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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.
Leidraad hierin zijn relevante bepalingen in wet- en regelgeving die betrekking hebben op
dierenwelzijn op kinderboerderijen, zoals ook vermeld in het Kwaliteitsbewijs van de
vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland (SKBN). We hebben het certificaat
Zoönosevrij.
Daarnaast hanteren wij de uitgangspunten zoals vastgelegd in de overeenkomst ‘Van hart
voor dieren naar toekomstbestendig dierenwelzijn’ (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.
Waar mogelijk werken wij met andere Amsterdamse kinderboerderijen samen om het
dierenwelzijn op onze kinderboerderij te behouden en te verbeteren. In 2022 is bezoek
gebracht aan 11 van de 18 Amsterdamse kinderboerderijen.

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.
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 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 ongevraagd 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 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.

De diergroep bestaat uit vrijwillige medewerkers met vakbekwaamheid MBO 3 niveau, te
weten landbouw en dierenpensionhouder. Nog een persoon zal in 2023 de opleiding
dierverzorging afronden.
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).
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.

STAND VAN ZAKEN PER DIERGROEP
Ezel
Op De Buiktuin woont op dit moment 1 ezel, met eigen stal die om 16.00 uur wordt
afgesloten en om 10.00 uur open gaat. Het is een pelgrimsezel, zeer gericht op mensen en
inmiddels 24 jaar oud. Het dak van het verblijf wordt komend jaar vernieuwd en voorzien van
sedum. De wei is niet toegankelijk voor publiek. De ezel kan over het hek geaaid worden. In
2022 is de andere ezel overleden (ouderdom).
Hangbuikzwijnen
Er zijn 2 hangbuikzwijnen die ieder in een eigen hok leven, met voldoende buitenruimte. Op
advies van een varkensdeskundige is in 2022 de buitenruimte van 1 verblijf vergroot om
tegemoet te komen aan het welzijn van het dier. De ruimte is echter niet groot genoeg om
een koppelpoging te kunnen doen. 1 van de zwijnen is bejaard. Bij vervanging wordt gedacht
aan een koppel Kune-Kune varkens.
Konijnen
De 3 konijnen zijn samen gehuisvest in hetzelfde hok als de cavia’s maar de twee soorten
leven van elkaar gescheiden. De konijnen kunnen naar behoefte naar buiten. Bezoekers
kunnen niet rechtstreeks bij de konijnen komen.
Cavia’s
De 3 cavia’s wonen boven de konijnen. Soms mogen kinderen onder begeleiding mee naar
binnen om te helpen voeren. Uitbreiding wordt voorbereid. Er zijn huisjes waar zij in kunnen
schuilen.

Kippen
Er zijn 2 afgescheiden hokken onder 1 dak voor 2 groepen van 3 tot 4 kippen. De kippen
kunnen naar behoefte naar buiten. Bezoekers kunnen niet in de hokken komen. De
buitenruimte is door gaas van bezoek gescheiden.
Gans
De gans bevindt zich op een door bezoek afgescheiden terrein met een overdekt schuilhok.
Duiven
4 witte duiven leven in een eigen ruimte boven in de stal, waar zij vrij in- en uit kunnen
vliegen.
Geiten
De groep gemengde geiten (1 bonte geit en 3 dwerggeiten) worden in september 2022
uitgebreid met 2 jonge Nubische geitjes, die stapsgewijs gaan wennen aan de groep. De
geiten en schapen kunnen samen over 2 grote weides lopen. Er zijn klimtoestellen aanwezig
en voldoende schuilhokken.
Schapen
De groep is de laatste jaren geslonken door natuurlijk verloop. Nu is er nog 1 schaap en 2
oussanten die op de weiden lopen. Ook deze groep wordt in september uitgebreid. Er komen
2 zwartneusschapen en 1 brilschaap bij, die ook stapsgewijs gaan wennen.
Oussanten
Een groep van 6 oussant schapen leeft op een apart terrein met openstaande stal. Bezoek
kan niet op het terrein komen. Over het hek kunnen de schapen aangeraakt worden. Er is
een klimtoestel aanwezig.
Volière
De volière heeft 3 verschillende ruimten waar vogels vrij in- en uit kunnen vliegen. Er zijn
parkieten, kanaries, tortelduiven, kwartels en vinken in de volière. Het dak is recent
geïsoleerd.
Bijen
De imker verzorgt de bijenvolken. De kasten staan op een plek waar publiek niet bij kan. De
honing wordt verkocht in het winkeltje van de Buiktuin.

JAARLIJKSE RAPPORTAGE DIERENBESTAND
De dossiers van de dieren die (meestal) door overlijden niet meer op De Buiktuin aanwezig
zijn, bevinden zich in een aparte ordner bij de werkmappen met lopende dossiers.

