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Dierenwelzijn op de kinderboerderij
Dierenwelzijn is een veelbesproken onderwerp, ook op de
kinderboerderij, waar veel mensen kennismaken met dieren,
hun verzorging en hun gedrag. Dat vraagt om een goed dierwelzijnsbeleid, maar het is tevens een goede mogelijkheid om
uit te leggen wat het natuurlijke gedrag van dieren inhoudt.
Want daar zijn niet alle bezoekers bekend mee.
De herkeuring van educatief centrum
Schagen gaf inspiratie om eens stil te staan
bij dierenwelzijn op de kinderboerderij. Er
is veel veranderd voor de kinderboerderijen in Nederland. Zo worden er rondom
hygiëne, veiligheid en diergezondheid
steeds strengere eisen gesteld aan het in
contact brengen van bezoekers met dieren.
In 2006 leidde dit op initiatief van de Ver-

eniging Samenwerkende KinderBoerderijen Nederland (vSKBN) tot een keurmerk.
In het Keurmerk Kinderboerderijen is alle
wet- en regelgeving te vinden waar de
kinderboerderij aan moet voldoen, zoals
de Arbowet voor het personeel en de Wet
Dieren voor het dierenwelzijn.
Daarnaast is er een aantal criteria opgenomen op het gebied van hygiëne en dieren-
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welzijn. Bijvoorbeeld dat bezoekers niet
bij de mesthoop kunnen, nieuwe en zieke
dieren in quarantaine worden geplaatst
en dieren op de juiste manier worden
gehouden. Met het Keurmerk Kinderboerderijen kan de kinderboerderij aantonen
dat ze voldoet aan de wet- en regelgeving
en een veilige en verantwoorde plek is
voor bezoekers, medewerkers en natuurlijk voor de dieren.
Het keurmerk is door de vSKBN ontwikkeld in overleg met het ministerie, de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,
de Gezondheidsdienst voor Dieren, Universiteit Utrecht/faculteit Diergeneeskunde, GGD Nederland en HAS Kennistransfer in Den Bosch.

Vakbekwaamheid een vereiste
Onderzoek heeft aangetoond dat een verminderd dierenwelzijn kan worden ver14
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Nauw contact met scholen
De kleine, maar mooi opgezette kinderboerderij heeft nauwe contacten met
scholen in de buurt en met opleidingen
dierverzorging. Een project of praktijkles op de boerderij is inmiddels een vast
onderdeel in het leerpakket. In de handelingen worden desondanks nog steeds
keuzes gemaakt welke activiteiten de leerlingen goed kunnen overnemen en waar
liever professionals voor worden ingehuurd. Als voorbeeld noemt Yvonne het
schapen scheren. Dat besteden ze graag
uit aan een zeer ervaren scheerder in de
buurt, om het welzijn van de schapen te
waarborgen. En dan maken ze er maar
meteen een publieksevenement van.
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oorzaakt door onvoldoende kennis van en
ervaring met de gehouden diersoorten. Er
wordt dan ook geëist dat bijvoorbeeld de
beheerder of de hoofdverantwoordelijke
van de boerderij vakbekwaam is.
Vanwege de laagdrempeligheid van een
publieksboerderij en de bezuinigingen
waar ze vaak mee te maken hebben, zijn
dit unieke locaties die door veel vrijwilligers gerund kunnen worden. Lang niet elke
boerderij heeft de luxe om betaalde fulltime krachten in te zetten. Ook de kinderboerderij in Schagen wordt beheerd door
enkel vrijwilligers.
‘Bij ons is er heel bewust voor gekozen om
de verantwoordelijkheid van de diergezondheid maar bij een zeer beperkt aantal
mensen met de juiste expertise te leggen.
Nieuwe vrijwilligers lopen lange tijd mee
voordat zij überhaupt verantwoordelijkheden rondom de dieren krijgen’, aldus
Yvonne Decades, een van medewerkers op
kinderboerderij Schagen.

De watervogels genieten weer van de vijver na de ophokplicht vanwege de vogelgriep

Midden in de maatschappij
De boerderij is gelegen midden in een
woonwijk met starterswoningen, seniorenflats en een cultureel buurthuis om de
hoek. Dus er kijken nogal wat inwoners
vanaf hun woonkamer uit op de schapenweide of op de eendenvijver. Het komt dan
ook weleens voor dat de dierenambulance
wordt gebeld en voor niets uit moet rukken. Dat hoort erbij. Het scheelt dat de
contacten met de dierenambulance goed
zijn en zij ook vaak eerst worden gebeld
voor een extra check.
In de stal hangt een groot sponsorbord
van de plaatselijke dierenartsenpraktijk.
Die sponsort in natura en komt regelmatig op bezoek om met de beheerders
een rondje langs de dieren te maken.
Zo worden diergezondheid en veiligheid
voor mens en dier op een prettige manier
gewaarborgd.
Ook over huisvesting, voeding en wel-

zijn kan op deze manier makkelijk kennis
worden uitgewisseld.

Veilig in de etalage
Een echte eyecatcher zijn de konijnenhokken op de boerderij. Met grote glazen
wanden zijn de konijnen ook voor de
allerkleinsten goed zichtbaar. De konijnen
zijn per ras van elkaar gescheiden, maar
kunnen in hun hok wel voldoende bewegen en kiezen tussen twee etages. Als ze de
drukte zat zijn is er onderin een plekje om
zich terug te trekken. Een prachtig voorbeeld van een etalage met respect voor
dierenwelzijn, en met hoge score voor
educatie en promotie.
Niet goedkoop, maar daar heeft het
bestuur van de boerderij een oplossing
voor gevonden. Elk konijnen- en kippenhok heeft een (bedrijfs)sponsor uit de
omgeving, terug te vinden op een zichtbaar, maar subtiel bordje op het hok. =
ZeldzaamHuisdier

ZH02-binnen.indd 15

15

24-04-18 13:08

