Gemeenten hebben grote behoefte
aan kennis dierenwelzijn
Maatschappelijke discussie beperkt zich niet tot intensieve veehouderij
Tachtig procent van het dierenwelzijnsbeleid ligt op het bordje van de gemeente, aldus VVDwethouder Robert Blom van Alphen aan den Rijn. Terwijl tegelijkertijd bij veel gemeenten kennis
hierover ontbreekt. Genoeg reden voor een miniconferentie Gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid.
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Wat te doen met schuilgelegenheid voor de half miljoen paarden in
Nederland? Schuilgelegenheid moet, het is een van de Vijf Vrijheden

>> Zorgplicht onderbelicht
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>> Groeiend thema
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Blom is één van de eerste wethouders dierenwelzijn in Nederland.

Voor de vijf miljoen honden en katten in Nederland is de opvang

Op landelijk niveau heeft hij zich er bij de VVD hard voor gemaakt.

keurig geregeld. Alle acht miljoen andere huisdieren zijn voor op-
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Vijf vrijheden
De commissie Brambell (1965) heeft in Europees verband, naar analogie van de Rechten van de mens, vijf vrijheden van het dier
geformuleerd. Dieren zijn vrij van dorst, honger en onjuiste voeding (1), van fysiek en fysiologisch ongerief (2), van pijn,
verwondingen en ziektes (3), van angst en chronische stress (4) en dieren zijn vrij om hun natuurlijke (soorteigen) gedrag te
vertonen (5).
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>> Financieel probleem

>> Roep om kennis

Geld is vaak een probleem. Opvangcentra hebben lang niet altijd

Kees Oomen, directeur Landbouw van LNV, roept gemeenten op om
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De Dierenbescherming biedt gemeenten een reikende hand. Deze
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werkt aan een besloten omgeving binnen het Dierenwelzijnsweb (zie

Over een reële vergoeding van dierenopvang en ambulante hulp zijn

kader) waar gemeenten kennis met elkaar kunnen delen.

nog veel vragen. Wageningen UR gaat daarom een vergoedings-
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model ontwikkelen. Op deze manier zet ze haar kennis vanuit de

vatbaar is. In 2009 komt een vervolgconferentie op locatie: in de

landbouw in voor een nieuwe doelgroep.

raadszaal van gemeente Alphen aan den Rijn.

www.dierenwelzijnsweb.nl
Het Dierenwelzijnsweb is het nieuwe centrale punt waar kennis, ervaringen en onderwijshulpmiddelen over dierenwelzijn samen komen.
De site komt voort uit een RIGO-project (Regeling Innovatie Groen Onderwijs) waarin Wageningen UR, hogescholen met dieropleidingen en
binnenkort ook het MBO samenwerken. Het initiatief richt zich op het groene onderwijs, maar ook op andere belanghebbenden en nieuwsgierigen. Docenten kunnen zoeken op onderwijsniveau (mbo of hbo), thema (science, wet- en regelgeving of opinie) en diercategorieën als
hobby-, productie- of circusdieren. Als de link met Wageningen Bibliotheek volledig operationeel is, biedt de site een schat aan informatie.

Meer informatie:
aanspreekpunt gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid: Sabine van den Wijngaard, t 0320 238064, e sabine.vandenwijngaard@wur.nl
aanspreekpunt dierenwelzijnsweb: Marko Ruis t 0320 293550, e marko.ruis@wur.nl i www.dierenwelzijnsweb.nl

