeer sociale dier. Advies is een soortgenoot 
te zoeken uit de opvang. Of elders herplaatsen. 
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Alpaca. Een alpaca is een exoot die niet thuishoort op een kb, en eigenlijk helemaal niet in 

Nederland. Met het tonen van deze dieren geef je het verkeerde signaal af. Advies is een 
sterfhuisconstructie en in beleid vastleggen dat er geen exoten meer worden aangeschaft. 

  

  

  

  

Fokbeleid 

Diersoort Geboorte Fok Frequentie Reden 
beperking voortplanting voortplanting 

JIN JIN Niet, 1 kpj, 2 
kpj, anders 

geit 1x per 2j Educatie en 
verjonging 

schaap 1x per 2j Educatie en 
verjonging 

              
  

Er is geen reden om te fokken. Om overbevolking te voorkomen worden jonge dieren soms verkocht 
aan particulieren. Advies is om in fokbeleid vast te leggen dat er niet gefokt wordt. Indien een groep 
weer aangevuld moet worden kan er een dier geadopteerd worden uit de opvang of via herplaatsing 
vanuit een andere kb uit het op te bouwen netwerk. 

Educatie 

De kb heeft nauwelijks een educatieve functie. Advies is om hier afspraken over te maken en dit vast 
te leggen in beleid. 

  

  

  

  

      

Educatie opmerkingen 

Borden met regels ja 

Gegevens diersoort en naam bij huisvesting Af en toe naam 

Thema dagen - 

Educatieve ruimte -   
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Poster, folders - 
  

Educatieve lessen, actieve voorlichting : 
  

Aandacht voor de vee-industrie : 
  

Aandacht intrinsieke waarde dier, los van nut - 

voor mens 
      
  

Beheer en Toezicht 

eaters klaagt over te weinig financién en dat er dan op personeel bezuinigd moet worden. 
dvies is om i.i.g. de levende have niet meer uit te breiden. Meer dieren betekent ook meer kosten. 

geeft aan dat het tijdens openingstijd lastig is om alles in de gaten te houden. Bezoekers 
zijn vaak bij de dieren zonder toezicht. 

    

   

   

In 2007 zijn er dieren gedood. Daarna is de kb beter beveiligd. Helaas is er nog steeds geen zichtbaar 
noodnummer aangebracht. 

  

  

  

  

    

Camera’s Alarm Zichtbaar 
noodnummer 

toegang xX X - 

hoofdgebouw X Xx 

dierenverblijven | X Xx 

terrein X X         
  

  

  

Datum bezoek: 27 maart 2015 

oo inal ee 
Rechtsvorm: Stichting 

Oprichtingsdatum: 1978 

Totaal opperviakte: 1,5 ha 

Diersoorten aanwezig 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Diersoort Aantal 

man Vrouw totaal 

Kat 1 1 2 

Hond 1 1 

Varken 3 3 

Hangbuikzwijn 

Pony 1 2 3 

Ezel 1 1 2 

Koe 2 2 

Geit 10 10 

Dwerggeit 4 4 

Schaap 8 8 

Kip ? ? Ca 40 

Cavia 1 1 

Konijn 23 23 

Eenden Door vos gedood 

Ganzen Door vos gedood 
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Muskuseenden Door vos gedood 
  

Pauwen Door vos gedood 
  

Duiven 
  

Volierevogels 

- Agapornis 9 
- Kanarie 20 
-__ Parkieten 8 

37 

  

exoten: 
    Alpaca       
  

Huisvesting en dierenwelzijn 

Konijnen. Een aantal konijnen is solitair gehuisvest. Een konijn is een groepsdier dat tenminste in een 

koppel gehuisvest moet worden. De beheerder moet hulp krijgen bij het koppelen. Er moeten grotere 
hokken komen. 

  
Alpaca. De alpaca is ongeschikt voor het leven op de kb. Advies is om in beleid vast te leggen dat er 
geen exoten aangeschaft worden. Voor de 2 dieren op de kb geldt dan een sterfhuisconstructie of 
herplaatsen. 
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>Op grond van de kb zijn door het stadsdeel diverse kunstwerken geplaatst die veel te glad zijn voor 

geiten en kinderen 

>Drainage. De drainage van de weides is slecht. 

  

  

  

  

Fokbeleid 

Diersoort Geboorte Fok Frequentie Reden 
beperking voortplanting voortplanting 

J/N J/N Niet, 1 kpj, 2 
kpj, anders 

Geit 1x per 2j Educatie en 
verjonging 

Schaap 1x per 2j Educatie en 
verjonging 

              
  

Er is geen reden om te fokken. Om overbevolking te voorkomen worden jonge dieren soms verkocht 
aan particulieren. Advies is om in fokbeleid vast te leggen dat er niet gefokt wordt. Indien een groep 
weer aangevuld moet worden kan er een dier geadopteerd worden uit de opvang of via herplaatsing 
vanuit een andere kb uit het op te bouwen netwerk. 

Mbt tot de konijnen is het onduidelijk of er gefokt wordt. De meeste konijnen worden solitair gehouden, 
maar er zit ook een koppel met een nestje. Volgens de beheerder is het hele gezin gedumpt bij de kb. 
De inspecteur twijfelt aan het verhaal. 

Mbt de vogels wordt er wel zo veel mogelijk aan populatiebeheer gedaan. 

Educatie 
De kb heeft nauwelijks een educatieve functie. Advies is om hier afspraken over te maken en dit vast 
te leggen in beleid. 

  

  

  

  

      

Educatie opmerkingen 

Borden met regels ja 

Gegevens diersoort en naam bij huisvesting Af en toe naam 
Thema dagen ? 

Educatieve ruimte - 
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Poster, folders - 
  

Educatieve lessen, actieve voorlichting - 
  

Aandacht voor de vee-industrie - 
  

Aandacht intrinsieke waarde dier, los van nut - 

voor mens 
      
  

Beheer en Toezicht 

iain eesti pias over te weinig financién en dat er dan op personeel bezuinigd moet worden. 
vies is om de levende have niet meer uit te breiden. Meer dieren betekent ook meer kosten. 

  

  

  

  

    

Camera's Alarm Zichtbaar 
noodnummer 

toegang x x 

hoofdgebouw x x 

dierenverblijven | x Xx 

Terrein X x         
  

  

  

Datum bezoek: 3 april 2015 

: as aT 
Rechtsvorm: Stichting 

Oprichtingsdatum:9 april 2001 

Totaal opperviakte: 2352 m2 

Diersoorten aanwezig 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Diersoort Aantal 

man vrouw totaal 

Kat 2 2 

Varken 2 1 3 

hangbuikzwijn 
Pony 

Ezel 

Koe 

Geit 2 2 

dwerggeit 2 2 
Schaap 3 3 

Kip 8 8 

Cavia 6 6 

Konijn 3 1 4 

Eenden 

Ganzen 

muskuseenden 

pauwen 

Duiven 

voliérevogels       
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exoten: 
  

  

Bijenkorf: 3 imkers 
houden de bijen en 
geven lessen 
            

Huisvesting en dierenwelzijn 

Geen opmerkingen, de huisvesting is goed. 

Fokbeleid 

Er wordt in principe niet gefokt. Heel sporadisch als er ‘uitbreiding van de kudde moet komen’. Advies 
is om voor uitbreiding van de kudde eerst navraag te doen bij de opvangcentra en collega 
kinderboerderij beheerder in het opgebouwde netwerk. Soms worden er biggen aangeschaft die na 
een jaar worden geruild voor weer jonge varkens. KB vinden het leuk om jonge dieren te laten zien 
omdat het publiek trekt. Kinderen raken echter vaak gehecht aan dieren en ze zullen zich afvragen 
waar ze gebleven zijn. In het kader van goede voorlichting moet dan gecommuniceerd worden dat ze 

bijvoorbeeld naar de slacht gaan. Herkomst biggen moet geregistreerd worden. De kb heeft allereerst 
een educatieve functie en niet de functie van 

Educatie 

Advies is om de vee-industrie op te nemen al 

nemen in het beleid. 

publiekstrekker. 

s vast onderdeel in het educatieprogramma en dit op te 

  

  

  

  

  

  

Educatie opmerkingen 

Borden met regels Ja 

Gegevens diersoort en naam bij huisvesting Ja 

Thema dagen Ezeltjesdag 

Educatieve ruimte Ja 

Poster, folders Ja 
  

Educatieve lessen, actieve voorlichting Voor en najaar basisschool, Bijenlessen door de 
imkers, Insectenhotel, Adopteer een boerderijdier 
(€5,- p/m)> op zondag tussen 11:30 en 13:30 

knuffelen van je adoptiedier 
  

Aandacht voor de vee-industrie 
  

Aandacht intrinsieke waarde dier, los van nut 

voor mens 

  

  

Wordt wel d 

| ore 
    Bijenlessen door de imkers, Insectenhotel, 

Adopteer een boerderijdier (€5,- p/m)     
Beheer en toezicht 

Noodnummer is zichtbaar aangebracht. 

  

  

  

  

    

Camera’s Alarm Zichtbaar 
noodnummer 

toegang x 

hoofdgebouw 

dierenverblijven 

Terrein           
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Datum bezoek: 21 maart 2015 

er = 

  

Rechtsvorm: Stichting 

Oprichtingsdatum: 21 -12-2009 

Totaal opperviakte: 0,4 ha 

Diersoorten aanwezig 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Diersoort Aantal 

man vrouw totaal 

Kat 1 2 3 

varken 

hangbuikzwijn 1 1 2 
pony 3 3 

ezel 

koe 

|_geit 1 6 i 
dwerggeit 2 2 

schaap 7 7 

kip Ca 15, inclusief 4 of 5 
hanen 

cavia 2 2 4 

konijn ? ? 8 

eenden 2 2 

| ganzen 

muskuseenden 1 3 4 

pauwen 

Duiven Sierduiven ? ? 2 

volierevogels ? 2 Ca 15 

exoten: 

Waterschildpadden ? ? 2 

Baardagaam 1 1 

Tropische vissen ? ? Ca 15     
  

Huisvesting en weilzijn 

Cavia’s en konijnen. Aantal cavia's en konijnen zitten samen in een hok. Dit zijn diersoorten die niet 

bij elkaar gehuisvest kunnen worden. De dieren moeten per soort gehuisvest worden. Wellicht is er 
hulp nodig bij het koppelen. 

Waterschildpad. Ongeschikt voor kb en ongeschikt als huisdier, herplaatsen opvang 
Baardagaam. Ongeschikt voor kb en ongeschikt als huisdier, herplaatsen opvang 
Tropische vissen. Ongeschikt voor kb en ongeschikt als huisdier 

Fokbeleid 
Er wordt soms gefokt, er is geen beleid 

- Afen toe eieren in de broedmachine 
- 2 0ien zijn vorig jaar gedekt, in april 2014 lammeren 
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Met schapen wordt af en toe gefokt. Kunnen niet teveel fokken ivm de ruimte. 

Mbt de voliérevogels wordt het eieren rapen door een vrijwilliger bijgehouden. 
Soms worden er nieuwe dwerggeitjes en kuikens aangekocht bij 
Voor oude schapen is geen plaats op de kb. Deze worden ook weggebracht naar {ian 
Af en toe worden er konijnen en cavia's verkocht aan particulieren. 

Advies is om dieren oud te laten worden op de kb, ook de schapen. Fokstop vastleggen in fokbeleid. 

Educatie. 

Educatie is deels op orde. Advies om excursies naar roofvogelshows af te raden. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Educatie opmerkingen 

Borden met regels nee 

Gegevens diersoort en naam bij huisvesting Wordt nog gedaan 

Thema dagen -Pasen, kerst, halloween, familiedag 

Educatieve ruimte ja 

Poster, folders nee 

Educatieve lessen, actieve voorlichting Ja, ‘dierenlesjes’, helpen met dieren verzorgen 

Aandacht voor de vee-industrie ja 
  

Aandacht intrinsieke waarde dier, los van nut 

voor mens 

Ja (volgens beheerder) 

  

  
excursie naar roofvogelshow Muidersiot, 

biologische boerderij 
- Naast buurtboerderij ook leerbedrijf voor 
jongeren, stage en afstudeerplekken voor 
scholieren, taakstraffers, reintegratiekandidaten, 
leerling begeleiding voor mbo oa dierverzorging. 
Samenwerking met Stichting Werkwijs, UWV, 
Stichting Kelly en Shelly, Pannekoekenhuis = 
leerwerkbedrijf van Orion Scholengemeenschap. |     

Beheer en Toezicht 

Geen zichtbaar noodnummer aan:jebracht. 
  

  

  

  

    

Camera’s Alarm Zichtbaar 
noodnummer 

toegang nee nee nee 

hoofdgebouw nee nee nee 

dierenverblijven | nee nee nee 

terrein nee nee nee           

Beheerder meent dat sociale controle uit de buurt genoeg is 

  

Datum bezoek: 9 april 2015 

is EA ie RS 
Rechtsvorm: Eigendom gemeente 

Oprichtingsdatum: 1-4-2010 

Totaal opperviakte: 2,5 ha 
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Diersoorten aanwezig 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Diersoort Aantal 

man vrouw totaal 

varken 1 1 

hangbuikzwijn 1 1 

pony 2 1 3 

ezel 2 2 

koe 1 3 4 (staan elders in park) 

geit 2 10 12 

dwerggeit 2 3 5 

schaap 7 + 4 lammetjes 

kip Ongeveer 35 

cavia 6 6 

konijn onbekend onbekend 19 (toekomst buitenren 
creeren) 

eenden ? ? Door gehele park 

ganzen z ? 2 

muskuseenden ? ? Ca 22 door gehele 
park 

pauwen ? ? 3 in het gehele park 

duiven 

volierevogels 

exoten: 

alpaca 1 2 3 andere locatie 

parelhoender ? ? 4 

Wallabie 4 1 Andere locatie 

Nandoe 1 2 3         

Huisvesting en welzijn 

Konijn. De konijnen zitten in een grote schuur in hokken. De hokken zijn groot genoeg. M.u.v. het hok 

waar 6 cavia’s en 1 konijn samen zitten. Cavia's en konijnen zijn niet geschikt om bij elkaar gehuisvest 
te worden. Er moeten aparte ruime verblijven komen voor de verschillende diersoorten. Er is nog een 
hok met een solitair gehuisvest konijn. Gekeken moet worden of er een match gemaakt kan worden 
zodat het dier tenminste in een koppel Zit. SN is voornemens om een buitenverblijf voor de 
konijnen te realiseren. 

Cavia. Zie konijnen. 

Wallabie. De wallabie is een exoot die ongeschikt is voor het leven op de kb en als huisdier. 
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Nandoe. De nandoe is een exoot die ongeschikt is voor het leven op de kb en als huisdier 

Alpaca. De alpaca is een exoot die ongeschikt is voor het leven op de kb. 

  
Adviseren om de exoten te herplaatsen indien er een geschiktere, meer natuurlijke locatie is. Anders 
sterfhuisconstructie en opnemen in beleid dat er geen nieuwe exoten aangekocht worden of 
verkregen door fok. 

De drainage van een aantal buitenverblijven werkt niet goed. 

Fokbeleid 
Er zijn 7 schapen aangekocht waarvan er 4 drachtig waren. Nu zijn er lammeren. Advies is om een 

fok- en aankoopverbod voor alle dieren vast te leggen. Er zijn genoeg dieren op deze kb en educatie 
kan ook heel goed zonder jonge dieren plaatsvinden. 

Educatie 

De educatieve functie van de kb is niet goed ontwikkeld, educatie lijkt nauwelijks een rol te spelen. 
Deze kb is ook een stagebedrijf voor het Wellant college mbo4 dierverzorging. De kb heeft echter 
geen goede voorbeeldfunctie. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

    

Educatie opmerkingen 

Borden met regels diverse 

Gegevens diersoort en naam bij huisvesting nee 

Thema dagen Nee, alleen schaapscheerdersfeest en 
verjaardag linda de ezel 

Educatieve ruimte Ja (ruimte wordt ook door het stadsdeel gebruikt 
voor vergaderingen. —_ | 

Poster, folders enkele 

Educatieve lessen, actieve voorlichting Op aanvraag 
Aandacht voor de vee-industrie nee 

Aandacht intrinsieke waarde dier, los van nut Jn == 3] 
voor mens 

-  Stagebedrijf voor Wellant, per week 4 
stagiaires MBO4 

- Elke dinsdag 6 kinderen uit het bijzonder     
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onderwijs 
  

Beheer en toezicht 

= heeft geconstateerd dat er te weinig toezicht is op de dieren. Dit komt 0.a. doordat de 
ocatie te groot is om alles in de gaten te houden met relatief weinig personeel. Dieren in de 
buitenverblijven werden tijdens opgejaagd door bezoekers 
Er is een zichtbaar noodnummer aangebracht. 

  

  

  

  

    

Camera’s Alarm Zichtbaar 
noodnummer 

toegang 24-uurs x 
camera 
systeem van 
de 
buurtspeelplek 

hoofdgebouw 

dierenverblijven 

terrein         
  

  

Datum bezoek: 24 februari 2015 

Kinderboerderij Diereneiland 

Maakt deel uit van Stichting Spin, Speeltuinen in Noord. 

Acre: aero re eaeerenaetrs Ie) 
Rechtsvorm: Stichting 

Oprichtingsdatum:- 

Totaal oppervlakte: - 

Diersoorten aanwezig 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Diersoort Aantal 

man vrouw totaal 

varken 

hangbuikzwijn 

pony 
ezel 

koe 

geit ? ? 3 

dwerggeit _ 
schaap ? ? 2 

kip 13, hanen lopen los 10 in ren 31 
8 los 

cavia 

Vlaamse reus 1 1 Z 

konijn 9) 4 9, waaronder 3 angora 
konijnen 

Eenden (kaapse 5 5 10, lopen los 
loopeenden) 
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| ganzen 
  

muskuseenden 
  

pauwen 1 1 2, los 
  

duiven 
  

volierevogels 
  

exoten: 
  

Parelhoenders 4 3 T, los 
  

Kalkoen 2 1 3, los 
            
  

Huisvesting en welzijn 

Konijn. Er is gedeeltelijk sprake van groepshuisvesting. Een aantal konijnen zit echter solitair 
gehuisvest. Een konijn moet tenminste in een koppel gehuisvest worden. Advies is een aanvang te 
maken met het matchen. De beheerder heeft hier mogelijk hulp bij nodig. 

Fokbeleid 

De natuur gaat bij de loslopende vogels haar gang. Aileen als er erg veel eieren zijn dan wordt deze 
geschud zodat ze niet uitkomen. Helaas loopt het vaak uit de hand zodat de kb om de zoveel tijd met 
een hanenoverschot zit. Deze worden dan weggeven aan een bewoner. Oude legkippen worden 
‘weggebracht’ en geruild voort nieuwe kippen. Advies is om actief aan populatiebeheer te gaan doen 
en afspraken hierover vast te leggen in beleid. ‘Nieuwe’ dieren worden alleen betrokken uit de opvang 
of doordat een andere kinderboerderij een overschot heeft. 

Educatie 
De kb heeft nauwelijks een educatieve functie. Advies is om educatieprogramma te ontwikkelen en dit 

of te nemen in beleid. 
  

  

  

  

  

  

  

  

    

Educatie opmerkingen 

Borden met regels nee 

Gegevens diersoort en naam bij huisvesting nee 
Thema dagen nee 
Educatieve ruimte nee 

Poster, folders nee 

Educatieve lessen, actieve voorlichting Scholen kunnen intekenen voor meneer Pauw 

Aandacht voor de vee-industrie nee 

Aandacht intrinsieke waarde dier, los van nut J ee 
voor mens 
        
  

Beheer en Toezicht 

Zes jaar geleden door vrije toegang zijn er 3 geiten zeer ernstig mishandeld. Nu is alles omheind met 
een hoog hek. Geen zichtbaar noodnummer aangebracht. 

  

  

  

  

  

          
  

Camera’s Alarm Zichtbaar 
noodnummer 

toegang - 

hoofdgebouw 
dierenverblijven 
terrein Lichtalarm 

beweging 
Overdag altijd toezicht. 
Gehele terrein is met hekwerk omgeven, ook de waterkant. 
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Datum bezoek: 15 maart 2015 

Acres ne 

Rechtsvorm: Stichting, vrijwillig bestuur 

Oprichtingsdatum: 1973, vereniging in stichting omgezet op 1 januari 2005 

Totaal opperviakte: 2 ha 

Diersoorten aanwezig 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Diersoort Aantal 

man vrouw totaal 

kat 2 2 

varken 2 2 

hangbuikzwijn 

pony 2 

eze| 1 1 

koe 

geit 2 7 9 

dwerggeit 

schaap 3 3 

kip Geen hanen 16 16 

cavia 1 1 2 

konijn 8 3 11 

eenden 1 4 5 

| ganzen ? r 2 
muskuseenden 1 2 3 

pauwen 

Duiven diamant ? ? 6 

volierevogels ? ? 29 
exoten: 

zijdehoender 4 4 

kwartel 2 2 

Kalkoen 1 2 3     
  

Huisvesting en Dierenwelzijn 

Konijnen. Van de 11 konijnen worden er 5 solitair gehuisvest. Advies is om te kijken of er koppels 
gemaakt kunnen worden. Wellicht met konijnen uit de opvang. 

Fokbeleid en levensloop 
Het beleid is om niet te fokken. 

Voliere-eieren worden geraapt en er zijn alleen leghennen, geen hanen. 
Vorig jaar zijn er 2 geiten aangekocht van een kb in Almere. Af en toe uitwisseling met Aka’s 
ganzenparadijs in Dalen. 2 nandoe’s zijn herplaats vanwege te beperkte ruimte. Advies om in beleid 
op te nemen dat er geen exoten aangeschaft worden. 

Educatie 

Advies is om actieve voorlichting en bebording prominenter deel uit te laten maken van educatie en dit 

op te nemen in beleid. 

Dierenbescherming regio Amsterdam | Mei 2015 | iy



32 

  

Educatie opmerkingen 

  

Borden met regels In de kantine is een kist met materiaal 
  

  

  

  

  

  

  

Gegevens diersoort en naam bij huisvesting nee 
Thema dagen speurtochten 
Educatieve ruimte Ja, veelal buiten de kantine 
Poster, folders Beperkt 
Educatieve lessen, actieve voorlichting Op aanvraag van scholen cursussen 
Aandacht voor de vee-industrie nee 
Aandacht intrinsieke waarde dier, los van nut Ja 
voor mens 
    Doeistelling: natuur en milieu-educatie NME> 

basiselementen     
Beheer en toezicht 

Noodnummer is zichtbaar aangebracht. 

  

Camera's Alarm Zichtbaar 
noodnummer 

  

toegang X 
  

hoofdgebouw 
  

dierenverblijven 
  

terrein             

Gemeente heeft hoge hekken en lantaarnpalen geplaatst 

  

Datum bezoek: 30 maart 2015 

Adres: PEA IPA I Seas DPS TE 
Rechtsvorm: Vereniging 

Oprichtingsdatum: 1 juli 1983 

Totaal opperviakte: ca 1,8 ha 

Diersoorten aanwezig 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Diersoort Aantal 

man vrouw totaal 

Kat 1 2 3 
varken 2 1 $) 

hangbuikzwijn 
pony 1 1 2 

ezel 1 1 2 

koe 
|_geit 4 4 
dwerggeit 3 3 
schaap 1 5 6 

kip 6 29 Ca 35, los rond de 
vijvers         
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cavia 5 12 Ae. 

konijn 9 7 16 

eenden 5 5 los rond vijvers 

| ganzen 1 2 3 
muskuseenden 2 2 

pauwen 1 2 3 

duiven wilde 

Volierevogels/parkieten | ? ? Ca 40 
exoten: wandelende ? ? ? 

tak 

fazant 1 2 3 

Parelhoen 1 1 Z 

Schildpad 2 2 

Axolotl (water ? ? 3 
salamander) 

Woestijnrat 2 2           

Huisvesting en welzijn 

Men geeft aan dat kippen, konijnen en cavia’s soms zonder begeleiding worden opgepakt. Dit zijn 

juist kwetsbare en stressgevoelige dieren. 

Op verzoek is er een knuffeluur met konijnen en cavia’s. Juist konijnen en cavia's zijn zeer stress 

gevoelig en eigenlijk ongeschikt voor een knuffeluurtje. 

Axoloti. De watersalamanders zijn jaren geleden gedumpt en ze krijgen steeds nakomelingen. Soms 

wordt er een salamander verkocht. 

En andere exoten, zie lijst: Advies is om geen dump dieren meer op te nemen, maar deze naar een 

opvang te brengen. 

Fokbeleid en levensloop 

Men geeft aan niet te fokken, maar af en toe worden er toch dieren geboren. 
Incidenteel soms kuikens. Vrouwelijke dieren mogen blijven, voor de mannetjes/ hanen wordt een 
ander adres gezocht. Het overschot aan volierevogels, wordt meegenomen door hobbyist. 

Men is voornemens 4 ratten en 4 degoes aan te schaffen. Advies is om geen dieren meer aan te 
schaffen. Er zijn momenteel genoeg dieren op een relatief klein opperviak aanwezig. 

Educatie 

De kb heeft een goed ontwikkeld educatiepakket. Al wordt met de aanwezigheid van exoten niet het 
goede voorbeeld gegeven. 
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Educatie opmerkingen 

Borden met regels Ja 
Gegevens diersoort en naam bij huisvesting Ja 
Thema dagen Dierendag, uitgebreid schoolprogramma 

Educatieve ruimte Ja 

Poster, folders Ja 

Educatieve lessen, actieve voorlichting Ja 

Aandacht voor de vee-industrie Komt aan de orde bij de lessen 

Aandacht intrinsieke waarde dier, los van nut Ja 
voor mens 

Ook knuffelen en ponyrijden, stageplekken   
  

Beheer en Toezicht 

Geen zichtbaar noodnummer aangebracht. 

  

  

  

  

    

Camera's Alarm Zichtbaar 
Okura noodnummer 
hotel 

toegang 

hoofdgebouw 
dierenverblijven | x 

terrein x         
  

Sociale controle door de locatie in de bewoonde wijk. 

  

Datum bezoek: 30 maart 2015 

5 SALT ECS 
Rechtsvorm: Vereniging 

Oprichtingsdatum: 

Totaal opperviakte: ca 2 ha 
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Diersoorten aanwezig 

Diersoort Aantal 
  

man 
  

varken 
  

hangbuikzwijn 
  

pony 
  

ezel 
  

koe 
  

geit 
  

dwerggeit 
  

schaap 
  

kip 

N
O
]
 
—
 Ca 35 

  

cavia 18, ex dumpers 
  

konijn uo
 19 

  

eenden 1 
  

ganzen 8 
  

muskuseenden 4 
  

pauwen 
  

duiven sier 
4 

    volierevogels   M
P
y
l
—
a
j
o
a
|
o
a
 

    7 opgevangen via de 
Toeviucht 

  

Huisvesting en welzijn 

Konijnen. Aantal konijnen zit solitair gehuisvest. Men heeft geprobeerd te matchen met konijnen uit 

de eigen populatie. Advies is om deze konijnen met hulp van een koppelspecialist te koppelen met 
een konijn elders, dus te elders te herplaatsen. 

Koeien. De koeien hebben gedurende een groot aantal maanden per jaar een goede weidegang. In 

de binnenstal echter staan ze aangebonden. Advies is om ruimere stal te faciliteren waarin ze kunnen 
rondlopen. 
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Fokbeleid 
Met de schapen en de geiten wordt gefokt, (cao TA oF om educatieve redenen. 
De geboortebeperking bij de andere dieren vinat plaats door eieren rapen en castratie. Het overschot 
aan jonge dieren gaat naar de veehandelaar. Soms worden er dieren verkocht aan particulieren. Als 

er ruimte is mag een dier blijven. 

  

   

  

  

  

                

Diersoort Geboorte Fok Frequentie Reden 
beperking voortplanting voortplanting _| 

JIN J/N Niet, 1 kpj, 2 
kpj, anders 

Schaap ja 1 kpj educatie 

Geit ja 1 kpj educatie 

Educatie 
Met 2 koeien, 2 varkens en kippen in het bestand is het jammer dat er geen aandacht is voor de vee- 
industrie. Advies is om dit op te nemen in beleid. Dit is een van de weinige kb’s die aangeeft geen 

aandacht te geven aan de intrinsieke waarde van het dier. 

  

  

  

  

  

  

  

    

Educatie opmerkingen 

Borden met regels Er wordt mondeling uitleg gegeven 

Gegevens diersoort en naam bij huisvesting Niet overal 

Thema dagen Pasen, kiboe weekend, Dierendag, 
schapenscheren 

Educatieve ruimte Ja 

Poster, folders Ja 
Educatieve lessen, actieve voorlichting Ja, programma voor scholen 

Aandacht voor de vee-industrie nee     
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voor mens 

Aandacht intrinsieke waarde dier, los van nut nee 

  

    
  

Beheer 

Noodnummer is zichtbaar aangebracht. 

  

  

  

  

        

Camera’s Alarm Zichtbaar 
noodnummer 

toegang xX 
hoofdgebouw 

dierenverblijven 
| terrein     
  

Datum bezoek: 10 april 2015 

Natuureducatie en activiteiten voor kinderen tot 12 jaar 

Adres: ar 
Rechtsvorm: Stichting 

Oprichtingsdatum: 1993 

Totaal opperviakte: ca 800 m2 

Diersoorten aanwezig 

Diersoort Aantal 
  

man Vrouw totaal 
  

varken 
  

hangbuikzwijn 
  

pony 
  

ezel 
  

koe 
  

geit 
  

dwerggeit 
  

schaap 
  

kip 
  

cavia 
  

konijn 
  

eenden e
l
 
R
o
n
d
e
l
 

-
A
|
O
)
/
R
i
-
a
l
o
l
h
 

w
 

  

| ganzen 
  

muskuseenden 
  

pauwen 
  

duiven stadsduiven 
  

volierevogels 
    exoten: geen       
  

Huisvesting en welzijn 
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De beschikbare ruimte is beperkt. Advies is om het aantal dieren niet te laten groeien. Alleen bij 

overlijden een nieuw dier betrekken uit opvang of vanuit kinderboerderij uit op te bouwen netwerk 

Konijnen. Er is een knuffeluur op verzoek. Juist konijnen zeer stress gevoelig en eigenlijk ongeschikt 

voor een knuffeluurtje. 

Fokbeleid en levensloop 

Er wordt niet gefokt met dieren. Populatiebeheer door eieren rapen en castratie. 
Soms worden er jonge dieren aangekocht bij een betrouwbare partij. Of er vindt uitwisseling plaats 
met kb De Zimmerhoeve of boerenvreugd in Aalsmeer. Indien een dier solitair achterblijft wordt het 
soms elders herplaatst. 

Educatie 
Onderdeel educatie is redelijk ontwikkeld op deze kb. 

  

  

  

  

  

Educatie opmerkingen 

Borden met regels Ja 
Gegevens diersoort en naam bij huisvesting Aantal dieren wel 
Thema dagen Ja 
Educatieve ruimte Ja 
  

Poster, folders Over donatie, over adoptie 
Adoptie: € 27,50 per jaar, €15,- half jaar voor 
klein dier. €45,- per jaar, €25,- half jaar voor geit, 

schaap of varken. 
  

Educatieve lessen, actieve voorlichting Ja op verzoek voor basisscholen 
  

Aandacht voor de vee-industrie     
Aandacht intrinsieke waarde dier, los van nut 

voor mens 

Geen aj:art ontwikkeld programma 

| a aE 

  

    
- Speurtocht voor kinderen, nav 

hoef/pootafdrukken door de kiboe 
- Snoepkettingen voor vogels maken 
- Schaapscheerdersfeest 
- Aan de slag dag: schoonmaken en geiten 

borstelen 
- Dierenlampionnen maken met Sint 

Maarten 
- Paasfeest: eieren schilderen en zoeken 

- Dierendag 
- _ Sinterklaasfeest 

  

Beheer 

Noodnummer is zichtbaar aanyebracht. 
  

Camera’s Alarm Zichtbaar 
noodnummer 

  

toegang X 
  

hoofdgebouw 
  

dierenverblijven 
          terrein     

- Nachtverlichting op het erf 
- Sociale controle van omwonenden 
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Datum bezoek: mei 2015 

Rechtsvorm Stichting 

Oprichtingsdatum: 1 november 2015 

Totaal opperviakte: 0.5 ha 

Diersoorten aanwezig 

Diersoort __ ee Aantal     

man vrouw totaal 
  

varken 
  

hangbuikzwijn 
  

pony 
  

ezel 
  

koe 
  

| geit 1 3 4 
  

dwerggeit 
  

schaap 
  

kip vraagteken vraagteken 14 
  

cavia 
  

konijn 1 2 3 
  

eenden 
  

| ganzen 
  

muskuseenden 
  

pauwen 
          duiven   
  

Huisvesting en welzijn 

Er wordt nog geen administratie, logboeken bijgehouden mbt dagelijkse werkzaamheden, 
voerschema’s, medicijnschema’s en preventieve maatregelen. 

Konijnen. De konijnen zijn goed en ruim gehuisvest, maar komen niet buiten. Advies is om ook een 
buitenren te faciliteren. 

Fokbeleid 
Er wordt in principe niet gefokt. Er is wel een zwangere geit aangekocht. Advies is om bij uitbereiding 
eerst te kijken bij opvangorganisaties en kinderboerderijen in het netwerk. 

Educatie 

Educatie mbt dieren moet nog helemaal ontwikkeld en opgestart worden. Advies afspraken maken en 
opnemen in beleid, 

  

  

      

Educatie opmerkingen 

Borden met regels nee 

Gegevens diersoort en naam bij huisvesting nee     
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Thema dagen nee 
Educatieve ruimte ja 

Poster, folders nee 

Educatieve lessen, actieve voorlichting nee 

Aandacht voor de vee-industrie nee 

Aandacht intrinsieke waarde dier, los van nut nee 

voor mens 
  

Beheer en toezicht 
eit is kort geleden begonnen met het opstarten van deze stadboerderij. De dieren zitten er 
vanaf september 2014. Advies is om goede afspraken te maken mbt het fokbeleid en educatie en dit 
vast te leggen in beleid. 

Geen zichtbaar noodnummer. 

  

  

Datum bezoek: 20 februari 2015 

LE Tae 
Rechtsvorm: Stichting 

Oprichtingsdatum: 12-9-1991 

Totaal opperviakte: 0,5 ha 

Diersoorten aanwezig 

Diersoort Aantal 
  

man vrouw totaal 
  

varken 1 
  

dwergvarken 1 
  

|
 

pony 1 
  

—
/
 

RO
P 

R
O
]
 
—
 

—_
 

ezel 
  

koe 
  

geit 
  

dwerggeit 
  

schaap 
  

kip 2 (3 toompjes) 
  

cavia 
  

konijn 
  

Vlaamse reus 
  

eenden 
  

=
|
r
}
]
—
]
 

4]
 
2]

 
o]

ro
j}

a 

ganzen 
  

muskuseenden 
  

|
 

D
O
E
S
]
 

Go
] 

01
) 

| 
OD
] 

=]
 

Oy
 

PO
] 

on
 

=
 pauwen onlangs overleden 
  

duiven 
  

volierevogels 
          exoten: 
  

Huisvesting en welzijn 

Varken. Varken leeft solitair. Zijn maatje is al een tijd geleden overleden en het matchen aan een 

nieuwe vriend is al een paar keer mislukt. Ook kan hij niet goed overweg met bezoekers. Advies 
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kijken of er een match gemaakt kan worden met een ander solitair levend varken van een 

kinderboerderij uit het op te bouwen netwerk.Varken dus herpiaatsen elders. 

Pauw. Advies is om op zoek te gaan naar een soortgenoot voor de pauw. Hier voor vragen bij 

kinderboerderijen in het netwerk, anders opvangorganisaties. 

Konijnen. Knuffeluur op verzoek. Konijnen kwetsbaar en zeer stress gevoelig en eigenlijk ongeschikt 

voor een knuffeluurtje. 

Algemeen. De ruimte is beperkt. Met uitzondering van het opvanggedeelte (konijnenopvang De Werf) 
kunnen er geen dieren meer bij. Dit geldt met name voor hoefdieren die ruime stallen en weidegang 

behoeven. 

Fokbeleid en levensloop 

Het fokbeleid is dat er niet gefokt wordt op de kb. Er worden ook geen jonge dieren aangekocht. 
Sporadisch faciliteert men opvang van bijvoorbeeld haantjes van Red een Legkip. 

Educatie 

Advies: gegevens diersoort en naam op bordje bij dier. Aandacht voor de vee-industrie in beleid 
opnemen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Educatie opmerkingen 

Borden met regels ja 

Gegevens diersoort en naam bij huisvesting nee 

Thema dagen ja 

Educatieve ruimte ja 

Poster, folders ja 

Educatieve lessen, actieve voorlichting Samenwerking met buurtschool 

Aandacht voor de vee-industrie nee 

Aandacht intrinsieke waarde dier, los van nut Ja 
voor mens   
  

Beheer en toezicht 

nin geeft aan dat er structureel te weinig financiele middelen zijn en dat men met veel 
moeite het hoofd boven water houdt. 

Noodnummer is zichtbaar. 
  

  

  

  

    

Camera's Alarm Zichtbaar 
noodnummer 

toegang ja ja 

hoofdgebouw ja ja 

dierenverblijven ja 

terrein ja         
  

  

  

Datum bezoek: 27 februari 2015 

5 SR ea la a9 
Rechtsvorm: Stichting 

Oprichtingsdatum: 14-5-1975 
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Totaal opperviakte: - 

Diersoorten aanwezig 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Diersoort Aantal 
man Vrouw totaal 

varken 1 1 

dwergqvarken 2, 2 

pony 
ezel 1 1 1 

koe 
geit 4 4 

dwerggeit 4 4 

schaap us 7 

kip 15 Ca 60 Ca 75 

cavia 13 13 

Konijn =2 viaamse reus | 1 12 13, 

eenden 2 2 4 

ganzen 1 3 4 

muskuseenden 1 4 3) 

pauwen 3 3 6 

Duiven, witte 3 4 7 

volierevogels Ca 20 Ca 20 Ca 40 

dwergschaap 8 8 

kat 2. 2. 
  

  

          
  

Huisvesting en weilzijn 

Dwergschapen. De dwergschapen staan direct aan de weg, gescheiden door lage hekken van staal 

en gaas. Advies is om de hekken te verhogen en te verstreken en/of extra barriere in te bouwen. 

Cavia’s. Het binnenhok van de cavia’s is te klein. Een hok voor 2 cavia’s is minimaal 120x 50 cm. De 

13 cavia's op deze kb zitten in een groep in een hok van 1.50 x 2.0. Advies is om het hok tenminste 2 

X Zo groot te maken. 

Konijnen. Niet alle konijnen kunnen naar buiten, beschikken over een buitenren. Advies is om dit te 

faciliteren. 

Fokbeleid en levensloop 

Is er sprake van fokbeleid? Er is geen beleid 
Men doet niet aan populatiebeheer bij de vogels. Andere dieren zijn wel gecastreerd. Er worden soms 
dieren aangekocht van een specifiek ras bij een fokker of bij een andere kb. Er is een mannetjespauw 
uitgewisseld met kb Westerpark. Soms worden er konijnen verkocht aan particulieren. Advies is om 
populatiebeheer bij de vogels op te nemen in fokbeleid. Dumpdieren of dieren die worden 
aangeboden door particulieren moeten doorverwezen worden naar de opvang. Het verkopen konijnen 
geeft een verkeerd signaal af aan bezoekers. Een kb heeft een educatieve functie en is geen 
dierenwinkel. Verkoop van dieren stimuleert impulsaankopen en er is geen nazorg. 
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Educatie 

Het educatieve gedeelte is redelijk op orde. Wel wordt met het populatiebeheer mbt de vogels en het 
verkopen van dieren aan particulieren geen goed signaal afgegeven. Altijd doorverwijzen naar de 
opvang moet standaard onderdeel worden van het beleid. 

  

  

  

Educatie opmerkingen 

Borden met regels ja 

Gegevens diersoort en naam bij huisvesting Niet overal 
  

Thema dagen Meifeest, dierendag 
  

Educatieve ruimte Ja en leskisten 
  

  

  

Poster, folders ja 

Educatieve lessen, actieve voorlichting Samenwerking met buurtschool 

Aandacht voor de vee-industrie soms 
  

Aandacht intrinsieke waarde dier, los van nut 

voor mens 
Ja (volgens beheerder) 

      
  

Beheer en toezicht 

  
In mei 2014 is er sprake geweest van dierenmishandeling na binnendringen van het terrein. 
Het hekwerk is te laag en dit maakt de kb kwetsbaar voor bezoekers met kwade bedoelingen. 
Advies is om het hekwerk op kwetsbare plekken te verhogen. Er zijn geen direct omwonenden die oog 
in het zeil kunnen houden. 

Noodnummer is zichtbaar. 

  

  

  

      

Camera’s Alarm Zichtbaar 
noodnummer 

toegang Xx ja ja 

hoofdgebouw Xx ja 

dierenverblijven stal         
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HE beet 1c ET toegang tot het terrein geweigerd. 

RSs eget AAP 
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