Kinderboerderij de Bijlmerweide
Beleidsplan dierenwelzijn
Amsterdam, 01-09-2022
Kinderboerderij de Bijlmerweide draagt het welzijn van haar dieren hoog in het vaandel. Wij zullen er
alles aan doen om het welzijn van de dieren op ons terrein te garanderen.
Wij houden ons aan alle wet- en regelgeving die betrekking heeft op dierenwelzijn op kinderboerderijen,
zoals ook vermeld in het Kwaliteitsbewijs van de vereniging Stads- en KinderBoerderijen Nederland
(vSKBN).
In 2008 heeft de kinderboerderij haar keurmerk goed voor elkaar van het SKBN behaald.
Ook zijn wij aangesloten bij de federatie Landbouw en zorg, waarbij wij verplicht zijn om het
kwaliteitskeurmerk ‘kwaliteit laat je zien’ te hebben. Deze hebben we in 2014 behaald en in 2017 en
2020 een herkeuring en verlenging gehad. Hieronder valt ook het certificaat Zoönosevrij. In 2018
hebben de twee beheerders ook het bewijs van besluithouders voor dieren behaald voor overige
zoogdieren en voor vogels. Deze zijn belangrijk omdat de kinderboerderij het gehele jaar pensiondieren
ontvangt ter voorkoming van dumpdieren.
Daarnaast hanteren wij de uitgangspunten zoals vastgelegd in de overeenkomst ‘Van hart voor dieren
naar toekomstbestendig dierenwelzijn’ (dd. 16 september 2022). Hierin zijn afspraken gemaakt over de
huisvesting, het dierenbestand en het borgen van vakkennis op Amsterdamse kinderboerderijen.
Binnen deze kaders geven wij vorm aan onze eigen identiteit.
De oppervlakte van onze verblijven moet ruim zijn en een speels karakter hebben waarin de dieren
afleiding hebben. Ook moeten de verblijven een voorbeeldfunctie zijn voor bezoekers. Zo kunnen zij een
weloverwogen keuze maken of het voor hun haalbaar is om bepaalde dieren wel of niet als (huis)dieren
te houden.
De kinderboerderij heeft een samenwerkingsverband met het Aeres College Almere. De school heeft de
kinderboerderij als praktijklocatie gekozen voor hun lessen vanwege het uitgebreid dierenbestand, het
aantal dieren, de verschillende rassen en haar fokbeleid.
De kinderboerderij is aangesloten bij de stichting Zeldzame Huisdierrassen om het cultureel erfgoed te
behouden en heeft het fokbeleid hier op aangepast. De kinderboerderij heeft sinds 2019 het predicaat
‘educatief centrum’ en ‘erkend fokcentrum’ voor deze stichting. Het predicaat ‘Erkend fokcentrum’ is
bestemd voor degene die een zeldzaam ras van landbouwhuisdieren fokt. Daarbij is het belangrijk dat
de fokker voldoende kwalitatief goede dieren heeft en zo bijdraagt aan de instandhouding van
bedreigde rassen.
Daarnaast is een goed fokcentrum een inspiratie voor anderen om met het fokken van zeldzame rassen
te beginnen. Nieuwe houders moeten dan ook bij het fokcentrum terecht kunnen voor een betrouwbaar
advies over en de aanschaf van goede vertegenwoordigers van het ras.

UITGANGSPUNTEN
Aantal dieren
De intrinsieke waarde van een dier en de beschikbare ruimte, kennis en budget zijn bepalend voor het
aantal dieren dat wij houden. Door zorgvuldig, maar ook bedrijfsmatig afwegingen te maken, worden
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onze dieren de verzorging, huisvesting en omstandigheden geboden die nodig zijn voor een prettig,
soorteigen leven. Zodoende is er sprake van een uitgebalanceerd dierenbestand.
De kinderboerderij vindt het belangrijk dat de kuddedieren hun natuurlijk gedrag (zie verrijking) kunnen
tonen en daar is hun verblijf op afgestemd. Grazers moeten altijd in een groep van minimaal 5 dieren
worden gehouden. Zij moeten voldoende ruimte hebben om te kunnen grazen in het weideseizoen en
regelmatig kunnen omweiden om wormbesmetting en verveling te voorkomen. Daarbij gaan we uit van
een 'duurzame zelfvoorziening'. Dat betekent dat de dieren een zo lang mogelijk weideseizoen moeten
kunnen hebben, afhankelijk van de weersomstandigheden, en we van hetzelfde land hun wintervoeding
kunnen halen in de vorm van hooi of kuilgras. De kinderboerderij beheert 6 hectare aan grasland terwijl
zij voor het aantal dieren met eventuele jongen maximaal 4,6 hectare beschikbaar moet hebben.
Op de kinderboerderij hebben de betaalde beheerders een MBO 4 dieropleiding (met specificatie
kinderboerderij, dierentuin en natuurbeheer) en de dierverzorger een MBO 3 dieropleiding zodat er
voldoende kennis aanwezig is om alle dieren de juiste verzorging te bieden.
Het budget voor de dieren wordt jaarlijks in de begroting aangepast. Met name de kosten voor voer en
veearts zijn belangrijke posten die jaarlijks stijgen. Door de opleidingen die de medewerkers bezitten,
kunnen de kosten worden beperkt omdat zij getraind zijn op het herkennen van dierziektes en andere
afwijkingen. Daarnaast kunnen en zijn zij bevoegd om de meeste medicatie zelf toe toedienen. Nieuwe
dierverblijven worden grotendeels door sponsoring van bedrijven en particulieren bekostigd omdat de
huidige subsidie niet meer toereikend is.
Het aantal diersoorten, rassen en het fokken wordt in samenspraak met het Aeres College (MBO
dierverzorgingsopleiding) gedaan.
Huisvesting
Wij bieden onze dieren gepaste huisvesting. Als minimumnorm hanteren wij de richtlijnen van het
Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (www.licg.nl) en de biologische normen van het SKAL en
de Positieflijst voor gezelschapsdieren. Uitgangspunt is dat te allen tijde er eerst diergericht en pas
daarna mensgericht wordt gedacht.

De stallen en weides zijn zo ingericht dat de dieren zich op een zo natuurlijk mogelijke manier kunnen
gedragen. De dieren moeten altijd naar buiten kunnen, tenzij dit niet kan door weers-, bodem- en
gezondheidsomstandigheden. Overbegrazing en verdrassing van de weidegronden moeten worden
voorkomen. De kinderboerderij beheert 6 hectare land en heeft voor het aantal gehouden dieren met
eventuele jongen 4,6 hectare nodig.
Onze dierverblijven zijn schoon, heel en veilig, en zo ingericht dat de dieren hun soorteigen, natuurlijke
gedrag kunnen vertonen. Er is voldoende ruimte om te bewegen. Dieren kunnen zoveel mogelijk naar
buiten. Er kan comfortabel gelegen en gerust worden. De dieren kunnen zich terugtrekken als zij geen
contact met mensen wensen; schuilgelegenheden zijn niet toegankelijk voor bezoekers. Zowel binnen
als buiten bieden wij bescherming tegen weersomstandigheden en roofdieren. Verlichting is niet
hinderlijk en komt tegemoet aan de lengte van de dagen en het bioritme van het dier.
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Groepsdieren leven samen
Dieren die van nature groepsdieren zijn, worden samen met soortgenoten gehouden. Daarbij houden
wij rekening met onderlinge familie- en vriendschapsbanden.
Indien het koppelen aan een soortgenoot onverhoopt niet mogelijk blijkt, wordt het dier de huisvesting
geboden die voldoet aan de soorteigen behoeften. Er geldt dan een uitsterfbeleid.
Er wordt in de tussentijd bekeken of het haalbaar is om een dierentuinstatus te krijgen.
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Gedragsverrijking
Wij bieden onze dieren gerichte gedragsverrijking aan. Dit wordt bereikt door sociale interactie met
soortgenoten, omgevingsverrijking, fysiek verrijkingsmateriaal, voedselverrijking, et cetera.
Kuddedieren gedijen van nature het best in groepen met sociale banden en een hiërarchie. Een
natuurlijke kudde bestaat uit moederdieren en hun jongen, jongvee, droogstaande dieren en één of
enkele manlijke dieren. De samenstelling van de kudde is stabiel, op geboortes en sterfgevallen
na. (bronvermelding SKAL biologische houderij). Dit geldt ook voor de andere groepsdieren.
De kinderboerderij heeft met haar landelijke stijl gekozen voor karakteristieke Nederlandse knotwilgen.
De tenen die er van af komen worden gebruikt om wilgenschuttingen te bouwen bij de vogelachtigen en
als voeder- en verrijkingsmiddel aan te bieden aan vele diersoorten.
diersoort

Verrijking

Runderen

Kuddesamenstelling.
Loop-ligstal met uitloop voor in de
winterperiode (sinds 2003).
De ligplekken zijn voorzien van stro.
Veeborstels in de uitloop en op de weide.
Kuddesamenstelling.
De stallen zijn voorzien van stro.
Hooiruiven met beperkte mazen
(slowfeeders).
Veeborstels op de weide.
Diverse klimplateaus; bestaande uit
meerdere hoogtes, wiebelelementen,
tractorbanden verticaal of horizontaal
met plateau.
Wilgentakken om aan te knabbelen.

Geiten

Schapen

Wensenlijst ter
verbetering van
dierwelzijn

Kuddesamenstelling.
De stallen zijn voorzien van stro.
Tijdens de stalperiode kunnen de
schapen eten uit hooiruiven met kleine
mazen (slowfeeders). Deze zorgen er
voor dat de schapen lekker lang over hun
eten doen.
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Jaarlijks wordt er steeds
een stukje oud hekwerk
vervangen voor een
duurzaam metalen
uitvoering indien er
budget overblijft of
gesponsord wordt.
Een klimplateau op de
weide voor de
kinderboerderij ontbreekt
nog.
Deze wordt gemaakt van
oude tractorbanden die
we hopen gesponsord te
krijgen. Met oude
houtdelen uit onze opslag
maken we het liggedeelte
dicht. Dit kan worden
gemaakt tijdens een
klusdag van een bedrijf
dat ons komt helpen.
Er moet een grotere
overkapping komen op
Bijlmerweide Noord om
meer schaduw of bij
hevige regenval een droge
plek te creëren.

Ezels

Varkens

Watervogels

Kalkoenen en
parelhoenders

Bij de stal hangt een veeborstels waar ze
lekker tegen aan kunnen schuren.
Daarnaast krijgen ze wilgentenen om te
eten.
Kuddesamenstelling.
Stal met stro om op te liggen maar ook in
te scharrelen en om op te eten.
Uitloop met zand om in te rollen
(vachtverzorging) en te rennen. Voorzien
van struiken om achter te schuilen bij
felle zon.
Ze hebben veeborstels om hun losse
haren mee weg te schuren.
De slowfeeders voor het hooi/stro zorgen
er voor dat ze lang bezig zijn met eten.
Door meerdere slowfeeders in het
verblijf creëren we een rondtrekkende
beweging. Daarnaast krijgen ze
wilgentakken om op te eten en om aan te
knabbelen.
Er wordt dagelijks minimaal een uur
gewandeld door ons Bijlmerweidepark of
het naastgelegen Gaasperpark.
Stal met stro waarin de varkens hun
eigen nest kunnen maken als de stal is
uitgemest. Uitloop die opgedeeld is in
een straat met een grote bak voor
bladeren, groenvoer (divers onkruid),
takjes of aarde om te wroeten of te
vullen met water bij warm weer. Het
andere deel bestaat uit 12 kuub zand,
waarin ze kunnen wroeten, voedsel
zoeken en koel in kunnen liggen.
Ze hebben veeborstels om heerlijk tegen
aan te schuren.
Groepssamenstelling, voldoende
beplanting en wilgenschermen om achter
te schuilen tegen de zon, soortgenoten,
roofvogels of om rustig een nest te
bouwen.
Ze hebben een voersilo en we strooien
voer rond in het verblijf als tussenvorm
als verrijking en ter voorkoming van
ongedierte.
Rustmogelijkheden in het water.
Zomers het water voorzien van kroos
indien dit niet vanzelf komt toestromen.
Groepssamenstelling. Het nachthok heeft
als bodembedekking gehakseld stro om
te kunnen scharrelen. In de ren staan
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Nu wordt dat op allerlei
(tijdelijke) manieren
opgelost.

Duiven en zijdehoenders

Fazanten

wilgenschuttingen en/of andere
boomtakken om op te zitten, maar die
ook schaduw bieden en de ruimte
verdeeld in meerdere stukken zodat er
meer rust is in de groep.
Het verblijf is voorzien van hangingbaskets die kunnen worden gevuld met
groenvoer. Daarnaast krijgen ze
brandnetels waar ze de bladeren van
opeten. Het zand in de rennen dient om
een bad te nemen tegen ectoparasieten.
Tevens is het zand voorzien van stukjes
schelp die ze oppikken voor de
kalkbehoefte. Daarnaast wordt gemengd
graan door het gehele verblijf gestrooid
zodat de dieren de gehele dag kunnen
scharrelen naar voedsel.
Ze hebben luikjes om overdag op de
weide te lopen.
Groepssamenstelling. Dit nieuwe mooie
ruime verblijf bestaat uit een geïsoleerd
nachthok met stro waarin ze kunnen
scharrelen. Naast de voersilo wordt er
ook door het gehele verblijf graan
gestrooid en voor de kippen ook nog
groenvoer. Ook is er een grote ren aan
gebouwd zodat ze tijdens de ophokplicht
ook nog genoeg kunnen vliegen. Deze ren
is voorzien van een zandbodem met
verschillende zitgelegenheden en
groenblijvende struiken voor beschutting.
De fruitbomen die er al stonden zijn in de
ren geïntrigeerd zodat er altijd voldoende
schaduw is.
Zij hebben een gevarieerd verblijf met
veel groenblijvende struiken. Zij kunnen
zich hierachter verschuilen tegen de zon
of soortgenoten die hen uitdagen.
Ook hier ligt zand in als bodembedekking
om een bad te nemen tegen ectoparasieten. Het zand is voorzien van stukjes
schelp die ze oppikken voor de
kalkbehoefte. Daarnaast wordt gemengd
graan en groenvoer of fruit (afhankelijk
van het seizoen) door het gehele verblijf
gestrooid zodat de dieren de gehele dag
kunnen scharrelen naar voedsel. Ook hier
zijn natuurlijke zitstokken.
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Eind 2022 wordt de oude
houten vervallen
fazanterie vervangen door
een duurzame metalen
uitvoering. Deze zal 6 m2
groter worden dan de
oude omdat de nieuwe
indeling zich daar voor
leent. Een behoorlijke
kostenpost die gelukkig
bekostigd wordt door ons
stadsdeel i.v.m.
achterstallig onderhoud.
Om kosten te besparen
laten we alleen de palen
neerzetten. De

Volièrevogels

Fretten

Konijnen

medewerkers zullen
samen met
onderhoudsvrijwilligers
alle overige taken zelf
uitvoeren.
Aan het binnenverblijf, dat bijna niet
Waterelement met
gebruikt wordt, zit een ruime vlucht.
stromend water als
Deze is voorzien van meerdere
afleiding en
natuurlijke en onnatuurlijke zitstokken. Er watervoorziening om te
zijn meerdere drink- en voerplekken. De
badderen.
vlucht heeft een spreidconifeer waar de
dieren op of onder kunnen zitten. Dode
Sproeisysteem voor op de
wilgenbomen krijgen een plek in de
buitenren. Dan kunnen we
vlucht zodat ze holletjes kunnen
in warme periodes de
uitknagen en een nestje kunnen maken.
vogels een douche bieden.
Wilgentakken gebruiken ze graag om te
Er wordt gekeken of we
slopen met hun snavel en
dit met een klusdag
bamboestengels die in de grond zijn
kunnen realiseren zodat
gestoken geven bescherming tegen
het gesponsord en
soortgenoten en zon (evenals de deels
geïnstalleerd kan worden
overkapping). De vogels kunnen lekker
door een bedrijf.
badderen in een ondiepe schaal en in de
zomer maken ze dankbaar gebruik van
sproeimomenten.
Zij hebben een nachthok. Deze heeft een
extra verdieping met trappetje en gaten
om te gebruiken door heen te kruipen.
Hun grote uitloop bestaat uit een
zandbodem om te graven, buizenstelsel
om doorheen te lopen en zich te
verschuilen, een hoop stenen waarover
ze kunnen klimmen, boomstam waarover
ze kunnen klimmen naar een dubbele
hangingbasket om beschut in (buiten) te
liggen tegen de zon en evt. natuurlijke
vijanden.
Binnen hebben de dieren hun voerbak
Het vervangen van o.a. de
voor hun brokken en voldoende hooi om grasmat met gaas. Door
te eten maar ook om onder te schuilen.
verkeerde aanleg moet dit
De konijnen kunnen buiten grazen op het opnieuw gedaan worden
veldje, waar zij ook hun ander groenvoer zodat gras de kans krijgt
verdeeld krijgen. Op het veld ligt ook een om te groeien. En het
buis waar ze doorheen kunnen lopen of
weer makkelijker schoon
in kunnen schuilen. De konijnen hebben
te maken is. Geen
een zandbak om te graven. Zij krijgen
prioriteit en komt op de
dagelijks wilgentakken om op te eten of
planning als er voldoende
stuk te knabbelen.
hulp is van de eigen
vrijwilligers.
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Cavia's

Ratten

Gerbils/degoes

Slootaquarium

Wandelende takken

Bijen

Hun krachtvoer krijgen ze in het nachthok
samen met hooi dat ze eten en onder
schuilen. Hun groenvoer krijgen ze
verdeeld over het buitengedeelte
waarvan een gedeelte op de straat ligt en
een gedeelte op het plateau (samen met
hooi). Zij krijgen dagelijks wilgentakken
om op te eten of stuk te knabbelen.
In het voorjaar en zomer krijgen ze
regelmatig een stuk gras tot hun
beschikking om te grazen.
Zij hebben een verblijf met diverse
plateaus en klimmogelijkheden daar naar
toe. Ze hebben verschillende holletjes
waar ze zich in kunnen verschuilen. Het
voer wordt verdeeld over diverse
plekken. Zij hebben een voederbol die we
met diverse gezonde lekkernijen vullen
evenals de kartonnen rolletjes. Net als de
meeste andere dieren krijgen zij ook
wilgentenen.
Zij kunnen in het zand aan
vachtverzorging doen. Hun hok is
voorzien van stenen en wilghout waar ze
over- en onderdoor lopen. De waterbak
staat verhoogd en het voer wordt
rondgestrooid in het hok zodat zij goed
moeten zoeken. Regelmatig worden er
rolletjes karton of een voederbal met
hooi en/of wilgentakken in het hok
gelegd zodat ze deze kunnen
versnipperen en waarvan ze hun
slaapnest maken.
De achterwand van de degoes bestaan
uit schijfjes hout waaraan ze kunnen
knagen.
Deze is voorzien van natuurlijke
materialen waar ze door en langs kunnen
zwemmen. De vissen krijgen
watervlooien en andere waterdiertjes
gevoerd die zij moeten najagen.
Zij hebben diverse takken als voedsel en
klimmogelijkheden. Op diverse plekken is
extra warmte gecreëerd.
Voor de bijen zijn drachtplanten en
fruitbomen in de bijentuin zelf en ook
elders op de kinderboerderij gepland.
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Het geven van een
structurele uitloop met
gras. Dit kan pas
gerealiseerd worden als er
voldoende budget is en de
vernieuwde fazanterie er
staat. Er gaat gezocht
worden naar een sponsor
of wordt opgegeven als
doel van de opbrengsten
uit de giftenpot.

Het hok van de degoes
willen we graag verhogen
of vervangen. Dit heeft
niet de hoogste prioriteit
maar staat wel op ons
sponsoringswensenlijst.
We willen ook nog even
afwachten of de degoe op
de positieflijst komt.

Aanschaf- en vervangingsbeleid
Wij houden ons aan de wet- en regelgeving die betrekking heeft op welke dieren wel en niet gehouden
mogen worden in Nederland. De dieren betrekken wij zo veel mogelijk van collega-boerderijen,
opvangorganisaties en erkende fokkers. Dieren die bijzondere huisvesting nodig hebben om hun
natuurlijk gedrag te vertonen en specifieke verzorging behoeven, maar waaraan dit niet geboden kan
worden, schaffen wij niet aan. Als een dier bij ons niet meer gehouden kan worden of niet meer past
binnen ons dierenbestand, wordt het op diervriendelijke wijze afgezet.
Als er een reden is om dieren te vervoeren voor een bezoek elders, dan gebeurt dit altijd veilig en
verantwoord onder (vakbekwame) begeleiding van een van onze medewerkers.


De meeste dieren verblijven op de kinderboerderij tot zij wegens ziekte of aan de gevolgen van
ouderdom sterven. Het natuurlijke verloop bepaalt dan de noodzaak om de diergroep aan te vullen.



Er wordt op structurele basis gefokt met enkele diersoorten. Het fokken heeft dan uitsluitend tot
doel gezonde en raszuivere fokdieren en zeldzame rassen te behouden en heeft geen commercieel
doel.
 Er wordt gefokt met dieren waar interesse voor is. Wie reserveren en kopen er dieren:
- Andere fokkers die net als de kinderboerderij zijn aangesloten bij de rasverenigingen. De vereniging
heeft een ledenlijst en bemiddeld in het zoeken van de juiste foklijnen. Vaak brengt de vereniging
ook een blad uit of hebben ze een digitale een vraag- en aanbodsite. Fokkers kopen voornamelijk
manlijke dieren van elkaar.
- Er zijn veel kinderboerderijen die zelf niet fokken maar hun dierbestand willen aanvullen. Ook het
SKBN heeft een vraag- en aanbodsite.
- Particulieren (hobbyisten) houden de dieren voor gezelschap. Ook zij fokken zelden en hebben
van tijd tot tijd nieuwe dieren nodig.
- Zorgboerderijen zoeken rustige dieren die verschillende mensen gewend zijn voor hun zorgcliënten.
- Door een groot netwerk en een goede reputatie te hebben binnen de dierenbranche waaronder
de bovengenoemde maar waar ook de dierverzorgingsscholen onder vallen, hebben wij weinig
problemen met het zoeken van nieuwe liefdevolle eigenaren voor onze dieren. Doordat deze
kinderboerderij veel en meerdere weilanden tot haar beschikking heeft, kan zij dieren langer
aanhouden dan andere kinderboerderijen met ruimtegebrek.
 De dieren blijven geruime tijd bij hun ouders. mits dit geen nadelige gevolgen heeft voor het
moederdier of dat vrouwelijke dieren vruchtbaar worden. Deze periode is langer dan wettelijk is
vereist. Dit is beter voor de socialisatie van de jonge dieren. Op onze leerwerkplek (SBB) en als
praktijklocatie van het Aeres College is het van belang om alle fasen van geboorte tot dood te
laten zien en mee te laten maken. De leerlingen moeten dit later zelfstandig in praktijk kunnen
brengen op andere locaties.
 Er zijn bewijzen van vakbekwaamheid voor overige zoogdieren en vogels aanwezig (vanaf 2020
verplicht). Dat betekent automatisch dat alle nieuwe eigenaren van ons gefokte dieren een
informatiefolder krijgen over de specifieke diersoort.
 Door het tonen van de fokkerij (mooie en minder mooie kanten) en goede voorlichting van onze
medewerkers ontmoedigen wij ons publiek om onnodig te fokken met dieren.

Dieren die (on)gevraagd worden afgegeven
Kinderboerderij de Bijlmerweide is geen opvang van dieren die worden afgegeven of ongevraagd
worden achtergelaten door particulieren. Wij geven hiermee het signaal af dat het kiezen voor een
huisdier zorgvuldig dient te gebeuren. De zogenaamde ‘dumpdieren’ worden opgehaald door de

9

aangewezen opvangorganisaties of de dierenambulance. Afstandsdieren worden in beginsel niet
aangenomen; eigenaren worden verwezen naar de betreffende opvangorganisaties.
Vakbekwaam personeel
Er is altijd sprake van een duidelijke organisatie waar de eindverantwoordelijkheid voor de dieren door
een vakbekwaam persoon of personen geborgd wordt.
Op de kinderboerderij werken personeelsleden met vakkennis over dierverzorging op MBO 4 niveau die
regelmatig bijscholingscursussen volgen.
Met de opbrengst van het faciliteren van de kinderboerderij voor de praktijklessen van het Aeres
College kan de kinderboerderij het salaris van de dierverzorger MBO 3 bekostigen en zo meer zorg voor
de dieren garanderen.
Daarbij ondersteunen de Amsterdamse kinderboerderijen elkaar door kennis te delen, waar wenselijk
samen te werken, of bijvoorbeeld workshops te organiseren en externe deskundigen uit te nodigen.
De kinderboerderij is aangesloten bij de facebookpagina van Amsterdamse kinderboerderijen en bij het
initiatief tour de Boer. Hierbij delen we ervaringen, kennis, dieren en initiatieven met elkaar.
Wij hebben nauw contact met dierenartsen met vakkennis over onze diergroepen. De grote dieren,
konijnen en fretten zijn individueel ondergebracht in een computersysteem waarin alle benodigde
dierhandelingen zijn verwerkt in tabbladen zoals algemene informatie (geboortedatum, ras, gewicht etc)
stambomen, fokkerij, diergezondheid (enten, bekappen, ontwormen, gebits-, voet- en vachtverzorging).
De kleine dieren worden op een groepskaart bijgehouden. Er is een logboek van de veearts en een
medicatielijst zoals deze op veebedrijven behoren geregistreerd te zijn. Daarnaast hebben we een
medicatiemap met alle benodigde informatie over het middel, de wijze van toediening, frequentie en
het bewaren van het middel.
Voorbeeldfunctie
Wij geven aan onze bezoekers het goede voorbeeld over het houden van dieren, door het bewustzijn te
vergroten van de intrinsieke waarde van een dier, het soorteigen gedrag en de waarde die een dier
heeft voor de mens. Dit uitgangspunt bepaalt tevens de inhoud van onze voorlichting en ons educatieve
aanbod.
De kinderboerderij heeft het streven om een belevingsboerderij te worden. Naast het bekijken en
knuffelen van de dieren en het spelen in de speeltuin moeten bezoekers van jong tot oud geprikkeld
worden door middel van allerlei werkvormen om meer te weten of bewuster te worden van de natuur
en milieu.
Dit doet de kinderboerderij door
 actuele informatie te delen op de prikborden, website en facebook
 op de nieuwe website meer voorlichting te geven over de dieren.
 publiek direct aan te spreken tijdens hun bezoek.
 informatieborden over de dieren bij hun verblijven. Deze bevat informatie over de
geschiedenis van de diersoort, de voeding, de voortplanting, bijzonderheden en de
gehouden rassen.
 het publieksgerichte bijenhuis en kippenhok met diverse interactieve leermiddelen om
bezoekers bewust te maken van het nut en de welzijn van de dieren. Dat zij als consument
invloed hebben op de huisvesting in de dierhouderij.
 natuur- en milieulessen te geven aan voor-, basis- en zomerscholen, NSO, BSO en andere
groepsbezoeken.
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educatieve onderdelen bij activiteitendagen en kinderfeestjes. Tijdens 7 activiteitendagen
en de kinderfeestjes zijn er altijd één of meerdere educatieve momenten. Deze zijn
verwerkt in een spel, speurtocht of knuffelhoek.
Informatieve bezoekersruimte onder de hooiberg. In deze ruimte kunnen mensen een kopje
koffie drinken maar ook de vitrinekasten met opgezette vogels of een thema zoals koeien en
zuivel bekijken. De kinderen zijn vaak te zien bij het vraag- en antwoordspel dat maandelijks
wordt vernieuwd of bij het interactief slootaquarium. Naast het bekijken van de dieren en
het determineren ervan met de kaarten die er naast hangen, kunnen de kinderen insecten
zoeken tussen het riet of de kijkdoosjes bekijken onder het aquarium met o.a. de
kikkerstadia. In de verkoop kantine kunnen ouders speurtochten kopen voor de kinderen.
Deze zijn er in drie leeftijdsklasse zodat ieder kind tot zijn recht komt. Binnenkort komt ook
de powerpoint presentatie in deze ruimte terug met informatie over dieren, adoptie,
donateurschap, reclame voor kinderfeestjes en aankondigingen van activiteitendagen.

Pensionopvang
Aan konijnen, knaagdieren, vogels en fretten bieden wij pensiongelegenheid. Eigenaren die gebruik
maken van onze tijdelijke (vakantie)opvang krijgen actief informatie over de soorteigen behoeften,
huisvesting en verzorging van het betreffende huisdier.
Door het behalen van het bewijs van vakbekwaamheid hebben we de mogelijkheid om huisdieren op te
vangen. Er is een folder pensiondieren voor de eigenaren zodat zij weten wat de voorwaarden zijn. Als
een eigenaar met een te klein hok komt dan moeten zij een hok huren van de kinderboerderij. De dieren
worden bij binnenkomst gecontroleerd op gezondheid en conditie en indien nodig wordt er advies
gegeven over het houden van het dier. Het advies kan bestaan uit gebitscontrole, conditie en voeding,
controleren van de mest, het correct hanteren, nagels knippen en de juiste vorm van waterverstrekking.
Ook wordt aangegeven dat de meeste dieren groepsdieren zijn en dat zij er graag een maatje bij willen
indien dat op dat moment niet wordt gedaan.
Soms wordt hiervoor bemiddeling gevraagd bij ons personeel. Zo kunnen we dieren matchen van
andere eigenaren die aangeven dat zij te weinig tijd hebben voor hun dier of er geen maatje meer bij
willen omdat ze het aantal dieren aan het afbouwen zijn.
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