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Introductie 
 

Amsterdam, september 2022 

 

Buurtboerderij ´t Dierendok draagt het welzijn van haar dieren hoog in het vaandel.  
 
Wij houden ons aan alle wet- en regelgeving die betrekking heeft op dierenwelzijn op 
kinderboerderijen, zoals ook vermeld in het keurmerk van de vereniging Samenwerkende 
Kinderboerderijen Nederland. Buurtboerderij ´t Dierendok is niet in het bezit van het vSKBN 
keurmerk of kwaliteitsbewijs. Wel streven wij ernaar het kwaliteitsbewijs in de toekomst te behalen. 
 
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.  

 

Buurtboerderij ´t Dierendok is een plek waar deelnemers van Cordaan, samen met begeleiding, alle 

werkzaamheden op de boerderij verrichten. Cordaan biedt mensen met een beperking een veilige 

plek voor dagbesteding. Tevens is buurtboerderij ‘t Dierendok een leerwerkbedrijf  waar de 

deelnemers het vak dierenverzorging leren. 

 

Onze uitgangpunten zijn: 

 

– Een schone, toegankelijke en leerzame buurtboerderij waar iedereen welkom is. 

– Een buurtboerderij waar rekening gehouden wordt met duurzaamheid, natuur en milieu.   

– Een buurtboerderij waar het welzijn van onze dieren op nummer één staat. 

– Een ontmoetingsplek voor de buurtbewoners . 

– Een plek voor vermaak en educatie. 

– Een veilige en leerzame werkplek voor onze deelnemers van Cordaan .  

 

Waar mogelijk werken wij met de Amsterdamse kinderboerderijen samen om het dierenwelzijn op 

onze kinderboerderij te behouden en te verbeteren. 

 

Missie 
 

Buurtboerderij ´t Dierendok maakt deel uit van Cordaan. Onze missie is om een plek te bieden waar 

mensen met een verstandelijke beperking en/of achterstand tot de arbeidsmarkt op een veilige en 

aangepaste manier het vak dierenverzorging kunnen leren. Het Dierendok is tevens een openbare 

boerderij waar dagelijks bezoekers welkom zijn.  De boerderij dient als ontmoetingsplek en is een plek 

voor vermaak en educatie.  
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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. 
 

Wij houden alleen dieren waarvan de dagelijkse verzorging uitgevoerd kan worden door deelnemers 

in samenwerking met de begeleiders van Cordaan. Enkel medewerkers met specifieke kennis voeren 

handelingen uit zoals het toedienen van medicatie of klauwverzorging. 

 

Wij houden alleen het aantal dieren waar in het weekend en op feestdagen de dagelijkse verzorging 

te verrichten is door een medewerker.  

  

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 ten alle tijden 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.  

 

De dieren die in te grote aantallen aanwezig zijn mogen op de boerderij blijven om van hun oude dag 

te genieten. Zolang er te veel dieren aanwezig zijn geldt een uitsterfbeleid, daarna gaan we het plan 

volgen zoals beschreven verder in dit document.  

 

Toegankelijkheid verblijven 
 

Het konijnenverblijf is op bepaalde tijdstippen en onder toezicht van een werknemer toegankelijk 

voor bezoekers.  De geiten en schapenweide is onbeperkt toegankelijk voor bezoekers. De dieren 

kunnen zich ter aller tijden afzonderen van het publiek.   

 

  

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. 

 

Indien een dier die van nature een groepsdier is en door omstandigheden toch alleen komt te leven 

wordt er gezocht naar een soortgenoot. Indien een geschikte plek gevonden wordt voor het dier 

buiten onze boerderij, dan wordt er zorggedragen dat het dier een goed leven krijgt met dezelfde 

voorwaarden als omschreven in dit document. 

 

Gedragsverrijking   
 

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

soortgenoten, omgevingsverrijking, fysiek verrijkingsmateriaal en voedselverrijking. De verblijven  

van de dieren zien er door de aangeboden verrijking aangekleed en aantrekkelijk uit. Met de 

verrijking wordt ook rekening gehouden dat de verblijven goed toegankelijk blijven voor onze 

deelnemers met een beperking om de dagelijkse en periodieke werkzaamheden te verrichten.  

 

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. 

 

Fokbeleid 
 

Met onze dieren wordt incidenteel gefokt om de volgende redenen: 

 

 Behoud van het ras - we hebben een aantal rassen die op de lijst van SZH (stichting zeldzame 

huisdieren) staan. Het is van belang dat deze dieren niet verloren gaan, ze zijn het levend 

cultureel erfgoed van Nederland.  

 Ter aanvulling van ons eigen dierenbestand.  

 Indien nodig voor de gezondheid van het dier, denk aan schijnzwangerschap. Dit gaat altijd in 

overleg met onze dierenarts. 

 
De intentie van het fokken of verkopen van deze dieren is nooit commercieel. Om het overschot aan 

dieren te beperken wordt er alleen incidenteel gefokt met een beperkt aantal dieren. Het eventuele 

overschot zal in eerste instantie worden aangeboden aan andere kinderboerderijen. Indien er geen 

kinderboerderij is met interesse dan wordt er zorggedragen dat het dier een goed leven krijgt met 

dezelfde voorwaarden als omschreven in dit document. De nieuwe eigenaar krijgt alle informatie 
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nodig om de dieren op de juiste manier te houden. De dieren mogen zolang dit mogelijk en 

verantwoord is bij hun moeder blijven. Bezoekers wordt afgeraden om te fokken met hun huisdieren, 

uitleg wordt gegeven waarom wij op de boerderij een fokbeleid hebben. Buurtboerderij ‘t Dierendok 

beschikt over een medewerker die vakbekwaam is. Bewijs van vakbekwaamheid is aanwezig.      

 

Dieren die (on)gevraagd worden afgegeven 
 

Buurtboerderij ‘t Dierendok 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. 

 

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 onze boerderij hebben we een 

gediplomeerd beheerder in dienst met vakkennis over dierenverzorging op mbo 4 niveau. De 

beheerder wordt ondersteund door medewerkers met relevante opleidingen en/of werkervaring.  

Onze vrijwilligers zijn altijd werkzaam onder begeleiding van het vaste personeel. 

 

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 onze dierenartsen met vakkennis van onze diergroepen. 

 

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.   

 

Pensionopvang 
 
Er zijn momenteel geen plannen om pensionopvang te bieden vanuit buurtboerderij ’t Dierendok. 
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Uitgangspunten naar diersoort 
 

Schapen:  
 

Aanwezig: 

2 x zwartbles schaap ooi 

 

Streven: 

3 x zwartbles ooi en/of gecastreerde ram  

 

Medisch beleid: 

 Alle aanwezige dieren zijn gevaccineerd tegen q-koorts 

 Alle aanwezige dieren hebben oor nummers en staan geregistreerd bij RVO 

 3 keer per jaar wordt er een mestonderzoek gedaan en waar nodig worden de dieren 

behandeld 

 3 keer per jaar worden de klauwen preventief bekapt 

 

Schapen zijn kuddedieren en worden op buurtboerderij ‘t Dierendok in groepsverband gehouden.  

Schapen kunnen dankzij hun wol lage temperaturen weerstaan. Een schuilplek tegen kou is niet 

nodig, wel is het van belang dat schapen een plek hebben om zich terug te trekken in de schaduw en 

een plek om te kunnen schuilen bij hevige regen. Schapen worden een keer per jaar geschoren door 

een schaapsscheerder. De wol wordt bewaard om educatieve knutselwerken mee te maken.    

 

Op buurtboerderij ‘t Dierendok zijn twee zwart bles schaap ooitjes aanwezig. Ons streven is een 

kudde van drie schapen.  De intentie is om in de toekomst de schapen te laten dekken ter uitbreiding 

van onze eigen kudde. Bij het bereiken van het gewenste aantal schapen zullen de schapen alleen 

nog gedekt worden ter behoud van het zeldzame ras. De overtollige dieren worden aangeboden aan 

andere kinderboerderijen of verkocht aan een vakbekwaam persoon met de nodige kennis en 

informatie om het welzijn van het dier te waarborgen. Fokken en verkoop is nooit voor commerciële 

redenen.  
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Geiten:  
 

Aanwezig: 

5 x sik 

 

Streven: 

3 x sik en/of gecastreerde bok 

 

Medisch beleid: 

 Alle aanwezige dieren worden na hun basisenting jaarlijks gevaccineerd tegen q-koorts 

 Alle aanwezige dieren hebben oor nummers en staan geregistreerd bij RVO 

 4 keer per jaar wordt er een mestonderzoek gedaan en waar nodig worden de dieren 

behandeld 

 3 keer per jaar worden de klauwen preventief bekapt 

 

Geiten zijn kuddedieren en worden op buurtboerderij ‘t Dierendok dan ook in groepsverband 

gehouden. De geiten leven in dezelfde weide als de schapen. Er zijn vijf geiten aanwezig op 

buurtboerderij ’t Dierendok, dit zijn allemaal oudere geiten waarvan de exacte leeftijd onbekend is. 

Deze dieren mogen de rest van hun leven op de boerderij doorbrengen. Wanneer het aantal geiten 

teruggedrongen is naar twee worden er nieuwe jongere dieren aangeschaft. Maximaal aantal is drie 

geiten. Een middelgroot ras, later te bepalen. Met de aanwezige geiten wordt niet gefokt. Met 

eventuele nieuwe geiten zal alleen worden gefokt ter uitbreiding van onze eigen kudde of behoud 

van het zeldzame huisdierras.  De overtollige dieren worden aangeboden aan andere 

kinderboerderijen of verkocht aan een vakbekwaam persoon met de nodige kennis en informatie om 

het welzijn van het dier te waarborgen. Fokken en verkoop is nooit voor commerciële redenen.  

 

Geiten en Schapen:  
 

De geiten en de schapen delen een weide. De groep van schapen en geiten hebben zowel ’s nachts 

als overdag de keuze om buiten of binnen te verblijven. Het binnen verblijf is een stal gevuld met 

voldoende stro. Vers drinkwater, goed hooi en een liksteen zijn altijd beschikbaar voor de dieren. 

Hooi wordt gegeven in een hooiruif. De mest wordt met regelmaat verwijderd van de weide. In de 

weide staan objecten waar de geiten en schapen tegen aan kunnen liggen, onder kunnen schuilen en 

tegen aan kunnen schuren. Een klimtoestel is aanwezig om te klimmen.  Er staan bomen voor 

schaduw en beschutting.  

 

Bezoekers zijn welkom in de weide van de geiten en schapen, de dieren mogen geaaid worden als ze 

dit toelaten. Dieren mogen niet worden vastgehouden. Rennen en spelen is niet toegestaan in de 

weide. Er is een hekwerk geplaatst rondom de stallen waar de geiten en schapen in de avond worden 

opgesloten. De geiten en schapen mogen niet worden gevoerd door bezoekers. Bezoekers hebben 

geen toegang tot de stal.  
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Paarden:   
 

Aanwezig: 

3 x shetlander pony 

 

Streven: 

2 x middelmaat pony 

 

Medisch beleid: 

 Alle aanwezige dieren worden na hun basisenting jaarlijks gevaccineerd tegen Influenza en 

Tetanus 

 Alle aanwezige dieren staan geregistreerd bij RVO 

 4 keer per jaar wordt er een mestonderzoek gedaan en waar nodig worden de dieren 

behandeld 

 1 keer per jaar in het najaar worden de dieren preventief ontwormt  

 Elke 6-8 weken komt de hoefsmid om de hoeven te bekappen. 

 

 

Paarden zijn groepsdieren en worden met minimaal een soortgenoot gehouden. Op buurtboerderij ’t 

Dierendok zijn momenteel drie Shetlander pony’s aanwezig. Wij willen terug naar twee pony’s i.v.m. 

de aanwezige huisvesting, weidegang en kosten. De aanwezige dieren mogen de rest van hun leven 

op de boerderij verblijven voordat er nieuwe dieren worden aangeschaft. Er wordt met de pony’s 

niet gefokt. 

 

De pony’s hebben een stal met een verharde buitenruimte. S’ nachts verblijven de pony’s in deze 

ruimte.  Schoon stro, hooi en vers drinkwater is altijd aanwezig. Overdag staan de pony’s in de weide 

of op de paddock paradise. De paddock paradise is deel weide en deel zandpad.  Langs het pad zijn 

voor verrijking eetbare planten geplant. De pony’s kunnen een route lopen en tegelijkertijd eten. Op 

stal wordt hooi aangeboden in een hooi bal. Bij extreem warm weer kan ervoor worden gekozen die 

pony’s s ‘nachts op de weide te laten staan, dit i.v.m. beschutting en verkoelende wind.  

 

Bezoekers hebben geen toegang tot de weide of paddock paradise. Bezoekers kunnen rondom het 

hekwerk naar de dieren kijken en de dieren hebben keuze om naar de bezoeker toe te gaan. Rond de 

stal is een verharde uitloop met hekwerk. Bezoekers hebben geen toegang tot de uitloop. Wanneer 

de dieren hier staan hebben ze zelf de keuze om wel of niet contact te zoeken met de bezoeker. 

 

Op de pony’s wordt niet gereden. Poetsen en wandelen wordt alleen gedaan door de vrijwilligers en 

vaste medewerkers/cliënten.  
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Varkens: 
 

Aanwezig: 

1 x borg 

 

Streven: 

2 x zeug en/of  borg 

 

Medisch beleid: 

 Alle aanwezige dieren worden na hun basisenting halfjaarlijks gevaccineerd tegen vlekziek en 

varkensgriep 

 Alle aanwezige dieren staan geregistreerd bij varkenspost 

 4 keer per jaar wordt er een mestonderzoek gedaan en waar nodig worden de dieren 

behandeld  

 1 keer per jaar komt er een specialist om de klauwen te bekappen. 

 

Aanbevolen maten voor huisvesting: 

 Minimaal 75 m2 per varken plus nachthok 

 

Aanwezige ruimte: 

Totale oppervlakte verblijf is 150 m2. 

 

Varkens zijn groepsdieren.  Ze leven het liefste samen met een soortgenoot.  Op buurtboerderij ’t 

Dierendok is een varken aanwezig. Jan, een borg, leeftijd onbekend, in 2022 minstens acht jaar oud. 

Het verleden van Jan is onbekend, ras is geschat op een minivarken kruising. Jan leeft al meerdere 

jaren alleen. Wij zijn niet actief op zoek naar een maatje voor Jan, dit omdat het samenvoegen van 

varkens lastig kan verlopen en Jan al langere tijd alleen leeft. Wel staan we ervoor open mocht er een 

passend varken op ons pad komen. Jan blijft op de boerderij tot zijn overleiden. Op de boerderij 

worden maximaal twee varkens tegelijkertijd gehouden. Met de varkens wordt niet gefokt. 

 

Jan heeft een groot binnen verblijf met vers hooi en stro. Zijn ruime buitenverblijf is deels verhard en 

deels gras/aarde. Er is ruimte voor wroeten, badderen, grazen en schuren tegen de aanwezig 

boomstronken en borstels. Jan heeft ballen en banden om mee te spelen en een voer bal en 

schuurborstel voor extra verrijking. Jan heeft altijd toegang tot zijn binnen en buitenverblijf. In de 

zomer maanden wordt water aangeboden voor het maken van een modderbad. De omheining is 

gemaakt van palen en houten planken. Beschutting in de zomermaanden in de vorm van een 

schaduwdoek en beplanting. 

 

Bezoekers hebben geen toegang tot het verblijf van het varken. Wel tot het hekwerk rondom het 

verblijf. Jan kan er zelf voor kiezen of hij naar de bezoekers toekomt die langs het hekwerk staan.  In 

het binnen verblijf komen geen bezoekers en heeft Jan altijd rust. 
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Cavia’s 
 

Aanwezig: 

4 x beer 

 

Streven: 

Max 10 x zeug en/of beer (gecastreerd/gesteriliseerd)  

 

Medisch beleid: 

 4 keer per jaar krijgen alle aanwezige dieren een gezondheidscheck. Nageltjes, tanden en het 

gewicht worden nagekeken en waar nodig behandeld. 

 

Aanbevolen maten voor huisvesting: 

 0.9 m2 vloeroppervlakte voor twee cavia’s 

 0.3 m2 extra per extra cavia 

 

Aanwezige ruimte: 

Totale oppervlakte verblijf is 24 m2. 

 

Cavia’s zijn groepsdieren en moeten met minimaal een soortgenoot gehouden worden. Er is op 

buurtboerderij ’t Dierendok een groep buiten cavia’s aanwezig.  Momenteel zijn er vier beertjes. De 

cavia’s wonen samen in een groep buiten, het hele jaar door. Het verblijf is omheind met stenen, 

biedt voldoende schuilmogelijkheden en de dieren hebben toegang tot een binnen verblijf. Het 

binnen verblijf is gevuld met zaagsel en hooi in de wintermaanden. Een ruif met vers hooi om te eten 

en schoon drinkwater is altijd beschikbaar. In de zomermaanden kan een schaduwdoek worden 

opgehangen voor het creëren van meer schaduw. Het maximum aantal cavia’s in het buitenverblijf is  

tien dieren.  De muur rondom het verblijf is laag zodat bezoekers de cavia’s goed kunnen zien. 

Kinderen kunnen op de rand zitten om rustig te kijken.  Cavia’s die naar de muur komen mogen 

worden geaaid maar nooit worden vastgehouden of worden opgepakt. Bezoekers mogen niet in het 

verblijf komen.  

 

Konijnen  
 

Aanwezig: 

12 x  gemengde groep dieren 

 

Streven: 

6 x gemengde groep dieren 

 

Medisch beleid: 

 3-4 keer per jaar krijgen alle aanwezige dieren een gezondheidscheck. Nageltjes, tanden en 

het gewicht worden nagekeken en waar nodig behandeld. 

 De konijnen worden momenteel nog niet geënt i.v.m. de kosten van de hoeveelheid dieren.  

Het streven is om dit in de toekomst wel te gaan doen. 
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Aanbevolen maten voor huisvesting met continue toegang tot een buitenverblijf per twee dieren: 

 Klein konijn (1.7 kg tot 3 kg)   totale ruimte > 7 m2 

 Middelgroot konijn (3kg tot 5 kg)  totale ruimte > 8.5 m2  

 Groot konijn (> 5 kg) )   totale ruimte > 10 m2 

 

Aanwezige ruimte: 

Totale oppervlakte verblijf is 100 m2. 

 

Konijnen zijn groepsdieren en moeten met minimaal een soortgenoot gehouden worden. Er is op 

buurtboerderij ’t Dierendok een groep buiten konijnen aanwezig. Momenteel zijn er twaalf konijnen, 

van verschillende leeftijden en geslachten. Alle rammetjes zijn gecastreerd. De konijnen wonen 

samen in een groep buiten, het hele jaar door.  Het verblijf is omheind met gaas, biedt veel 

schuilmogelijkheden en de dieren hebben toegang tot een binnen verblijf. Het binnen verblijf is 

gevuld met zand om in te graven en de bodem is bedekt met gaas zodat de konijnen het verblijf niet 

uit kunnen graven. Een ruif met vers hooi en schoon drinkwater is altijd beschikbaar. In de 

zomermaanden kunnen medewerkers een schaduwdoek ophangen om meer schaduw te creëren. 

 

Bezoekers mogen op afgesproken dagen/tijden onder begeleiding het verblijf betreden. Bezoekers 
mogen dan zitten op de aangewezen plekken. Groenten/fruit is dan beschikbaar om aan de dieren te 
voeren.  Dieren die naar je toe komen mogen worden geaaid maar nooit worden vastgehouden of 
worden opgepakt.  
 
 De volgende regels staan weergegeven bij de toegang:  
 

1.  Maximaal vijf kinderen per keer en alleen onder begeleiding van een volwassene 
2.  Na contact met de dieren dient men de handen te wassen 
3.  De konijnen mogen niet opgetild worden 

 
Medewerkers zien toe op het naleven van de regels. 

 

Kippen 
 

Aanwezig: 

1 x haan - Brahma 

4 x hennen – Brahma 

 

Streven: 

1 x haan - Brahma 

5 x hennen – Brahma 

 

Medisch beleid: 

 4 keer per jaar worden alle aanwezige dieren preventief behandeld tegen wormen. 
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Aanbevolen maten voor huisvesting per dier: 

 Krielkip     totale ruimte > 0.75 m2 

 Middelgroot      totale ruimte > 1.5 m2  

 

Aanwezige ruimte: 

Totale oppervlakte verblijf is 100 m2. 

 

Buurtboerderij ’t Dierendok is bezig met het realiseren van een nieuw kippenverblijf.  Het streven is 

om deze eind 2022 klaar te hebben. Omdat wij vaker te maken hebben met de restricties rondom 

vogelgriep heeft buurtboerderij ’t Dierendok ervoor gekozen de kippen niet meer los rond te laten 

lopen op het terrein. Er is er voor gekozen een ruim buitenverblijf te realiseren waar de kippen 

genoeg ruimte hebben om de gehele dag te scharrelen.  Ook het binnen verblijf is ruim voor het 

aantal dieren wat er gehouden zal worden. Er zal rekening gehouden worden met de afscherm en/of 

ophok plicht waar we met regelmaat mee te maken hebben. Een afgedekte ruimte moet nog worden 

gerealiseerd. De eieren worden verkocht op de boerderij. Hier is een kipnummer voor aangevraagd 

via Avined. De datum wordt op de eieren geschreven met potlood. In het kippenhok hebben we 

verschillende voeder en drinkplekken ingericht zodat alle kippen toegang krijgen tot voer en water. 

Qua verrijking hebben we gekozen voor het ophangen van groentemandjes en het geven van graan 

om naar te scharrelen. Daarnaast hebben de kippen een ruime ren om hun natuurlijke gedrag te 

kunnen uiten. Met de kippen wordt alleen gefokt om ons eigen dierenbestand aan te vullen.  

 

Ganzen  
 

Momenteel is er een boerengans aanwezig op de boerderij. Deze gans is helaas alleen na haar maatje 

eerder dit jaar is overleden. De ganzen zijn jaren geleden aan komen lopen en worden niet gevoerd 

en hebben geen huisvesting. Deze ganzen leven in het water rondom de boerderij.  Ganzen leven 

samen en er zal opzoek worden gegaan naar een oplossing voor deze eenzame gans.   

 

De oplossingen zouden kunnen zijn: 

 

 Herplaatsen 

 Nieuw maatje zoeken  

 Uitsterfbeleid 
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Katten 
 

Medisch beleid: 

 

 Alle aanwezige dieren worden na hun basisenting jaarlijks gevaccineerd tegen kattenziekte 

en niesziekte 

 Alle aanwezige dieren worden preventief behandeld tegen vlooien, teken en wormen. 

 

Wij hebben twee katten op de boerderij. De katten worden gevoerd en daarnaast vangen zij af en 
toe een muis. De katten hebben de hele boerderij tot hun beschikking en kunnen er zelf voor kiezen 
binnen of buiten te slapen. Omdat ze de ruimte hebben kunnen ze zelf bepalen wel of niet contact te 
zoeken met bezoekers. Met de katten wordt niet gefokt. 
 

 

Aquarium   
 

Aanwezig: 

6 x Kardinaal tetra 

1 x Sailfin albino pleco 

1 x Dwerggoerami 

 

Streven: 

8 x Kardinaal tetra 

 

Het maximum aantal Kardinaal tetra voor de grootte van het aanwezige aquarium is 8 stuks.  Deze zal 

worden aangevuld wanneer het aantal verminderd is tot 4 stuks.  Voor de Pleco en Dwerggoerami 

geldt een uitsterfbeleid.  Het aquarium is ingericht met veel beplanting, schuilplekken en er wordt 

gehouden met de juiste leefomstandigheden en temperatuur voor dit vissensoort.  Met de vissen 

wordt niet gefokt. 

 

Wandelende takken  
 

Aanwezig: 

5 x Indische wandelende takken 

 

Streven: 

Niet meer dan 10 x Indische wandelende takken 

 

Aanbevolen maten voor huisvesting per dier: 

Het terrarium moet minstens drie keer zo hoog en twee keer zo lang zijn als de grootste tak.  

 

Wandelende takken vermeerderen vlot en wanneer het maximale aantal is bereikt worden de 

gelegde eitjes verwijderd uit het terrarium om verdere uitbreiding te voorkomen.   

 


