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Studium Generale 26 november 2008

Op
2
oktober
jl.
is
de
website
www.dierenwelzijnsweb.nl (DWW) de lucht in
gegaan. Op het DWW is allerlei informatie te
vinden over dierenwelzijn. Binnenkort wordt het
informatie aanbod uitgebreid via de aansluiting
met de bibliotheek van Wageningen UR.
Verder kunnen via DWW ook stageopdrachten
aangeboden en gezocht worden.

Op 26 november organiseert het lectoraat het
Studium Generale ‘Meer weten, minder
hondenbeten?’. Naar aanleiding van het
verschenen
rapport
‘Hondenbeten
in
perspectief’ en de daaruit gevolgde wijziging
van de RAD (Regeling Agressieve Dieren) wil
het lectoraat nader ingaan op het beleid ten
aanzien
van
het
terugdringen
van
hondenbeten. Sprekers die tijdens het Studium
Generale hun licht zullen laten schijnen over
deze problematiek zijn: Drs. Joanne van der
Borg, etholoog Wageningen UR; Ernst ter
Veer/ Han Meijer, Dienst Levende Have
Regiopolitie Groningen; Drs. Leen den Otter,
initiatiefnemer project De Blauwe Hond (LICG);
Dr. ing. Hans Hopster, coauteur ‘Feiten en
cijfers’ in het advies ‘Hondenbeten in
perspectief’. Het Studium Generale begint om
13.30 uur en vindt plaats op Hogeschool Van
Hall Larenstein in Leeuwarden. De toegang is
gratis.

Toekenning KIGO-Projecten 2008
Recent is de toekenning ontvangen voor de
KIGO-projecten van 2008. De volgende drie
projecten zijn gestart
per september:
“Waarborgen Paardenwelzijn”, “Ondernemen
met Dierenwelzijn” en “Dierentuinvoeding”.

KIGO-projecten 2009 van harte welkom
De Regeling kennisverspreiding en innovatie
groen onderwijs 2009 wordt opengesteld per
half januari. Vanaf dit moment kunnen nieuwe
initiatieven worden genomen voor KIGOaanvragen voor de ronde van 2009. Alle
groene onderwijsinstellingen kunnen, daarbij
geïnspireerd door partijen uit de praktijk en
samenleving, voorstellen voorbereiden en het
lectoraat vragen om ondersteuning.

Dierenbal 2008
Ook dit jaar organiseerde Stichting Varkens in
Nood weer een succesvol Dierenbal. Het
Dierenbal werd bezocht door bijna 1000
genodigden. Deze grote opkomst bewijst weer
dat de interesse in dierenwelzijn nog steeds toe
neemt. Het Dierenbal is de gelegenheid voor
mensen uit het werkveld om te netwerken, van
gedachten te wisselen en plannen te maken
voor de toekomst. SP-Kamerlid Krista van
Velzen is op deze avond uitgeroepen tot
DierenbalSter 2008. Aan het eind van de avond
kregen alle aanwezigen een tas met
informatiemateriaal van het GKC programma
Welzijn van Dieren uitgereikt.

Resultaten Miniconferentie
‘Gemeentelijk Dierenwelzijnsbeleid’
Op 9 oktober jl. werd de eerste miniconferentie
‘Gemeentelijk Dierenwelzijnsbeleid’ gehouden,
in samenwerking met de Dierenbescherming.
Met een opkomst van ruim 80 gasten uit 20
gemeenten en lovende reacties was het een
geslaagde dag die om een vervolg vraagt.
Gemeenten zijn bewuster geworden van hun
verantwoordelijkheden en wat ze kunnen
betekenen met betrekking tot dierenwelzijn.
Ook is duidelijk geworden dat er vanuit de
gemeenten behoefte is aan een platform waar
informatie gevonden en uitgewisseld kan
worden. De DWW-site gaat hierin een
belangrijke rol spelen. Tot slot heeft LNV in
navolging van de miniconferentie toegezegd
geld vrij te willen maken voor een project t.b.v.
gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid.

Het Lectoraat Welzijn van
Dieren vormt via netwerken,
onderzoeken en projecten de
schakel tussen onderwijs,
onderzoek, praktijk en
samenleving. Hierbij wordt
gewerkt aan nieuwe inzichten
en kennis ten aanzien van
verbetering van het welzijn
van dieren in de praktijk.
Producten van het
lectoraat:
Dierenwelzijnswijzer (cahier,
DVD en website)
Minor Animal Welfare
Quality Management
Onderwijsmodule Vitale
Koeien
CDROM Koeien in
Beweging
Educatief spel Vincent de Vet
Het lectoraat organiseert
regelmatig symposia rondom
actuele onderwerpen.
Ideeën?

Lezingenserie door Mr. Dirk Boon
In het kader van kennisoverdracht organiseert
het lectoraat in samenwerking met Hogeschool
Van Hall Larenstein de lezingenserie
‘Nederlanders en hun Dieren’ door Mr. Dirk
Boon. De cursus bestaat uit negen lezingen en
gaat op 11 november van start bij Hogeschool
Van Hall Larenstein. Tijdens de lezingen zal
Mr. Dirk Boon ingaan op verschillende
aspecten van onze omgang met dieren en
hierover van gedachten wisselen met het
publiek. De lezingen vinden plaats op
dinsdagavonden en zijn vrij toegankelijk.

Hoewel het lectoraat niet stil zit,
is er altijd ruimte voor nieuwe
ideeën! U bent dus altijd van
harte welkom om ideeën aan te
kaarten en mogelijkheden voor
ontwikkeling met ons te
bespreken. Wij spannen ons graag
in om met u te bekijken hoe we
goede projectvoorstellen van de
benodigde menskracht en
financiering kunnen voorzien.
Belangrijk daarbij is uiteraard dat
onze activiteiten uiteindelijk
moeten bijdragen aan een betere
positie van dierenwelzijn in het
onderwijs.

Medewerkers
Per 1 oktober heeft Paula van der Reijd haar
werkzaamheden voor het lectoraat beëindigd.
Na een plezierige en leerzame periode bij het
lectoraat vervult zij een nieuwe functie als
Coördinator Activiteiten op Stal Boreel,
opfokcentrum voor Friese paarden, in Grolloo.
Hier zal Paula in teamverband het
bedrijfsbeleid verder gaan uitwerken en
opzetten.
Vanwege het vertrek van Paula is in september
ing. Lena Büker bij het lectoraat aangesteld.
Lena is recent afgestudeerd aan de opleiding
Diermanagement met als major Paard en
Management. Tijdens haar studie heeft Lena
ervaring
opgedaan
bij
diverse
paardenhouderijbedrijven, vooral op het gebied
van het organiseren van evenementen.
Wij danken Paula hartelijk voor haar inzet,
enthousiasme en fijne samenwerking! Wij
wensen haar veel plezier en succes toe bij
haar nieuwe functie!
Voor meer informatie over voorgaande
onderwerpen kunt u terecht bij onze
projectmedewerkers.

Meer informatie:
Lectoraat Welzijn van Dieren
Hogeschool Van Hall Larenstein
Postbus 65
8900 AB Lelystad (secr.)
Hans.Hopster@wur.nl (lector)
Sabine.vandenWijngaard@wur.nl
(personal assistant)
Tjalling.Huisman@wur.nl
Heidi.vandenBrandt@wur.nl
Jolanda.Polet@wur.nl
Lena.Buker@wur.nl

