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Kinderboerderij De Buiktuin 

Beleidsplan dierenwelzijn 
 

Amsterdam, 30 augustus 2018 

 

 

Kinderboerderij De Buiktuin 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 over dierenwelzijn op kinderboerderijen, zoals ook 
vermeld in het keurmerk van de vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland.  
We voldoen aan de meeste eisen van het SKBN Keurmerk (de eisen waaraan we niet voldoen hebben 
geen relatie met dierenwelzijn). We hebben het certificaat Zoönosevrij. 

 
Daarnaast hanteren wij de uitgangspunten zoals vastgelegd in de overeenkomst ‘Van hart voor 
dieren naar toekomstbestendig dierenwelzijn’ (dd. 14 september 2017). 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. 

 

Waar mogelijk werken wij met andere Amsterdamse kinderboerderijen samen om het dierenwelzijn 

op onze kinderboerderij te behouden en te verbeteren. 

 
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 onze dieren de verzorging, huisvesting en omstandigheden geboden die nodig zijn voor een 

prettig, soorteigen leven. Zodoende is er sprake van een uitgebalanceerd dierenbestand. 
 

Huisvesting 

Wij bieden onze dieren gepaste huisvesting. Als minimumnorm hanteren wij de richtlijnen van het 

Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (www.licg.nl) en de Positieflijst voor 

gezelschapsdieren. Uitgangspunt is dat te allen tijde er eerst diergericht, en pas daarna mensgericht 

gedacht wordt. 

 

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. Al onze dieren hebben de mogelijkheid naar buiten te gaan. Bezoekers zijn niet 

toegestaan in de dierverblijven zelf. 
 

 

file://basis.lan/amsterdam/RD/Projecten_D/Dierenwelzijn/kinderboerderijen/Overeenkomst%20kinderboerderijen/www.licg.nl
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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. 

 

Gedragsverrijking 

Wij bieden onze dieren gerichte gedragsverrijking aan. Dit wordt bereikt door sociale interactie met 

soortgenoten, omgevingsverrijking, fysiek verrijkingsmateriaal, voedselverrijking, et cetera. 

 

Aanschaf- en vervangingsbeleid 

Wij houden ons aan de wet- en regelgeving over 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 nodig hebben, 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 dieren verblijven op de kinderboerderij tot zij wegens ziekte of aan de gevolgen van ouderdom 

sterven. Het natuurlijke verloop bepaalt de noodzaak om de diergroep aan te vullen. Er wordt niet 

gefokt en dieren worden niet gedekt. 

 
Dieren die (on)gevraagd worden afgegeven 

De Buiktuin 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 aangewezen 

opvangorganisaties of de dierenambulance. Afstandsdieren worden in beginsel niet aangenomen; 

eigenaren worden verwezen naar de betreffende opvangorganisaties. 

Wij verwijzen particulieren die een dier komen brengen naar de relevante 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.  

Een deel van onze vrijwillige medewerkers heeft vakbekwaamheid MBO 3 niveau, te weten 

landbouw en dierenpensionhouder. 

 

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. 

 

Wij hebben nauw contact met dierenartsen met vakkennis over onze diergroepen.  

Er is een jaarschema waarin aangegeven is wanneer de dieren (medische) verzorging nodig hebben 

(vaccinaties, tanden, hoeven, et cetera). 
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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. 
Wij geven uitleg over de dieren en hun natuurlijke leefwijze. Kinderen mogen soms helpen met de 

verzorging. Dieren plagen of er achteraan rennen is niet toegestaan. 

 

 

UITGANGSPUNTEN NAAR DIERGROEP 

 

Soort Groepsdier Hoeveel Solitair Behoeften Verrijking Bezoekers Vervanging 

Ezels Ja 2 Nee Staan binnen 

van 16 tot 10 

uur 

Ja Aaien over 

het hek 

Na sterfte, 

uit opvang 

Hangbuik-

zwijntjes 

Ja 2 Staan 

alleen. 

Eentje is bij 

mensen 

opgegroeid, 

ander is 

bejaard 

Geen 

oplossing 

voor deze 

twee. Ze 

kunnen niet 

samen 

Ja Alleen 

kijken 

Na sterfte, 

uit opvang 

Konijnen Ja 4 1 staat 

alleen 

Uitsterfbeleid 

voor die ene 

(kan niet 

meer samen 

met andere) 

Ja Alleen 

kijken 

Na sterfte, 

uit opvang 

Kippen gemengd Ja  Stuk of tien Nee Ja Nvt Lopen los Na sterfte, 

uit opvang 

Ganzen Ja 2 Nee Ja Ja Alleen 

kijken 

Na sterfte, 

uit opvang 

Muskuseenden Ja 5 Nee Ja Ja 2 lopen los, 

anderen bij 

ganzen 

Na sterfte, 

uit opvang 

Duiven Ja Stuk of vijf Nee Ja Nvt Vliegen vrij 

rond 

Na sterfte, 

uit opvang 

Cavia’s Ja 7 Nee Ja Ja Kinderen 

mogen 

soms 

helpen 

voeren 

Na sterfte, 

uit opvang 

Geiten gemengd Ja 7 Nee Ja Ja Mogen op 

wei komen 

Na sterfte, 

uit opvang 

Schapen 

gemengd 

Ja 7 Nee  Ja Ja  Mogen op 

wei komen 

Na sterfte, 

uit opvang 

Oussant schapen Ja 6 Nee ja Ja Alleen 

kijken 

Na sterfte,  

uit opvang 

Tortelduiven Ja 1 Nee Ja Ja Alleen 

kijken 

Uitsterf- 

beleid 

Kanaries Ja Stuk of tien Nee Ja Ja Alleen 

kijken 

Na sterfte, 

uit opvang 

Zebravinken Ja Stuk of tien Nee Ja Ja Alleen Na sterfte, 
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kijken uit opvang 

Kwartels Ja 3 Nee Ja Ja Alleen 

kijken 

Na sterfte, 

uit opvang 

Parkieten Ja 3 Nee Ja Ja Alleen 

kijken 

Na sterfte, 

uit opvang 

Bijen Ja Stuk of 

vijfhonderd  

:-) 

Nee Ja Nvt Alleen 

kijken 

Regelt de 

imker 

 

 

 

 


