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Waar zijn de Haagse stadsboerderijen te vinden?

Vrijwilligers
Op een stadsboerderij is 7 dagen per week veel werk te doen. Dieren hebben iedere dag
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verzorging nodig. Natuurlijk is er altijd een deskundige beheerder aanwezig, maar betrokkenheid van de buurt is zeer gewenst. Jong en oud kunnen helpen bij de verzorging van
de dieren. Dieren voeren na schooltijd, melken van een geit of in het weekend het uitmesten van de hokken. Volwassen vrijwilligers kunnen helpen bij het begeleiden van
activiteiten, onderhouden van de moestuin of hun deskundigheid inzetten bij een onder-
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houdsklusje. Voor iedereen is er wel iets te doen. Je kunt de boerderij een plek geven in je
wijk door je aan te melden als vrijwilliger. Informeer bij de boerderijbeheerder naar de
mogelijkheden.

Jong en oud
Regelmatig worden op de boerderijen jonge dieren geboren. De geboorteperiode is een
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leuke tijd die veel bezoekers niet willen missen. Maar deze periode is ook leerzaam. Zo
Openingstijden: dinsdag t/m zondag
van 9.00 tot 17.00 uur.

wordt de levenscyclus duidelijk, waarin oude dieren uiteindelijk plaatsmaken voor jonge
dieren. De geboorteplanning op de stadsboerderijen gebeurt niet zonder doel. De dieren
en hun jongen dragen bij aan diverse educatieve projecten. Haagse stadsboerderijen wor-

Meer informatie over de stadsboerderijen
en de activiteiten is te vinden op
www.denhaag.nl/stadsboerderijen

den ook ingezet voor het in stand houden van Zeldzame Nederlandse Huisdierrassen zoals
de Witrikkoe en het Gronings Zwartblesschaap.

Aangeboden dieren
Het komt helaas regelmatig voor dat huisdieren aangeboden of achtergelaten worden op
de stadsboerderij. De hokcapaciteit op de stadsboerderijen is echter beperkt. Daarnaast
bestaat door het aannemen van dieren een grotere kans op het overbrengen van dierziekten. De stadsboerderijen zullen om deze redenen aangeboden dieren niet aannemen en
aanhouden.
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In Den Haag hebben we het over stadsboerderijen

Dierenwelzijn

en niet over kinderboerderijen. Alle leeftijdsgroepen,

Om te zorgen dat het welzijn van de dieren niet in gevaar komt, bestaan er regels voor het

van 0 tot 99 jaar, hebben immers de weg naar deze

op de Haagse stadsboerderijen voldoen aan al deze eisen. En er wordt steeds geprobeerd

boerderijen gevonden. Een stadsboerderij is een

de dieren een zo aantrekkelijk mogelijk verblijf te geven. Veel afleiding en de mogelijk-

aantrekkelijke groene plek waar je direct in contact

ren gelukkig te houden. Een voordeel is dat de meeste dieren van jongs af op een stads-

kunt komen met dieren. En waar regelmatig leuke en

boerderij rondlopen en de drukte om hen heen normaal en leuk vinden. De beheerders

houden van dieren. Voor huisdieren, maar ook voor boerderijdieren. De dierenverblijven

heid om zich ook even te ontrekken aan de drukte van de bezoekers helpt ook om de die-

zorgen ervoor dat het welzijn van mens en dier in goede banen wordt geleid.

spannende activiteiten zijn waarvan je gaandeweg
nog iets opsteekt. En als je wilt, kun je er een handje
meehelpen. Wij raden aan om na een bezoek aan de
stadsboerderij en contact met de dieren, je handen
met water en zeep te wassen.
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Activiteiten

oplage 1.500 ex.

Er worden jaarlijks tal van activiteiten op en rond de stadsboerderijen georganiseerd.
Schaapscheerfeesten, wilgen knotten, een tentoonstelling over jonge dieren of het houden
van huisdieren. Het zijn maar enkele van de tientallen activiteiten die voor jong en oud
gehouden worden. Voor basisscholen is er een speciaal aanbod. Lessen over melkvee en
huisdieren, het brengen van een bezoekje aan de jonge dieren en zelfs het lenen van een
kip voor op school behoort tot de mogelijkheden. De Haagse Stadsboerderijen werken
veel samen en maken afspraken met elkaar over diergezondheid, fokken met dieren,
publieksactiviteiten en een speciaal onderwijsaanbod.
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