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VOOR & NA

KRACHTIGE MOTOR
Je moet maar durven: jezelf Dieren
bescherming noemen én je naam op een 
vleesverpakking zetten. We hebben veel kri
tiek gekregen op het Beter Leven keurmerk, 
ons label voor diervriendelijker geprodu
ceerde vleesproducten en eieren. We zou
den vlees promoten, was het verwijt. En we 
gingen om de tafel met de vleesindustrie. 
Ook fout. Die kritiek is wel verstomd. 

Want laten we nu eens kijken naar de rea
liteit. Slechts vijf procent van de Nederlan
ders eet geen vlees. Een nog kleiner deel 
gebruikt ook geen zuivel of eieren. Deze 
mensen hoeven we er niet van te overtui
gen minder vlees te eten. De rest van de 
Nederlanders is echter gehecht aan een 
stukje vlees op het bord. En daarom wil
den we iets doen voor de miljoenen dieren 
in de veeindustrie, die onder erbarmelijke 
omstandigheden worden gehouden.

Verbetering van de leefsituatie van deze 
dieren via wetgeving is moeizaam en vergt 
een lange adem. Maar producenten en 
supermarkten zagen zelf wél brood in dier
vriendelijker vlees en eieren, waarbij bleek 
dat marktwerking een krachtige motor is 
voor het verbeteren van dierenwelzijn. En 
hoewel ik zelf bij het boodschappen doen 
het vleesschap altijd oversla, ben ik stie
kem best een beetje trots als ik de Beter 
Leven sterren nu in de supermarkt op de 
verpakkingen van vlees en eieren zie staan.

Inmiddels zijn er al meer dan duizend 
boerenbedrijven aangesloten bij ons keur
merk, en dat aantal groeit gestaag. Wat 
een boer moet doen om een Beter Leven 
ster te mogen voeren, leest u op pagina 26. 
Waarbij u ook zult zien dat zowel dier als 
mens er wel bij varen. 

Linda Bakker
Sr. Communicatieadviseur  
Beter Leven keurmerk

EDITORIAL & INHOUD

Oktober 2014
Begin oktober kreeg de Dierenbescherming 
een melding over een vos die in een bassin op 
een chemisch industrieterrein in het Limburgse 
Geleen terecht was gekomen. Enkele medewer-
kers van de dierenambulance gingen erop af en 
troffen het dier in een bad gevuld met onbe-
kende stoffen. “We hadden aanvankelijk geen 
idee hoe we de vos moesten bevrijden, omdat 
de reddingsoperatie door de gifstoffen in het 
water ook voor ons gevaarlijk kon zijn,” vertelt 
Denise Bindels, die werkzaam is als vrijwilliger 
bij de Dierenbescherming. “We hebben toen 
met behulp van de brandweer een net vastge-

maakt aan een lange stok. Het was vervolgens 
een hels karwei om de vos te pakken te krij-
gen. Hij zat op de rand van het bassin, maar 
telkens als we hem probeerden te vangen, 
sprong hij het water in.” Na enkele mislukte 
pogingen dreigde het echt mis te gaan en 
kwam de vos niet meer in de buurt van de 
rand. Denise: “Hij was letterlijk aan het ver-
drinken. Toen zijn lichaam naar de kant toe 
dreef, hebben we nog één laatste poging 
gedaan. En toen vingen we hem. Daarop heb-
ben we de vos in een grote kist overgebracht 
naar het natuurhulpcentrum in het Belgische 
Opglabbeek, dat is gespecialiseerd in de 

opvang van wilde dieren.” Aanvankelijk was 
het de vraag of de vos het zou redden. Het 
water kwam uit zijn neus gelopen en hij adem-
de nauwelijks meer. “Bij aankomst was ‘ie 
onderkoeld, in shock en had hij stuiptrekkin-
gen. Omdat ’ie waarschijnlijk ook chemische 
stoffen had binnengekregen, vreesden we het 
ergste,” herinnert Dries Damiaens van het 
opvangcentrum zich.

Blader door naar pagina 39 om te lezen 
hoe het nu met de vos gaat.

BIJNA VERDRONKEN
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KORT NIEUWS

Leuk! @Dierbescherming: Op zoek 
naar een nieuw huisdier? Download 
de#ikzoekbaas-app. Dan is goede 
match zo gevonden.

ImkeKerkhof  – 11 november

facebook.com/deDierenbescherming

Tijdens de collecte voor de Dierenbescherming 
in oktober vroegen we mensen om een collecte-
selfie via Facebook met ons te delen. Carla 
Romkes stuurde toen deze leuke foto: “Senna 
en ik zijn er klaar voor! Nog even een succes-
kusje van Sunny en dan gaan we.”

‘Succes-kusje’

FOTOACTIE  
DIERENBESCHERMING AMSTERDAM
Samen met Vince & 
Jules, een collectief 
van kunstenaars en 
andere creatieven, 
organiseerde Dieren-
bescherming Amster-
dam onlangs een 
professionele foto-
shoot voor dieren-
bezitters en hun 
oogappeltjes. Voor vijf-
tien euro konden ze 
zich op de gevoelige 
plaat laten vastleggen. 
De gehele opbrengst 
kwam ten goede aan 
projecten voor dieren 
in de regio.

Jaarlijks vervoeren dierenambulances tienduizenden 
dieren in nood. In de wetgeving is het vervoer van 
 dieren echter niet geregeld, wat betekent dat iedereen 
een dierenambulance kan beginnen. Door de jaren 
heen zijn veel professioneel opererende dierenambu-
lances ontstaan. Om hier duidelijkheid in aan te bren-
gen, heeft Stichting Dierkeur het Keurmerk Diervervoer 
geïntroduceerd. De dierenambulances die een Keur-
merk dragen, moeten goed uitgerust zijn en de organi-
satie dient een goede werkgever te zijn. Er worden 
hoge eisen gesteld aan de mensen op de dierenambu-
lance en ook de veiligheid van de vrijwilligers langs de 
weg moet geregeld zijn; zij doen hun werk tenslotte 
vaak onder moeilijke omstandigheden. De dierenambu-
lances van Dierenbescherming Rijnmond, Midden-
Nederland, OverGelder en Vlaardingen beschikken 
inmiddels over het Keurmerk Diervervoer.

Staatssecretaris Sharon 
Dijksma heeft uit handen van 
Frank Dales, directeur van  
de Dierenbescherming, de 
petitie tegen onnodige dier-
proeven ontvangen. Elk jaar 
worden in Nederland op ruim 
100.000 dieren onnodige 
tests uitgevoerd om de veilig-
heid van stoffen in alledaag-
se producten te testen. De 
Dierenbescherming vraagt 
de staatssecretaris, mede 
namens de ondertekenaars, 
zich in te spannen om hier 
een einde aan te maken. 

Dijksma is positief over het 
initiatief: “Iedere dierproef 
die wij overbodig kunnen 
maken telt. De noodzaak van 
dierproeven moet continu 
scherp tegen het licht gehou-
den worden, ook als ze voort-
komen uit internationale 
regelgeving. Daar spreek ik 
over met mijn Europese col-
lega’s en wij maken ons in 
internationaal verband hard 
voor de inzet op alternatie-
ven. Deze petitie met bijna 
50.000 handtekeningen is 
een goede steun in de rug.”

KEURMERK  
DIERVERVOER VOOR  
DIERENAMBULANCES  
DIERENBESCHERMING

GECOMBINEERDE AANPAK 
DIERENMISHANDELING  
EN HUISELIJK GEWELD

PETITIE TEGEN 
ONNODIGE  
DIERPROEVEN 
OVERHANDIGD

EXTREEM MAGER HONDJE 
GERED UIT DOUCHECABINE
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Het zicht van dieren blijft 
voor een groot deel een 

raadsel. Is een hond kleu-
renblind? Kan een kat in 
het donker zien? Waar-
om heeft een arend zo’n 

woeste blik? Om ant-
woord te geven op deze 

en andere vragen, laat het 
boek ‘Dierenogen’ het-

zelfde tafereel zien door 
de ogen van twintig soms 
erg verschillende dieren. 
Zo ontdekken we dat kat-
ten vijf keer minder goed 
zien dan mensen en dus 

feitelijk compleet bij-
ziend zijn en blijkt de 
houtsnip het breedste 
gezichtsveld van alle 
vogels te hebben: 360 

graden. ‘Dierenogen’ is 
een bijzonder, informa-

tief boek dat u meeneemt 
op een wonderlijke reis 
tussen wetenschap en 

verbeelding in. 

We mogen vijf exemplaren 
van ‘Dierenogen’ wegge-
ven. Wilt u een boek ont-
vangen? Stuur een mail 

naar win@dierenbescher-
ming.nl o.v.v. naam en 

adresgegevens.

DIERENOGEN: 
HOE DIEREN 
DE WERELD 

ZIEN

win!

5X

De politie trof onlangs in de douchecabine van een woning in Ede een 
extreem mager hondje aan. Het dier zat zonder eten en drinken opgeslo-
ten, omdat het volgens de eigenaar anders ‘het hele huis onder-plaste  
en -poepte’. De Dierenbescherming was betrokken bij de in bewaring 
name van het hondje, dat daarna werd overgebracht naar een veilig 
opvangadres. Daar constateerde een dierenarts dat het was ondervoed. 
Ook had het hondje last van tandsteen en ontstoken tandvlees. Op de kop 
en pootjes zaten kale plekken en wondjes, de buik was kaal en op de 
heup zat een door ligplek. Het hondje wordt sindsdien bij het opvangadres 
verzorgd. En dat gaat goed; al na een paar weken was het bijna de helft in 
gewicht aangekomen. Zodra het hondje helemaal is hersteld, wordt er 
naar een nieuwe eigenaar gezocht.

Gevonden Drie weken later

In meer dan de helft van de 
gevallen van huiselijk geweld is er 
ook sprake van dierenleed, zo is 
uit onderzoek gebleken. Het is 
een ‘verborgen’ problematiek, 
waar de inspecteurs van de 
Landelijke Inspectiedienst Dieren-
bescherming vaak tegenaan 
lopen. Om die reden heeft de 
Dieren bescherming een brief 
gestuurd naar de Vaste Commis-
sie voor Economische Zaken. 

Hierin wordt staatssecretaris 
Dijksma  opgeroepen om samen 
met het ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport  
te onderzoeken hoe de bewust-
wording bij professionele 
hulpverleners gestimuleerd en 
ondersteund kan worden. De 
Dierenbescherming pleit hierbij 
voor inbedding van de sociale 
hulpverlening in de keten van 
dierenwelzijn. B
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KORT NIEUWS

TIENTALLEN DIEREN  
UIT ERBARMELIJKE  
OMSTANDIGHEDEN GEHAALD

OPVANGCENTRUM 
BREDA GEOPEND

KALENDER 2015

In een vervuilde woning in 
Hoorn hebben een inspec-
teur van de Landelijke 
Inspectiedienst Dierenbe-
scherming en dierenpolitie 
tientallen dieren in erbar-
melijke omstandigheden 
aangetroffen. De ramen 
van de woning waren afge-
plakt met folie en vanuit 
het slot van de voordeur 
droop een weeïge sub-
stantie naar buiten. “We 
openden de brievenbus en 
werden bedwelmd door 
een penetrante geur van 
urine en uitwerpselen,” 
aldus de inspecteur. Ze 
verschaften zich daarop 
toegang tot de woning en 
troffen er een herders-
hond, twintig katten, vijf 
vogels en vijftien kippen 
aan. Ook in de tuin zaten 
een heleboel dieren, waar-
onder hanen, kuikens en 
konijnen. Omdat de dieren 
vanwege de slechte hygië-
ne kampten met gezond-
heidsproblemen, werd er 
een dierenarts bijgehaald. 
Deze constateerde dat de 
leefsituatie in de woning 

dier- en mensonwaardig 
was. In overleg met RVO.nl, 
onderdeel van het minis-
terie van Economische 
Zaken, kreeg de eigena-
resse van de woning een 
aantal maatregelen opge-
legd. Drie dagen later 
keerde de inspecteur 
terug. De vrouw was 
begonnen met opruimen, 
maar wist niet hoe ze ver-
der moest. Daarop is 
besloten om direct alle 
 dieren bij haar weg te 
halen, met uitzondering 

van de vijftienjarige hond, 
die zo gehecht was aan 
zijn baasje, en zij aan hem, 
dat het in niemands belang 
was om ze van elkaar te 
scheiden. De vrouw krijgt 
nu hulp van de GGZ. “Ze 
vroeg me nog eens langs 
te komen als ze haar leven 
weer op de rit heeft. Uit 
alles bleek dat ze heel 
graag wil, maar niet weet 
hoe. Het bevestigde  
dat we de juiste keuzes 
hebben gemaakt,” aldus 
de inspecteur. 

@Dierbescherming  
@bontvoordieren wat heb  
je nou aan een jas die al  
gedragen is? Niets toch. Daar 
is letterlijk de warmte uit! @Dierbescherming Tuurlijk! Eet zelf geen 

vlees, maar voor mijn man wel af en toe  
en dan alleen met 3 sterren. En de eieren 
natuurlijk ook!

RavesJoke n.a.v. oproep om de petitie tegen bont-
fokkerijen te tekenen – 4 november
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Spike is een Amerikaanse buldog  
van acht jaar. Hij zoekt iemand die 

heel stevig in zijn schoenen staat. Een 
grote lobbes die graag zijn eigen gang 
gaat en houdt van een rustige omge-
ving. Aan bezoek moet hij even wen-
nen, maar dan is het ook goed! Spike 
zit al veel te lang in het asiel; welke 

supersterke buldog liefhebber komt 
hem halen? Kijk op de website 

ikzoekbaas.nl voor meer informatie.

“Mogen wij even uw aandacht? Wat 
sommigen ook beweren: diervriendelijk 
vlees bestaat niet.” Zo begon het radio-
spotje dat eind oktober veelvuldig te 
horen was tijdens de Beter Leven week. 
De Dierenbescherming bundelde haar 
krachten met supermarkten en merk-
fabrikanten en voerde gezamenlijk cam-
pagne om de bekendheid van het Beter 
Leven keurmerk te vergroten. Een speci-
ale website, aanbiedingen in supermarkt-
folder, win acties, een ludiek filmpje en 
online advertenties waren het resultaat. 
Ook in de winkels zelf werd extra aan-
dacht besteed aan producten met het 
keurmerk. Een aantal Beter Leven boe-
ren kreeg zelfs een bloemetje overhan-

digd. Het Beter Leven keurmerk zit in de 
lift. De omzet aan diervriendelijker vlees 
blijft groeien, en dat gaat ten koste van 
het gangbare industrievlees. En dáár is 
het natuurlijk allemaal om te doen. Voor 
2015 staat de Beter Leven week ook 
weer op de kalender, in week 43. 

IK ZOEK BAAS  
STOERE SPIKE

NRC CHARITY  
AWARD VOOR
ZWERFKATTEN
CAMPAGNE

TERUGBLIK OP DE  
BETER LEVEN WEEK

facebook.com/deDierenbescherming

Van Rianne Mulder ontvingen we na het verschijnen van het 
jubileumnummer van DIER deze grappige foto. “Het magazine 
valt bij iedereen goed in de smaak,” schreef ze erbij.

‘Lekker lezen’

Met haar campagne ‘Zeg NEE tegen 
het afschieten van zwerfkatten’ heeft 
de Dierenbescherming een van de 
publieksjuryprijzen van de NRC Charity 
Awards in de wacht gesleept. De cam-
pagne werd in het najaar van 2013 
gelanceerd en riep mensen op om 
een petitie te tekenen tegen het 
afschieten van zwerfkatten. Overigens 
met succes, want de Tweede Kamer 
nam een motie aan dat afschot niet 
meer mag. Bij de Award hoorde een 
advertentie in NRC Handelsblad ter 
waarde van 75.000 euro. De Dierenbe-
scherming heeft deze advertentie inge-
zet om het inspectiewerk, onderwerp 
van de nieuwe campagne ‘Help dieren 
in nood’, onder de aandacht te brengen.

TinekeLouwers – 20 oktober

De Dierenbeschermings kalender bevat ook 
voor 2015 weer een gevarieerde selectie van 

dierenfoto’s. De foto’s zijn gemaakt door 
‘onze’ Robin Utrecht; een gerenommeerd 

fotograaf en winnaar van een aantal  
prestigieuze prijzen.  De coverfoto van deze 

DIER is bijvoorbeeld ook van zijn hand.  
U bestelt de kalender voor € 8,95 in  

Wiekes Winkel, waar u nog meer leuke, 
 originele cadeaus vindt. Bovendien steunt  

u met uw aankoop het werk van  
de Dierenbescherming.  Kijk op  

wiekes winkel.nl voor meer informatie. B
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Eind oktober is het  
nieuwe dierenopvang-
centrum in Breda in 
gebruik genomen. Het 
oude gebouw is afge-
broken en op dezelfde 
plek is het nieuwe cen-
trum gebouwd. Er is nu 
plaats voor maximaal 

zeventig honden en 
tweehonderd katten. 
Nieuw zijn de ruime bin-
nenverblijven met veel 
vrije loopruimte voor de 
katten en zogenaamde 
kattenflats. Het gebouw 
voldoet nu ook aan veel 
strengere hygiëne-eisen.  

NOG MEER  
DIEREN REDDEN!
Onze campagne ‘Help dieren in 
nood’ stond in het teken van het 
inspectiewerk. En dat was hard 
nodig, want sinds 2011 is het aantal 
meldingen met 45 procent gestegen. 
Om dieren in nood te kunnen blijven 
redden, vroegen we mensen om ons 
te steunen. Van 25 september tot 16 
oktober was er volop aandacht voor 
het inspectiewerk op radio, tv en 
online. En niet zonder resultaat!  
De donaties en leden stroomden 
 binnen en ook veel bestaande leden 
verhoogden hun maandelijkse bij-
drage, waarvoor onze dank! Met de 

opbrengst gaan we extra inzetten op 
voorlichting en preventie, want veel 
dierenleed wordt veroorzaakt door 
impulsaankopen en onwetendheid. 
We zijn blij dat de politie heeft beslo-
ten om drie medewerkers voor twee 
jaar te detacheren bij onze Landelij-
ke Inspectiedienst Dierenbescher-
ming. Dankzij de campagne kunnen 
we deze nieuwe inspecteurs trainen 
en toerusten met kleding, een auto 
en secretariële ondersteuning. Met 
hun inzet kunnen we zo’n 4.500 mis-
handelde en verwaarloosde dieren 
per jaar meer redden.



HOOFDARTIKEL
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Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen

AFSCHOT DREIGT
In de Amsterdamse Waterleidingduinen, een uitgestrekt duingebied 
ten zuiden van Zandvoort, leeft de grootste damhertenpopulatie  
van ons land. In tegenstelling tot veel andere natuurgebieden, wor-
den de dieren hier niet bejaagd. Nóg niet althans, want als het aan 
sommige bestuurders van de gemeente Amsterdam – eigenaar van 
het gebied – en aangrenzende gemeenten ligt, gaat de hertenpopula-
tie de komende jaren flink uitgedund worden. De Dierenbescherming 
zet alles op alles om dat te voorkomen.
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De Amsterdamse Waterleiding
duinen vormt een uniek, veel
zijdig natuurgebied dat zijn 
populariteit mede te danken 
heeft aan het feit dat dieren 
er in alle rust leven. “De dui
nen zijn ontzettend uitge

strekt. Je kan er urenlang rondstruinen voor
dat je de grenzen bereikt. En omdat de dieren 
er niet worden bejaagd, is de kans groot dat 
je tijdens een wandeling een paar damherten 
of vossen tegenkomt,” aldus Roel Opbroek, 
die als natuurgids al jaren rondleidingen ver
zorgt in de Waterleidingduinen en er ook in 
zijn vrije tijd vaak te vinden is. Hij herinnert 
zich een bijzondere ontmoeting met vier 
damherten maar al te goed: “Ik zat op de 
grond wat te eten toen ze kwamen aanlopen. 
Ze klapten hun poten in en gingen dood
gemoedereerd om me heen zitten. Dat volle
dige vertrouwen, die onuitgesproken dialoog, 
vond ik heel bijzonder. Ook heb ik ooit oog in 
oog gestaan met een hinde en haar jong. Tot 
mijn verbazing renden ze niet van me weg, 
maar bleven ze me nieuwsgierig aankijken. 
Herten zijn normaal erg schuw als ze een 
kleintje bij zich hebben, een mooier compli
ment kon ik niet krijgen.”

Geen bedreiging
De dieren in de Waterleidingduinen zijn  
nog zo benaderbaar, omdat ze niet worden 
bejaagd en de mens niet als een bedreiging 
zien. Dat beaamt ook Femmie Smit, die werk
zaam is als programmamanager ‘In het wild 
levende dieren’ bij de Dierenbescherming: 
“In gebieden waar wél op ze wordt gejaagd is 
dat totaal anders. En helaas geldt dat voor 
vrijwel ons hele land. Neem bijvoorbeeld de 
Veluwe. Dat is een immens groot natuurge
bied, waar veel edelherten leven. De kans is 
echter klein dat je er ook daadwerkelijk een
tje tegenkomt. Gebeurt dat wel, dan maken 
de dieren zich meestal zo snel mogelijk uit de 
voeten. Gek genoeg zijn we eraan gewend 
geraakt dat we nauwelijks meer dieren zien. 
En als ze dan toch onverhoopt ons pad krui
sen, vinden we het vreemd als ze niet meteen 
van schrik wegrennen. Terwijl het zo eigen
lijk helemaal niet hoeft te zijn.”

Gezwicht onder druk
In de meeste natuurgebieden in Nederland 
wordt proactief gejaagd. Dit betekent dat als 
er meer dieren in een gebied leven dan is 
afgesproken, ze worden afgeschoten. Ook 
voor 1.400 van de 2.000 damherten in de 
Waterleidingduinen dreigt nu preventief 
afschot. Wat erin zal resulteren dat de  dieren 
een grote angst voor mensen gaan ontwikke

len en er geen natuurlijke selectie meer 
plaatsvindt, waarbij de sterkste dieren die 
zich kunnen aanpassen de kudde gezond en 
sterk houden. Om maar een paar van de 
gevolgen te noemen. Waarom willen sommi
ge bestuurders van de gemeente Amsterdam 
en aangrenzende gemeenten van het gebied 
dan toch voor preventief beheer kiezen? “Tot 
voor kort vonden zij dat de damherten zo 
veel mogelijk met rust moesten worden gela
ten,” aldus Femmie. “Afschot om eventuele 
overlast aan gewassen en onveilige verkeers
situaties door dieren die vanuit het gebied op 
de weg belanden tegen te gaan, zagen ze niet 
zitten. Er werd daarom gekozen voor een 
diervriendelijker alternatief; een hek om een 
gebied van tien bij drie kilometer, waarmee 
de herten binnen de Waterleidingduinen 
worden gehouden. Helaas lijkt het er nu op 
dat ze  alsnog zijn gezwicht onder de druk 
van de omringende terreinbeheerders en kla
gende burgers, want ze willen overgaan op 
het reduceren van het aantal damherten in 
het gebied. Waarbij het argument wordt aan
gedragen dat het noodzakelijk is om kwets
bare bloemen en planten te beschermen.”

Onbegrijpelijk
Roel vindt het onbegrijpelijk dat er plannen 
zijn om de damhertenpopulatie in het duin

HOOFDARTIKEL

Omdat de dieren in de 
Water leidingduinen niet 
worden bejaagd, is de kans 
groot dat je onderweg een 
damhert treft

gebied preventief in te dammen. “Hoe kan je 
nou gezonde, weerloze dieren in groepen 
opjagen en vervolgens een voor een dood
schieten, enkel en alleen omdat ze een belem
mering zouden vormen voor plantjes en 
verkeer?,” vraagt hij zich af. “Er wordt 
beweerd dat er in de Waterleidingduinen 
teveel damherten zijn. De vraag die ik me dan 
stel is: wanneer zijn er te veel herten? De 
natuur heeft een draagvlak waarbinnen die
ren zich vermenigvuldigen. Zolang de mens 
zich daar niet in mengt, ontstaat er vroeg of 
laat een maximum, een natuurlijk even
wicht. Als je vóór dat moment gaat ingrijpen, 
en dus kerngezonde dieren afschiet, levert 
dat helemaal niets op. Je creëert daarmee 
namelijk letterlijk ruimte, die vervolgens bin
nen een paar seizoenen vanzelf weer wordt 
opgevuld door nieuwe dieren. In de Waterlei
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dingduinen bestaat nu een evenwicht dat 
door de natuur zelf is bepaald, wat wil zeggen 
dat de aantallen dieren zich hebben aangepast 
aan wat de natuur kan dragen. Er is een symbi
ose, waar de damherten onlosmakelijk deel 
van uitmaken.”

Evenwicht hersteld
In 2012 werden de laatste hekken rond de 
Waterleidingduinen geplaatst. Die winter 
werden er meer dode dieren aangetroffen 
dan normaal, en opnieuw laaiden de discus
sies rond het beheer in het gebied in alle 
hevigheid op. Roel: “Er werd gesuggereerd dat 
die dieren een hongerdood waren gestoven, 
terwijl het feitelijk werd veroorzaakt door uit
putting, omdat ze niet meer wisten waar ze 
naartoe moesten. Inmiddels zijn de herten 
gewend aan de nieuwe situatie en is het even

wicht hersteld. Femmie: “Bij een hogere 
dichtheid aan dieren in een gebied is de kans 
sowieso groot dat je onderweg een dood of lij
dend dier tegenkomt. Maar wat veel mensen 
lijken te vergeten, is dat lijden een natuurlijk 
onderdeel is van het leven, hoe hard dat ook 
klinkt. En dan is het vele malen diervriende
lijker om een dier bij uitzichtloos  lijden te 
verlossen, dan op voorhand een gezond dier 
een genadeschot te geven. Het probleem is 
alleen dat jagers geen heil zien in reactief 
beheer. Zij doden herten namelijk veel liever 
in volle gezondheid, waarbij ze ook nog eens 
het vlees kunnen benutten.”

Verhitte discussies
Omdat de hekken rond de Waterleidingdui
nen niet helemaal sluitend zijn, lopen dam
herten nog regelmatig over naar andere 
gebieden. “Ook dat heeft een heleboel verhit
te discussies opgeleverd tussen de beheerders 
van de Waterleidingduinen en de omliggende 
terreinbeheerders, die zich genoodzaakt zien 
om dieren af te schieten vanuit het perspec
tief van schadebeperking. Terwijl ze zich daar 
helemaal niet prettig bij voelen,” aldus Fem
mie. Bovendien komen de herten bij mensen 
in de tuin en eten plantjes op, wat door som
mige omwonenden als storend wordt ervaren. 
Ik begrijp dat dat vervelend kan zijn, maar als 

je in de buurt van een natuurgebied woont, 
hoort dat er toch ook een beetje bij? Je mag 
het een hert niet verwijten dat het een keer 
een zeldzaam bloemetje oppeuzelt.”

Met hand en tand
De Dierenbescherming verzet zich al jaren 
met hand en tand tegen proactief afschot in 
de Waterleidingduinen. Femmie: “Wij vinden 
dat dieren alleen bij ondraaglijk lijden mogen 
worden afgeschoten, zoals dat nu ook in de 
Oostvaardersplassen gebeurt. Overlast voor 
terreinbeheerders en omwonenden kan wor
den voorkomen door een sluitend hek om  
het hele duingebied te plaatsen. Dit geeft de 
dieren rust en houdt de populatie op een 
natuurlijke wijze in stand. Geen verstoring, 
geen onnodig lijden. Bovendien is een hek 
vele malen effectiever bij het voorkomen van 
overlast dan afschot. Om die reden blijven we 
onvermoeibaar lobbyen bij de gemeente en 
omringende grondeigenaren om hen ervan te 
overtuigen dat hekken en reactief afschot de 
meest diervriendelijke methoden zijn. De 
Amsterdamse Waterleidingduinen zijn uniek 
en bovendien een van de weinige jachtvrije 
plekken in Nederland. Die rust willen we 
graag behouden. Voor de dieren, maar ook 
voor de mensen die ervan genieten om deze 
dieren te bewonderen.”

De Amsterdamse Waterleiding
duinen is een prachtig en afwisse
lend natuurgebied van bijna  
3400 hectare, dat is gelegen aan 
de kust tussen Zandvoort en 
Noordwijk. 

Een oase van rust, waar naar harten-
lust kan worden gewandeld, ook 
 buiten de paden. Er leeft een grote 
populatie damherten en vossen, die 
zich gemakkelijk laten zien. In de 
zomer zijn er bovendien diverse soor-
ten libellen, waterjuffers, bijzondere 
vogels en bijna duizend paddenstoe-
lensoorten en in de winter worden er 
regelmatig ijsvogels, wilde zwanen, 
zaagbekken en brilduikers gespot. 
Ook andere dieren zoals konijnen, 
vleermuizen en de zandhagedis 
komen hier voor. 

Voor meer informatie kijkt u op:  
awd.waternet.nl. 

AMSTERDAMSE  
WATERLEIDINGDUINEN: 
OASE VOOR DIEREN

‘Hoe kan je nou gezonde, 
weerloze dieren in groepen 
opjagen en een voor een  
doodschieten omdat ze een 
belemmering zouden vormen 
voor plantjes en verkeer?’
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GERED!

GROEP  
SHETLANDERS
Eind 2013 werden tientallen pony’s na 
 ernstige verwaarlozing weggehaald bij hun 
eigenaar. Sommige waren er zo slecht aan 
toe, dat ze niet meer konden worden gered. 
Voor de overige dieren werden mensen 
gezocht die ze er met voldoende ruimte  
en veel aandacht bovenop zouden kunnen 
helpen. Vier van deze pony’s vonden tussen 
de dressuurpaarden van Carolyn een  
bijzonder nieuw onderkomen.

Voor dieren die na mishandeling of verwaar lozing via een 
juridisch traject in bezit komen van de overheid, vindt de 
Dierenbescherming snel weer een nieuwe eigenaar. Nadat 
eind vorig jaar tientallen pony’s tegelijk waren meegeno
men van één locatie, werden de media ingeschakeld om ze 
te herplaatsen. Carolyn adopteerde vier van de shetlan
ders. “De eerste periode waren de dieren nog heel teer en 
zwak,” herinnert ze zich. “Ze snotterden en hoestten en 
waren broodmager. Ze waren niets gewend en hartstikke 
bang. Als ik de deur van de stal openmaakte, vlogen ze van 
schrik omhoog en doken een hoekje in.”

Op een rijtje
Inmiddels zijn de shetlanders helemaal gewend aan  
hun nieuwe omgeving. “In het begin ontsnapten ze nog 
geregeld uit hun wei,” vertelt ze. “Stonden ze ’s nachts 
plotseling voor mijn raam, of trof ik ze weer in het 
bloemen plantsoen. Ze hebben het zelfs een keer gepres
teerd om de paddock, waar we de dressuurpaarden 
 trainen, in te wandelen. Maar nu doen ze dat niet meer. 
Het lijkt alsof ze weten dat ze veilig zijn. Ze zijn altijd 
samen en staan regelmatig op een rijtje door het hek naar 
een training te gluren. Het contrast tussen de imposante 
paarden en die kleine shetlanders met hun weerbarstige 
manen is prachtig. Ze hebben een slechte start gehad, maar 
hoeven nu alleen nog maar te genieten van de ruimte en 
vrijheid. En dat doen ze, met volle teugen. Toen ik gister
avond bij ze ging kijken, lagen ze met z’n vieren languit in 
hun stal te slapen. Dat zegt eigenlijk alles.”
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‘Het contrast tussen de  
imposante paarden en die kleine 

shetlanders met hun weerbarstige 
manen is prachtig’
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IKZOEKBAAS.NL VOOR WEIDEDIEREN

Sinds 2013 werkt de Dierenbescherming samen 
met de Rijksdienst voor Ondernemend Neder-
land (RVO.nl) om dieren te herplaatsen die via 
een juridisch traject in bezit van de overheid zijn 
gekomen. Vanwege hun voorgeschiedenis zijn 
de dieren soms getraumatiseerd en kunnen ze 
blijvend lichamelijk letsel hebben. Aan nieuwe 
eigenaren kunnen daarom geen garanties wor-
den gegeven over  het gedrag en de ontwikke-
ling van de dieren. Desondanks vinden ze via de 
website ikzoekbaas.nl altijd een goed nieuw 
thuis. De bemiddeling van de Dierenbescher-
ming bestaat onder meer uit het controleren van 
de nieuwe onderkomens van de dieren en een 
gesprek met de mensen die er een of meerdere 
willen opvangen. Dit om er zeker van te zijn dat 
de dieren dit keer écht goed terecht komen. 
Ook biedt de Dierenbescherming de nieuwe 
eigenaren nazorg en advies met betrekking tot 
de verzorging van de dieren.
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Nadine Burggraaf is sinds april 2014 werkzaam als districtsinspecteur  
voor de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Ze treedt 

dagelijks op tegen dierenmishandeling en verwaarlozing van dieren.

Na drie jaar bij de dierenpolitie, ben ik acht 
maanden geleden overgestapt naar de LID. Als 
agent droeg ik een uniform, wapen en peper
spray. Nu heb ik dat niet meer. Voor mij voelt 
dat als een bevrijding. Mensen schrikken min

der snel wanneer ik bij ze op de stoep sta en gaan makkelijker 
een gesprek aan. 

Leven beteren
Als inspecteur kom ik dagelijks in woningen waar het één grote 
bende is en waar dieren zitten die veel te mager zijn. Dat heeft 
absoluut te maken met de economische crisis. Maar weet je wat 
het rare is? Hoe minder geld mensen hebben, des te meer die
ren ze lijken aan te schaffen. Laatst nog, ik ging op bezoek bij 
een man in een zwaar vervuilde woning. Hij had drie honden, 
waarvan er eentje kaal en veel te mager was. Ook zaten er drie 
katten. Op basis van foto’s had ik hem per brief een aantal 
maatregelen opgelegd, waaronder een bezoek aan de dieren
arts. Toen ik vervolgens bij hem langsging om te controleren of 
hij deze maatregelen had uitgevoerd, vreesde ik voor wie ik 
tegenover me zou krijgen. Ik wist dat hij groot en breed was en 
helemaal onder de tatoeages zat. Maar tot mijn verbazing bleek 
hij onwijs aardig en liet me meteen binnen. Zijn huis was 
helaas nog steeds een enorme puinhoop. Het wemelde er van 
de vlooien, er lagen beschimmelde plakken leverkaas op de 
grond en bij elke stap die ik zette, plakten mijn schoenen vast 
aan de vloer. De man vertelde dat hij door een hernia in een 
diep dal was geraakt en al een paar jaar niet meer had schoon
gemaakt. “Het is helemaal uit de hand gelopen. Ik heb een 
schop onder mijn kont nodig,” zei hij. Strikt genomen had ik 

nog diezelfde dag een schoonmaakbedrijf en dierenarts op zijn 
kosten moeten inschakelen, maar ik vond dat ik hem dat niet 
kon aandoen. Hij wilde zijn leven dolgraag beteren, maar had 
met dertig euro per week zó weinig te besteden, dat hij niet 
wist hoe. Ik heb hem daarom wat extra tijd gegeven. En dat 
bleek de juiste keuze, want toen ik een week later terugkeerde, 
stond hij me glunderend op te wachten. Samen met de buur
vrouw had hij zijn hele huis schoongemaakt en met de dieren 
ging het fantastisch. Hij bleef maar zeggen hoe blij hij was dat 
ik hem had geholpen. 

Zulke lieve dieren
Een zaak die me erg heeft aangegrepen, is die van twee Staf
fords. Ze waren graatmager, en zaten dag en nacht in een flatje 
opgesloten in een smerige bench. In de woning trof ik ook twee 
kinderen aan. Een meisje van acht en een pasgeboren baby’tje 
dat tussen de viezigheid op de bank lag. Jeugdzorg was al op de 
hoogte en ontfermde zich over de kindjes. Ik ben met de hon
den naar een dierenarts gegaan en heb ze overgebracht naar 
een opvangadres, waar ze konden bijkomen en herstellen. Het 
waren zulke lieve dieren. Gelukkig zijn ze er weer helemaal 
bovenop gekomen. Verhalen als deze tonen aan dat dierenleed 
vrijwel nooit op zichzelf staat. Sommige mensen willen niet ver
anderen, maar er zijn er ook een heleboel die in de luwte leven, 
geen vrienden of sociaal leven hebben. Niemand die voor ze 
opkomt, en ook hun dieren worden niet opge
merkt. Wij zijn er voor al deze dieren, maar we 
houden onze ogen ook open voor het menselijk 
leed dat erachter schuilgaat. En ja, dat maakt 
ons werk heftig, maar ook heel betekenisvol.

‘Het wemelde van de vlooien  
en er lagen beschimmelde  

plakken leverkaas op de vloer’

‘De honden waren graatmager en 
zaten dag en nacht opgesloten in 

een vieze bench’

INSPECTIEPRAKTIJKEN
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Bijna een jaar geleden werden zestig vol
wassen honden en vijftien pups wegge
haald bij een fokker. Een aantal van de 
honden was op dat moment drachtig. 
Voor de pups die daaruit werden geboren, 
zocht de Dierenbescherming gastgezin
nen. Zo ook voor de chihuahua Boefje, 
die daarna door Caitlin werd geadopteerd.

Caitlin: “De moeders van de pups, waar Boefje 
er eentje van was, hadden lange tijd opgeslo-
ten gezeten in een donkere schuur. Ze hadden 
er nauwelijks te eten en hun drinkwater was 
vervuild. De honden waren zodoende niet erg 
sociaal en daarom was het moeilijk om de 

kleintjes in de nabijheid van hun moeders te 
socialiseren. In eerste instantie werden ze 
door de Dierenbescherming ondergebracht 
bij gastgezinnen. Dat gold ook voor Boefje. Hij 
kwam daarna, als tien weken oude pup, bij mij 
in huis. Ik had al veel ervaring met honden, ook 
met moeilijke rassen, dus ik wist wat me te 
wachten kon staan. Ik denk trouwens niet dat 
Boefje erg getraumatiseerd was, maar het was 
wel duidelijk dat hij moederliefde tekort kwam. 
Hij miste bovendien zijn broertje, met wie hij bij 
het gastgezin had gezeten. Het heeft dan ook 
wel even geduurd voor hij toenadering zocht. 
Maar dat begreep ik wel. Van mij mocht alles 
in zijn eigen tempo ontdekken. Om een vol-

gende stap te zetten in de socialisatie, heb ik 
veel met Boefje gewandeld en nam ik hem 
overal mee naartoe. We zijn ook samen op 
puppy cursus geweest. Ik had al vaker trainin-
gen gevolgd, maar voor Boefje was het erg 
nuttig. En voor mijn vriend trouwens ook. Hij 
heeft vooral geleerd om consequent te zijn. En 
dat had Boefje nodig, want tegen mij deed hij 
poeslief, maar mijn vriend keek hij meestal aan 
alsof hij wilde zeggen ‘jij gaat mij niet vertellen 
wat ik wel en niet mag’.  Inmiddels woont 
Boefje een half jaar bij mij en gaat het heel 
goed. Hij is een held op sokken, maar heeft 
een hartje van goud. Ik zou hem nu al niet 
meer kunnen missen.”

‘Ik denk niet dat 
Boefje erg getrauma-
tiseerd was, maar het 
was wel duidelijk dat 

hij moederliefde  
tekort kwam’
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Soms hebben huisdieren het zo slecht, dat ze direct  
bij hun eigenaar moeten worden weggehaald. Tegen 

de eigenaar wordt vaak een juridische procedure 
gestart. Zolang deze loopt, verblijven de dieren,  

veelal honden, op een geheim opvangadres van de 
overheid. In de periode die daarop volgt, bemiddelt  

de Dierenbescherming om de dieren een  
nieuwe toekomst te bieden. 

NIEUWE  
KANS VOOR  

BESCHADIGDE  
HONDEN

De Rijksdienst Voor Onder nemend Neder  land  
(RVO.nl), onderdeel van het ministerie van Eco no
mische Zaken, zorgt in eerste instantie voor de 
opvang en verzorging van  dieren die na verwaar
lozing of mishandeling bij hun baas zijn wegge
haald. Sinds 2013 is RVO.nl bovendien verantwoor
delijk voor het vinden van een nieuwe eigenaar 
voor deze dieren. De Dierenbescherming speelt 
hierbij, als partner van RVO.nl, een belangrijke rol. 

Met onze kennis, deskundigheid, ons bemiddelings
team en een aantal opvangcentra doen we er alles 
aan om de honden te rehabiliteren. De dieren zijn 
vaak getraumatiseerd en fysiek en geestelijk ernstig 
beschadigd en moeten daarom zorgvuldig worden 
begeleid. Denk daarbij aan medische zorg, extra 
training en therapie en sociali satie van angstige, 
schuwe dieren. En uiteindelijk het vinden van een 
nieuwe eigenaar, want dat is het doel. Het plaatsen 
van de dieren is maatwerk; de match tussen eige
naar en dier moet goed zijn. 

Op deze pagina’s leest u hoe drie beschadigde 
honden na onze bemiddeling een fijn nieuw  
thuis vonden.
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Toen het zevenjarige vlinderhondje Falco 
bij zijn eigenaar werd weggehaald, was  
hij doodsbang voor eten en niet zindelijk. 
Bij Myrna vond hij een nieuw thuis. Omdat 
zij al vaker dieren met een traumatische 
ervaring had opgevangen en verzorgd, 
was ze de aangewezen persoon om Falco 
er weer bovenop te helpen.

Myrna: “Op de site ikzoekbaas.nl las ik een 
oproep voor Falco. Vanwege zijn verleden zocht 
de Dierenbescherming iemand die hem met 
ervaring en geduld zou kunnen begeleiden. Ik 
vond het logisch dat Falco niet bij iedere welwil-

lende persoon mocht worden geplaatst. Hij 
was er zo slecht aan toe, dat liefde alleen niet 
voldoende was. Zo woog hij nog maar 1,6 kilo 
toen ik hem in huis nam. Hij had enorme hon-
ger, maar durfde niet te eten. Het heeft me 
weken gekost om hem een brokje te voeren. 
Nu gaat het beter, maar nog steeds eet hij 
alleen als ik naast hem zit. De enige bij wie 
Falco zijn angst voor eten vergeet, is bij mijn 
zoontje van anderhalf. Als hij met brokjes door 
de kamer begint te gooien, gaat Falco er 
enthousiast achteraan. Hij is sowieso dol op 
kinderen. Volwassenen vindt hij eng en vooral 
bij mannen is hij erg voorzichtig. Ook was hij 

niet zindelijk. Mijn ervaring is dat dat minder 
wordt zodra de stress afneemt, dus daar heb ik 
weinig aandacht aan besteed. En dat werkte, 
want nu plast hij bijna nooit meer in huis. Sinds 
kort gaat hij met mij en onze andere honden mee 
naar dementerende ouderen in het kader van 
een aaidierenproject. Tot mijn verbazing vindt hij 
dat heel leuk. Laatst nog zat hij op schoot bij een 
vrouw die niet meer kon praten. Haar ogen 
straalden, en ook Falco genoot. Het is prachtig 
om te zien dat zijn angst plaats begint te maken 
voor een vrolijk karaktertje. Hij wordt zelfs waaks. 
Al vrees ik dat niemand onder de indruk zal zijn 
van het geblaf van zo’n klein opdondertje.”

‘Falco was er zo 
slecht aan toe, dat 
liefde alleen niet 
 voldoende was’

PORTRETTEN

‘Om Zara houvast 
te geven, lopen we al 
maandenlang elke 

dag hetzelfde rondje’

De driejarige heidewachtel Zara zat dag 
en nacht opgesloten in een hok in de tuin 
toen de dierenpolitie haar vond. Ze werd 
weggehaald en via het bemiddelingstra
ject van de  Dierenbescherming in een 
opvangcentrum geplaatst. Bij Claudia 
kreeg de angstige Zara een nieuwe kans.

Claudia: “Omdat Zara lange tijd alleen in een 
donker hok heeft gezeten en nooit goed is 
gesocialiseerd, wist ik dat het een pittige klus 
zou worden om haar op te voeden. Toch heb ik 
geen moment getwijfeld. Ik zag haar in het 
opvangcentrum, en viel als een blok voor haar. 

De eerste periode was ik vooral bezig om haar 
te kalmeren en te leren hoe ze zich behoort te 
gedragen in een gezin. Nu Zara begrijpt en 
accepteert dat ik de baas ben, is ze veel kal-
mer. Het verschil met de eerste paar dagen is 
dan ook enorm. Toen was ze hyperactief en 
bleef ze maar rondjes rennen door de kamer, 
over de bank en de tafel, waarbij ze alles 
omstootte en helemaal buiten adem was. Bij 
haar vorige eigenaar kon ze amper bewegen, 
nu mocht ze lopen en rennen. Ze had alleen 
geen idee wat ze met die vrijheid en ruimte 
aan moest. Om Zara houvast te geven en een 
vast dagritme, hebben we vanaf het begin veel 

gewandeld. Telkens hetzelfde rondje. Als ik 
daarvan afweek, raakte ze in paniek. Binnen-
kort, als ze er klaar voor is, gaan we onze wan-
delingen langzaam uitbreiden. Ik zal niet 
ontkennen dat het af en toe zwaar is geweest. 
Maar juist een hond als Zara, die al zoveel pech 
heeft gehad, verdient een nieuwe kans. En ik 
ben blij dat ik haar die kan geven. Toen ze een 
paar weken geleden op mijn voeten lag te sla-
pen, merkte ik dat ze droomde, voor de allereer-
ste keer. Dat vond ik zo’n mooi moment. Al die 
tijd had ze met één oog open geslapen en hield 
ze alles in de gaten, nu durfde ze eindelijk de 
controle los te laten.”



22 | DIER WINTER 2014      WINTER 2014 DIER | 23    

INTERVIEW

nodig hebben om hun soorteigen gedrag te 
kunnen vertonen. Hoewel het aantal fokkerij
en de laatste jaren afneemt, is het aantal 
nertsen dat gedood wordt bijna verdubbeld 
ten opzichte van tien jaar geleden.”

Frank: “Je zou denken dat een verbod niet 
moeilijk te realiseren is…”
Nicole: “Tja, de nertsenhouders zijn de mil
jonairs onder de boeren. Het is een bedrijfs
tak waar kapitalen in omgaan en de lobby is 
enorm. Bovendien zijn ze goed georganiseerd 
en worden ze gesponsord door de Internatio
nale Federatie van Bonthandelaren. In 2012 
hebben de Dierenbescherming en Bont voor 
Dieren samen een advertentie in een lande
lijke krant geplaatst. Het was onze knaller, die 
tienduizend euro heeft gekost. Maar we had
den geen schijn van kans, want daartegenover 
stond de drie miljoen euro die de nertsenfok
kers jaarlijks voor pr tot hun beschikking heb
ben. Dat hebben ze toen volledig ingezet om 
zich te profileren in de media.” 
Frank: “En eigenlijk tevergeefs, want in dat 
jaar werd er wél besloten tot een verbod en 
hadden wij ons doel bereikt. Helaas ging het 
afgelopen zomer alsnog mis.”
Nicole: “De krokodillentranen van de nertsen
houders zijn gewoon enorm. In de negen jaar 
dat ik als beleidsmedewerker in de Tweede 
Kamer zat, heb ik geen lobby gezien die ster
ker was dan die van hen.”

Frank: “Wat vind jij van de argumenten van de 
nertsenfokkers om hun werk voort te zetten?”
Nicole: “Ze beweren dat als zij het niet doen 
anderen het overnemen en bovendien maakt 
het volgens hen niet uit of een dier wordt 

‘DE LIJDENSWEG VAN NERTSEN 
IS NIET TE RECHTVAARDIGEN’
In Nederland worden jaarlijks bijna zes miljoen nertsen gefokt en gedood voor hun vacht. 
De Dierenbescherming en Bont voor Dieren lobbyen al jaren samen om hier een einde 
aan te maken. In 2012 was er een doorbraak en werd er besloten tot een fokverbod. Helaas 
dreigt datzelfde verbod nu alsnog van tafel te worden geveegd. Onze directeur Frank 
Dales spreekt erover met de directeur van Bont voor Dieren, Nicole van Gemert.

Frank: “Jaarlijks worden er miljoenen nertsen 
gefokt en gedood voor de export van hun 
vacht, die in het buitenland wordt verwerkt tot 
bontjas, kraag of tas. Onbegrijpelijk.”
Nicole: “Dat is het ook. Zeker als je je bedenkt 
dat slechts zeven procent van de Nederlanders 
bont een legitieme reden vindt om een dier te 
doden. Desondanks wordt de maatschappelij
ke weerstand tegen de productie ervan niet 
serieus genomen en gaan de nertsenhouders 
door met het fokken en doden van de dieren. 
Op dit moment is Nederland wereldwijd de 
vierde exporteur van nertsenvellen.”

Frank: “Nertsen worden gehouden in erbarme-
lijke leefomstandigheden en kampen boven-
dien met een aantal ernstige welzijnsproble-
men. Kan je daar wat meer over vertellen?”
Nicole: “Ten eerste zijn het solitair levende roof
dieren, wat wil zeggen dat ze liever geen soort
genoten in hun buurt hebben. Door fokkers 
worden ze gehouden in piepkleine, aan elkaar 
geschakelde draadstalen kooitjes. Dit levert 
veel stress op. Daarnaast zijn nertsen wilde, 
niet gedomesticeerde dieren, die per definitie 
ongeschikt zijn om hun leven in een kooi door 
te brengen, ongeacht de grootte van zo’n kooi.”
Frank: “Daar komt nog bij dat ze zwemwater 

Frank Dales interviewt Nicole van Gemert

FO
TO

G
R

A
FI

E 
T

IM
O

 S
O

R
BE

R

gedood om te eten of te dragen. Ze vinden het 
belachelijk dat wij ons beroepen op de ethiek, 
op het feit dat deze dieren puur worden 
gedood om hun vacht. Terwijl je de welzijns
aantasting van een dier altijd moet afmeten 
aan het doel waarvoor het wordt gebruikt en 
gedood. Bont is een luxeproduct, waar meer 
dan voldoende alternatieven voor zijn. Het is 
door niemand te rechtvaardigen dat deze die
ren zo moeten lijden, enkel en alleen om hun 
vacht te kunnen exporteren. De nertsenhou
ders blijven bij een verbod trouwens niet met 
lege handen achter. Sterker nog, nooit eerder 
is er zo’n royale regeling toegekend als aan 
deze bedrijfstak. En toch blijven de nertsen
houders protesteren en zeuren over geld.”

Na jarenlange lobby van de Dieren-
bescherming en Bont voor Dieren 
besloot het Parlement eind 2012 tot 
een nertsenfokverbod. Om nertsen-
houders tegemoet te komen en een 
overstap te laten maken naar een 
andere bedrijfstak, is er een over-
gangsperiode tot 2024 vastgesteld. 

De nertsenhouders zijn het daar niet 
mee eens en hebben een rechtszaak 
aangespannen. De rechter concludeer-
de dat het weliswaar mogelijk is nert-
senfokkerijen te verbieden, maar dat de 
nertsenhouders niet voldoende gecom-
penseerd worden. Daarmee is het ver-
bod sinds juni van tafel. Gelukkig is 
staatssecretaris Sharon Dijksma onmid-
dellijk in hoger beroep gegaan. Dit 
beroep dient waarschijnlijk in januari. 

We zetten daarom nu alles op alles 
om nertsenhouders te laten zien dat 
Nederland geen bontfokkerijen wil. In 
een gezamenlijke campagne roepen 
we nertsenhouders op te stoppen met 
procederen én om de weerstand tegen 
de fokkerijen zichtbaar te  maken. Meer 
hierover leest u op samentegenbont.nl, 
waar u ook de petitie tegen bontfokke-
rijen kunt tekenen.

DIERENBESCHERMING  
EN BONT VOOR DIEREN: 
SAMEN TEGEN BONT

Frank: “Weten mensen eigenlijk wel hoeveel 
dierenleed er achter bont schuilgaat?”
Nicole: “Die bewustwording is er inmiddels 
gelukkig wel. Het probleem is alleen dat  
de meeste mensen in de veronderstelling 
zijn dat bont in Nederland allang verboden 
óf onbetaalbaar is. Terwijl dat in de meeste 
gevallen dus niet zo is. Jaren geleden 
voerden we een bewustwordingscampagne 
waarbij we het leed achter de bontkraag 
lieten zien. We deden dat onder meer met 
bloederige foto’s van een wasbeerhonden
kraag, die om de nek van Georgina Verbaan 
hing. Het had nauwelijks effect. Wat bleek? 
We hadden de belangrijke eerste stap 
over geslagen, namelijk mensen ervan 

doordringen dat het meeste bont in de 
winkels nog steeds echt is.”

Frank: “Gaan we de strijd tegen bont winnen?”
Nicole: “Daar ga ik wel vanuit. De afgelopen 
jaren hebben we veel bereikt. Zo is de markt 
voor zeehondenbont helemaal ingestort door 
een importverbod, mag bont van honden en 
katten niet meer worden verkocht en zijn vos
sen en chinchillafokkerijen sinds 2008 in ons 
land verboden. Nertsen hebben de pech dat ze 
niet zo aaibaar zijn als zeehonden, maar dat 
maakt de lijdensweg die ze ondergaan natuur
lijk niet minder schrijnend. Als we iedereen 
dáárvan kunnen doordringen, kan het niet 
anders dan dat ook dit verbod er komt.”

‘De meeste mensen zijn  
in de veronderstelling dat 
bont allang verboden óf 
onbetaalbaar is. Maar dat  
is dus niet het geval’
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LEZERSFOTO’S

ONDERWEG
In het vorige nummer vroegen we u om foto’s te sturen van dieren onderweg. Dat hebben 
we geweten! We ontvingen honderden inzendingen van honden in de auto, de bakfiets en 
zelfs in een gondellift. Het zijn dus vooral onze viervoeters die graag mee op pad gaan. 
Voor de volgende editie vragen we u foto’s te mailen van winterse dierenpret. U stuurt  
uw foto onder vermelding van naam, woonplaats en een begeleidend tekstje aan  
foto@dierenbescherming.nl. Insturen kan tot 1 februari.

6. Bonte strandlopers tijdens de vogeltrek. Eduard Opperman, Bergschenhoek
7. Je hebt er een vergrootglas voor nodig, maar dan zie je ook iets bijzonders; 
een ijverige mierenkolonie sjouwt afgescheurde boomblaadjes naar een onder-
grondse verblijfplaats. Ze zijn hartstikke sterk en kunnen tot wel twintig keer 
hun eigen gewicht dragen. John de Groot, Leiden
8. Onderweg. Ze kijken er alleen bij alsof ze zelf nog geen idee hebben waar 
naartoe. Keet Dijsselbloem, Hendrik Ido Ambacht
9. Droppie vond het altijd erg leuk om in de houten trein van onze zoon Bart te zit-
ten, die graag een rondje met haar door de kamer reed. Wilma de Boer, Mijdrecht

1. Onze Airedale Terriër Joery gaat helemaal uit 
z’n dak als hij in de auto mee mag. Hier staat hij 
tussen de zonnebloemen bij Cortona in Toscane. 
Han en Femia Kroon, Gemert
2. Onze zeilteckels Liesje en Lotje zijn onaf-
scheidelijk. Een komisch duo. We maken samen 
lange tochten naar Noorwegen en Frankrijk. 
Caroline Driessen-Tromm, Blaricum
3. Mijn man Tim en onze Berner Sennen Jazz 
denken tijdens hun gezamenlijke tripjes meestal 
hetzelfde: “hadden we maar een cabrio…”  
Corria Houthuizen, Amsterdam
4. Tibo en Kenyi mee op de scooter.  
Uitzonderlijk vervoer! Susan Vergooszen, Echt
5. Onze hond Pippi heeft het echte ‘born to  
be wild’-gevoel. Julie en Feline van der Meer, 
Poortugaal

1.

2.

7.

8.

9.

6.

3.

5.4.
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ACHTERGROND

VAN PLOFKIP NAAR  
BETER LEVEN KIP
De plofkip dankt zijn bijnaam aan het feit dat hij wordt gefokt om in een zo kort moge-
lijke tijd heel hard te groeien. In zes weken transformeert ’ie van een donzig kuikentje 
in een vleeshomp van 2,5 kilo, met alle gezondheidsproblemen van dien. De Dieren-
bescherming zet zich al jaren in om de plofkip uit te bannen. En met resultaat, want 
steeds meer boeren stappen over op het Beter Leven keurmerk, waarmee een beter 
welzijn voor dieren wordt gegarandeerd.

E en van de grootste problemen voor 
vleeskuikens in de gangbare indus
trie, is de snelle groei. De dieren 
raken hun evenwicht kwijt, kun
nen niet goed lopen en hebben 

chronische pijn aan de poten. Ze kunnen 
zodoende alleen nog maar liggen in hun 
eigen mest, wat allerhande infecties en ver
wondingen tot gevolg heeft. En omdat de kip
pen zo dicht op elkaar zitten, moeten 
antibiotica voorkomen dat ze ziek worden. 

Dol op scharrelen
Er is weinig fantasie voor nodig om te beden
ken dat deze kuikens geen kans krijgen om 
hun natuurlijke gedrag te vertonen. Kippen 
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zijn bosdieren en dol op scharrelen. Ook zijn 
ze erg nieuwsgierig en houden ze ervan om 
stofbaden te nemen. De plofkip ziet nooit 
daglicht en heeft niet de mogelijkheid om 
zijn eigen voedsel bij elkaar zoeken. 

Fijner leven
Gelukkig maken steeds meer boeren de over
stap van gangbare kip naar de Beter Leven 
kip, waarmee ze hun dieren een fijner, langer 
leven geven. Die overstap klinkt eenvoudig, 
maar voor een pluimveehouder betekent het 
een enorme ommezwaai in bedrijfsvoering. 
Daarnaast moet hij een aantal investeringen 
doen. Wil een boer een beter leven voor zijn 
kippen? Dan dient hij deze stappen te zetten.

stap 1 stap 2 stap 3 stap 4 stap 5 stap 6
AANPASSEN HUISVESTING CREËREN VAN DAGLICHT OVERSTAPPEN OP ANDER RAS AFLEIDINGSMATERIAAL ANTIBIOTICA IN DE PRULLENBAK GENIETEN!

Als een kippenboer één ster van het Beter 
Leven keurmerk op zijn producten wil zet-

ten, moet hij allereerst een vergunning 
aanvragen om een overdekte uitloop aan 
zijn stal te kunnen bouwen. Deze dient 
binnen twee jaar na aanvraag van het 

Beter Leven keurmerk gerealiseerd te zijn.

Voor kippen is zicht heel belangrijk, veel 
belangrijker dan bijvoorbeeld reuk of 
gehoor. Daarom moet de boer zorgen 
voor natuurlijk daglicht in zijn stal door 
speciale daglichtplaten te bevestigen  

in het dak of de zijmuren. 

Een volgende belangrijke stap is het 
bestellen van een langzamer groeiende 

kippensoort. Er moet ook ander voer 
komen, bestaande uit 70 procent  

granen en  minder eiwit, omdat de kippen 
anders nog te snel groeien.

De boer koopt vervolgens een aantal 
materialen waarmee kippen zich kunnen 
vermaken, zoals strobalen en los graan  
om in de stal te strooien. Het stimuleert  
de dieren om te bewegen en op zoek  

te gaan naar voedsel. 

De antibiotica kunnen bijna allemaal de 
deur uit, omdat de boer die nauwelijks 

nog zal gebruiken. Overigens zal hij 
 voortaan wel wat meer moeite moeten 
doen om zijn kippen te vangen, want  
door alle verbeteringen zijn ze sneller  

en actiever dan hij gewend is.

Minder kippen, gezondere kippen die hun 
natuurlijke gedrag beter kunnen vertonen 
en een relaxte boer; iedereen wordt geluk-

kiger van het Beter Leven keurmerk. 

Kippen zijn  
bosdieren, dol  
op scharrelen en 
ze nemen graag 
stofbaden
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Zodra de zon aan het einde van de dag 
ondergaat, ontwaakt een andere wereld, die 
van de nachtdieren en -planten. Dieren die 
overdag actief zijn, zoeken een veilig plaatsje 
om te slapen, terwijl de nachtdieren in actie 
komen. Maar hoe vinden zij eigenlijk hun weg 
in het donker, naar voedsel en elkaar?

NACHT
BRAKERS

links
IEDER EEN EIGEN GELUID
Om zich in het donker te kunnen oriënteren, gebruiken vleermuizen hun oren. 
Ze zenden een hoog geluidssignaal uit dat weerkaatst op voorwerpen in de 
omgeving. Deze echo vangen vleermuizen op en daarmee kunnen ze de locatie 
en eigenschappen van bijvoorbeeld voedsel bepalen. Ze passen vervolgens 
razendsnel hun koers aan om hun prooi te vangen. Elke vleermuissoort heeft 
z’n eigen geluid, dat voor mensen vanwege de hoge tonen niet hoorbaar is.

boven
GEZELLIGHEID VOOROP
Dassen zijn bijzonder sociale dieren, die vaak met hele families in een zogeheten 
burcht wonen. Zo’n burcht kan zich uitstrekken over tientallen meters en sommige 
gangenstelsels en kamers zijn al eeuwenlang in gebruik. Bij avondschemering 
komen dassen naar buiten gekropen om op zoek te gaan naar voedsel. Net als 
mollen zien dassen heel slecht, maar zijn hun reukvermogen en gehoor erg goed 
ontwikkeld. Overigens zijn dassen van oorsprong geen nachtdieren, maar omdat 
er zoveel op ze gejaagd werd, hebben ze hun bioritme aangepast.

IN BEELD



IN BEELD
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LEVENDIG VOGELTJE
Omdat steenuilen zo klein zijn, worden ze vaak 
over het hoofd gezien. En dat terwijl ze een hele-
boel lawaai kunnen maken. Hun voedsel is aan-
gepast aan hun lengte. Zo leven ze van onder 
meer veldmuizen, insecten en regenwormen, al 
komen ze soms ook aanzetten met een prooi die 
een stuk groter is, zoals een rat. Steenuilen heb-
ben diverse jaagtechnieken. Ze loeren vanaf 
een vast uitkijkpunt naar beneden, gaan lopend 
op zoek of rennen vanuit een lage vlucht op hun 
prooi af. Steenuilen zijn levendige vogels en niet 
alleen ’s nachts actief; in de zomer zitten ze vaak 
zonnend op een paaltje of boomtak.

onder
VAN DAG NAAR NACHT
Sommige nachtdieren leefden ooit overdag, maar hebben hun bio-
ritme verschoven omdat er bijvoorbeeld gedurende de dag weinig 
voedsel voorradig is of omdat ze zich opgejaagd voelen door de 
mens. Dat laatste is het geval bij de ree, die vooral ’s nachts actief is. 
Omgekeerd kan het ook; eenden waren vroeger nachtdieren, maar 
omdat ze vaak gevoerd worden door de mens, hebben ze hun bio-
ritme juist van ‘s nachts naar overdag verlegd.

links
GOEDE LUISTERAAR
Bij bijna alle nachtdieren zijn de zintuigen aangepast aan een leven 
in het donker. Dit kan op verschillende manieren; bij de ene soort kan 
het dier goed zien in het duister, bij de andere compenseren zintui-
gen, zoals de neus of het gehoor, wat de ogen missen. Mensen den-
ken vaak dat de mol blind is, maar dat is niet zo. Met zijn ogen zo 
klein als speldenknopjes kan hij wazig zien. De oren van de mol zijn 
daarentegen uitstekend ontwikkeld en hij vindt zijn weg door het 
 gangenstelsel vooral met behulp van zijn snorharen en tastzenuwen 
op neus en staart.
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Hondeneigenaren die weten hoe ze op een verantwoorde manier met 
hun dier om moeten gaan, hebben daar een leven lang plezier van.  
Om een hond de begeleiding te geven die hij nodig heeft, biedt de 
Dierenbescherming op diverse locaties in Nederland de cursus 

Gehoorzame Huishond aan. Hierbij wordt een unieke trainingsmethode 
gebruikt, die volledig is afgestemd op het gedrag van de hond.

OP MAAT GESNEDEN TRAINING 
VOOR HOND EN BAAS

Cursus Gehoorzame Huishond 

OP STAP MET

Vragen over dieren, hun welzijn en het werk van de Dierenbescherming  
worden hier beantwoord. Hebt u ook een vraag voor deze rubriek?  

Mail deze dan naar lezersvraag@dierenbescherming.nl.

Hoe help ik mijn 
hond over zijn 

vuurwerkangst 
heen?

Waarom gromt mijn konijn  
als ik hem eten geef?

Hoe maak ik 
mijn tuin in  

de winter 
aantrekkelijk 
voor dieren?

Waarom hangen  
roofvogels zo stil 

in de lucht?

&VRAAG ANTWOORD

Hebt u een vraag die (snel) antwoord behoeft, neemt u dan contact op met de klantenservice via 088 81 13 000 (ma - vr, 9:00-17:00 uur) of mail info@dierenbescherming.nl

Er zijn verschillende manieren  
om uw dier te kalmeren. Sluit op 
oudejaarsavond bijvoorbeeld de 
gordijnen en doe licht en radio of 

televisie aan. Op deze manier vallen 
prikkels van buiten minder op. Laat 

uw hond verder vóór 22.00 uur 
 aangelijnd uit en geef hem zo laat 
mogelijk eten. Hongerige dieren, 
hebben namelijk minder aandacht 

voor het vuurwerk. Als uw hond 
bang is, troost ’m dan niet. Daar-
mee bevestigt u dat er iets mis is  
en zal zijn angst alleen maar toe-

nemen. Negeer verder ongewenst 
gedrag en beloon hem als ’ie rustig 
gaat zitten of aangelijnd meeloopt. 
Ook de cursus Gehoorzame Huis-
hond van de Dierenbescherming 
geeft nuttige tips bij angst voor 

vuurwerk of harde knallen. Op de 
volgende pagina’s leest u meer 

over dit trainingsprogramma.

Een konijn denkt dat zijn hok en voerbak van hem zijn, en ziet uw handen als indringers. Ook een bang konijn zal 
grommen, uitvallen, krabbelen en soms zelfs bijten. Hem straffen heeft een averechts effect; de volgende keer dat u 
in zijn kooi komt, zal hij nog feller reageren. U kunt uw konijn handtam maken door iets lekkers in uw hand te nemen, 
zoals een blaadje sla of wortel, en dat aan te bieden. Zorg dat u daarbij op gelijke hoogte bent en praat op rustige 

toon. Het geven van afleiding zoals knaag-, graaf- en speelmogelijkheden kan ook helpen. Maar het allerbeste is een 
maatje; konijnen zijn tenslotte gezelschapsdieren. Boosheid kan overigens ook leeftijd gerelateerd zijn. Als konijnen 

tussen vijf en acht maanden zijn, begint de pubertijd. Uw konijn zal dan alles wat van hem is gaan verdedigen. 

Voor vogels zijn vetbollen of  
een voertafel zeer welkom. Ze 
leven in deze periode namelijk 

van het extra laagje dat ze 
opbouwen in de herfst, maar dat 

is vaak niet voldoende. Op de 
tafel kunt u fruit, brood, pinda’s 
en zaadjes leggen. Laat verder 

afgestorven planten en bladeren 
liggen ter beschutting en voor-
zie vijvers van een loopplankje 
om verdrinking van dieren te 

voorkomen. Vogels drinken en 
badderen ook in de winter 

graag. Dek een schaaltje water 
wel af met een stukje gaas, 

zodat ze niet kunnen vastvriezen 
als ze een bad nemen. 

Om een prooi in de diepte te kunnen bespieden, klap-
wieken roofvogels heel snel met half uitgevouwen, wijd 

uitgespreide vleugels. Op die manier kunnen ze met een 
onbeweeglijke kop naar beneden turen. We noemen dit 
‘bidden’. Niet alleen roofvogels, maar bijvoorbeeld ook 

kolibries kunnen lang stilhangen in de lucht. De vogeltjes 
klapwieken dan zo snel dat je een zoemgeluid hoort als je 

er dicht bij staat. Het kost veel energie om op deze 
manier op zoek te gaan naar een prooi, dus alleen vogels 

die geen vaste uitkijkpost hebben doen dit.
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OP STAP MET

10:45 uur 
Les themagroep
De welpentraining is ten einde. Willie beant
woordt nog wat vragen van cursisten en loopt 
naar een ander trainingsveld, waar een gevor
derde groep met de les gaat beginnen. Wat opvalt 
is dat er tientallen honden op het trainingsveld 
lopen, maar dat er nauwelijks wordt geblaft. 
Volgens Willie sturen de trainers hier bewust op 
aan: “We creëren rust in de groepen, zodat er alle 
ruimte is om te leren en te experimenteren. Dat 
is belangrijk omdat we gedragsveranderingen 
teweeg willen brengen, en er is niets zo moeilijk 
als dat. We stimuleren cursisten ook om de 
oefeningen samen op te pakken, omdat ze van 
elkaar veel kunnen leren. Maar de grootste 
motivatie is toch wel het plezier dat de honden 
in de training hebben. Ze krijgen een uur 
exclusieve aandacht van hun baas, die ook thuis 
vaak doorgaat met oefenen. Daar genieten de 
dieren van. En het is heus niet altijd makkelijk, 
zeker niet als honden aan het puberen zijn. Je 
merkt dan dat ze de ene week braaf alle opdrach
ten uitvoeren, terwijl ze je de week erna kunnen 
aankijken alsof ze geen idee hebben waar het 
over gaat. Dat frustreert en op die momenten 
moet je als eigenaar je verlies kunnen nemen. 
Het helpt dat wij ze kunnen uitleggen waarom 
het niet goed gaat en ze zien dat anderen met 
dezelfde problemen worstelen.” 

12:00 uur 
Afsluiting 
Terwijl de laatste lessen van start gaan, loopt 
 Willie naar het ontvangstterrein, waar ze een 
aantal mensen een diploma van de Gehoorzame 
Huishond overhandigt. “Mensen willen een band 
opbouwen met hun hond en zijn geneigd te den
ken dat het voldoende is om ’m te overstelpen 
met liefde. Maar zo eenvoudig werkt het niet,” 
verklaart ze. “Voor honden geldt dat ze pas reke
ning met je houden als ze hun gedrag op je moe
ten afstemmen. Als jij dus alles goed vindt en 
grenzeloos bent, weet je hond niet wat hij wel en 
niet mag en heeft hij geen reden om rekening met 
je te houden. Deze training helpt mensen om con
sequent te zijn. Al besteden we ook aandacht aan 
praktische zaken als voerbaktraining en vachtver
zorging. Bovendien leren we eigenaren hoe een 
hond alleen thuis kan blijven. Dat opvoedings en 
verzorgingstraject is essentieel, om net als deze 
mensen de cursus met succes te kunnen afsluiten.” 

‘De eerste levensfase 
vormt een blauw-
druk voor de toe-
komst. Het is 
daarom belangrijk 
dat een hond in deze 
periode de juiste 
ervaringen opdoet’

OP CURSUS?
Omdat Gehoorzame Huishond werkt met 
 goed opgeleide, vrijwillige trainers, kan het 
cursusgeld laag gehouden worden. Leden 
van de Dierenbescherming betalen € 50 per 
jaar. Voor meer informatie kijkt u op:  
dierenbescherming.nl/hondenscholenFO
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9:00 uur 
Ontvangst cursisten
Op een winderige zondagochtend verzamelen 
zich op een trainingsterrein in Nieuwegein tien
tallen enthousiaste hondenbezitters voor een trai
ning van de Gehoorzame Huishond. Er worden 
vandaag negen lessen in drie tijdblokken ver
zorgd door gediplomeerde trainers van de Dieren
bescherming. Een van deze trainers is Willie van 
der Veldt. “Het grote verschil met andere cursus
sen is dat wij niet alleen oefeningen doen, maar 
ook praktijksituaties behandelen,” legt ze uit. 
“Tijdens de lessen leren we mensen te signaleren 
wat hun dier nodig heeft en per hondbaas com
binatie bekijken we welke oefenmethode het bes
te werkt. Een hond kan braaf gaan zitten en 
liggen wanneer zijn baas dat van hem vraagt, 
maar onhandelbaar worden zodra er mensen op 
visite komen. En dat is natuurlijk niet de bedoe
ling. Wij hebben de ruimte in ons lesprogramma 
om aandacht te besteden aan alle situaties die in 
het dagelijkse leven voor problemen kunnen zor
gen en geven onze cursisten de ruimte om in hun 
eigen tempo te groeien.” Volgens Willie worden 
probleemhonden om die reden soms individueel 
getraind voordat ze instromen in de groep. “Een 
tijdje geleden hadden we een hond die agressief 
was naar soortgenoten en ze aankeek alsof hij ze 
het liefst wilde verscheuren,” zegt ze. “ We heb
ben deze hond apart genomen en samen met zijn 

eigenaresse een reeks oefeningen gedaan die 
waren gericht op de omgang met andere honden. 
Omdat zij masseuse was, hebben we haar ook een 
paar technieken geleerd, waarmee ze haar hond 
kon kalmeren in stresssituaties. Dat werkte zo 
goed, dat ze de rest van de cursus probleemloos 
hebben doorlopen. Wat nog maar eens aantoont 
dat het ook voor oudere of asielhonden nooit te 
laat is om te leren.”

9:30 uur 
Welpentraining
Willie gaat vandaag van start met de welpentrai
ning. “De eerste levensfase van een hond vormt 
een blauwdruk voor zijn toekomst. Het is daarom 
heel belangrijk dat we aan de slag gaan met de 
socialisatie en de dieren op een speelse manier de 
eerste gedragsregels leren,” vertelt ze de cursis
ten. Terwijl ze uitlegt wat ze tijdens de training 
zullen doen, loopt ze langs alle pups om ze te 
begroeten en leert ze meteen om met vier pootjes 
op de grond te blijven staan. “Niemand wil ten
slotte een hond die bij elke begroeting opspringt,” 
aldus Willie. Sommige van de welpjes zijn er voor 
het eerst en weten nog niet zo goed wat ze moe
ten doen. Ze trappelen vol ongeduld met hun 
 pootjes en zoeken contact met de andere hondjes. 
Volgens Willie is dat niet erg. “We gaan altijd uit 
van het natuurlijke gedrag. Stapsgewijs leren we 
ze wat de regels zijn.” 

‘Tijdens de lessen 
leren we mensen 
om te signaleren 
wat hun dier nodig 
heeft en per hond-
baas combinatie 
bekijken we welke 
oefenmethode het 
beste werkt‘

9:30

9:00 10:45

12:00

10:45

9:30
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In maart trof een inspecteur van de 
 Landelijke Inspectiedienst Dieren-
bescherming (LID) op een weiland een 
aantal verwaarloosde paarden en pony’s 
aan. Omdat de dieren ondraaglijke pijnen 
leden, zag de paardenarts geen andere 
mogelijkheid dan ze in te laten slapen.  
Er stonden ook twee varkentjes waar de 
eigenaar nauwelijks nog naar omkeek. De 
Dierenbescherming besloot voor ze op 
zoek te gaan naar een nieuw thuis. Dat 
vonden ze op de dierenweide van Patricia.  

Vrees voor toekomst
“Anderhalf jaar geleden ben ik begonnen met de 
opvang van dieren die nergens terecht kunnen en waar 
niemand meer voor wil zorgen. Het weiland van mijn 
paarden was er groot genoeg voor, dus het voelde als 
een logische keuze. Inmiddels heb ik meer dan twintig 
dieren geadopteerd, waaronder een aantal shetlanders 
uit een verwaarloosde groep (zie pagina 14) en twee var
kentjes via de Dierenbescherming. De varkens kregen 
bij hun vorige eigenaar totaal geen aandacht en omdat 
de inspecteur van de LID vreesde voor hun toekomst, 
werd besloten om ze te herplaatsen. Toen Amma en 
Rosie bij mij kwamen, was hun huid slecht en niet 
bestand tegen de zon. Om die reden brachten ze de eer
ste zes weken in quarantaine door. Dat vond ik moei
lijk. Ze waren al lang niet buiten geweest en nu 
moesten ze weer de stal in.”

Transformatie
“Inmiddels zijn we bijna een half jaar verder en hebben 
ze een transformatie ondergaan. Hun vacht glanst weer 
en ze voelen zich op hun gemak. In het begin waren ze 
vals en beten ze me als ik ook maar in de buurt van 
hun drinkbak durfde te komen. Nu is daar helemaal 
geen sprake meer van, en vinden ze het zelfs heerlijk 
om te worden geaaid. Ook hebben ze het fijn met de 
andere dieren. Ze kruipen vaak onder het hek door om 
in een ander stuk van de wei bij de shetlanders te 
komen. Die dat op hun beurt niet altijd tolereren en 
net zo lang achter Amma en Rosie aanrennen, tot ze 
weer braaf in hun eigen gedeelte staan. Varkens hebben 
de reputatie dat ze lui zijn, maar deze twee springen en 
rennen het liefst de hele dag achter elkaar aan. Ze zijn 
aan elkaar gehecht en gaan nooit meer dan twee meter 
bij elkaar vandaan. Wat heel begrijpelijk is na wat ze 
hebben meegemaakt. Ik ben blij dat ik verwaarloosde en 
mishandelde dieren een tweede kans kan bieden en trots 
op wat we hier in korte tijd hebben opgebouwd. Maar 
het gevoel is dubbel, want eigenlijk zou een dierenweide 
als deze natuurlijk helemaal niet moeten bestaan.”  

‘In het begin waren ze vals  
en  beten ze als ik te dichtbij kwam.  

Nu vinden ze het heerlijk  
om te  worden geaaid’

AMMA EN ROSIE
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De Dieren bescherming 
is de grootste dieren-
welzijnsorganisatie van 
Nederland. In de samen-
leving die de Dieren-
bescherming nastreeft, 
geeft de mens duur zame 
invulling aan welzijn, 
gezondheid en integriteit 
van ieder dier. 

Meldnummer  
dierenmishandeling
144

Klantenservice
Postbus 85980,  
2508 CR Den Haag
T 088 81 13 000
I  dierenbescherming.nl/ 
klantenservice

Raad van Toezicht
Anke Boomsma,  
voorzitter
Peter Buisman, 
vice-voorzitter
Peter Kasteleyn, lid
Dinand Ekkel, lid
Taco de Groot, lid

Erna Pieters, lid
Lex Vriesendorp, lid

Directie 
F.C. Dales, algemeen 
directeur

Lidmaatschappen
•  Lidmaatschap  

€ 28,- per jaar
•  Jeugdlid (0-18)  

€ 18,- per jaar
•  Bedrijfslidmaatschap  

€ 100,- per jaar

De Dierenbescherming 
voert incasso’s einde 
maand uit.
Rekeningnummer (IBAN): 
NL05INGB0003963156
Incassant ID  
Dierenbescherming: 
NL56ZZZ404073190000

Website
dierenbescherming.nl

SERVICE

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt  
u onze klantenservice bereiken via
088 81 13 000 ma-vr: 09:00 - 17:00 uur

De Dierenbescherming wordt gesteund door: 

De Dierenbescherming voert het  
CBF-keurmerk van het Centraal Bureau 
Fondsenwerving. Dit houdt in dat de 
 Dierenbescherming voldoet aan de strenge 
eisen op het gebied van financieel beheer, 
organisatie, bestuur en fondsenwerving.
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De Dierenbescherming noch de redactie draagt op enigerlei wijze verantwoordelijkheid voor de strekking en inhoud van geplaatste advertenties. Artikelen mogen met bronvermelding 
 worden overgenomen na toestemming van de Dierenbescherming. Door lezers ingezonden fotomateriaal wordt automatisch eigendom van de Dierenbescherming.

Volg de Dierenbescherming op Facebook  
facebook.com/deDierenbescherming 

Volg de Dierenbescherming op Twitter  
twitter.com/Dierbescherming

De jeugdclub van de Dierenbescherming 
leert kinderen van nul tot achttien jaar alles 
over dieren. Veel dierenleed komt voort uit 
onwetendheid, dus educatie is ontzettend 
belangrijk. Er worden voor de jonge dieren-
beschermers door het hele land voorlich-
tingsbijeenkomsten op scholen georgani-
seerd. Maar bijvoorbeeld ook andere leuke, 
leerzame activiteiten, zoals kompastochten 
door het bos en dieren-EHBO voor kinderen. 
Bovendien krijgen leden van Kids for Animals 

vier keer per jaar het clubblad, vol interessan-
te verhalen en weetjes over dieren.
 
Lid worden van Kids for Animals?
Houdt uw (klein)kind van dieren? Dan kunt u 
hem of haar lid maken. Voor € 18 ontvangt 
hij of zij dan een cd met dierenliedjes, een 
stickerboekje, het clubblad en een paspoort 
met gratis toegang tot diverse (pret)parken 
en musea ter waarde van ruim € 160.  
Meer informatie op kidsforanimals.nl

KIDS FOR ANIMALS JONG GELEERD…

VOOR & NA
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Oktober 2014
De eerste uren nadat de vos was overgebracht 
naar het natuurhulpcentrum in Opglabbeek, 
waren spannend (zie pagina 2). Dries: “We 
warmden ’m op onder speciale lampen en 
behandelden hem tegen de shock. Bovendien 
kreeg hij vocht en medicatie toegediend. Geluk-
kig overleefde hij de nacht en toen konden we 
’m onder verdoving wassen om alle resten van 
mogelijke  chemicaliën te verwijderen. Normaal 
gesproken worden de vossen die hier binnen-

komen met een anti-vossenlintwormprotocol 
ontwormd en gewassen, waarna we de dieren 
onderbrengen in een speciale vossenkooi. Maar 
na die eerste nacht ging het al zoveel beter 
met hem, dat we ervoor hebben gekozen om 
niet het hele protocol te doorlopen en ’m tijde-
lijk in een quarantainebak te houden. We wil-
den het arme dier namelijk niet nog meer 
angst aanjagen.” Enkele dagen later was de 
vos voldoende aangesterkt om weer te wor-
den uitgezet in de natuur. Denise was daarbij 

aanwezig. “Toen we de kooi openden, keek hij 
even goed om zich heen, alsof hij zocht naar 
een punt van herkenning,” vertelt ze. “Maar dat 
duurde niet lang. Zonder aarzelen rende hij 
daarna zijn vrijheid tegemoet. Ik vond het heel 
bijzonder om hier getuige van te zijn. Toen we 
’m uit het bassin haalden, was hij bijna dood. 
Nu had hij plots weer een heel leven voor zich. 
Het was een onvergetelijke ervaring en een 
moment waarop we ons weer realiseerden dat 
dit is waar we het allemaal voor doen.” 

TERUG DE NATUUR IN
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‘Toen we de vos uit het bassin  
haalden, was hij bijna dood.  

Nu heeft ’ie plots weer een  
heel leven voor zich’

NALATEN AAN  
DE DIERENBESCHERMING

Mensen die ervoor kiezen om de Dierenbescherming 
op te nemen in hun testament, laten hun liefdevolle 
zorg voor dieren voortleven en dragen ook in de toe-
komst bij aan een verbetering van dierenwelzijn. 
Omdat wij volledig afhankelijk zijn van giften en dona-
ties, is elk bedrag, groot of klein, bijzonder waardevol. 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om na te 
laten aan de Dierenbescherming? Dan komt een van 
onze relatie beheerders graag bij u langs.
Wim Koedijk, Jeroen van Dijke, Jana van Muijden
T 088 81 13 066
E schenken@dierenbescherming.nl
I dierenbescherming.nl/nalaten



U een kans... Zij een kans!

De Postcode Loterij helpt!

Meedoen is eenvoudig,
bel 0900-300 1500 (10 cpm) 

of meld u aan via internet: 

www.postcodeloterij.nl

Voor € 11,75 per lot speelt 

u al mee. Alvast hartelijk 

dank voor uw deelname.

Foto: Robin Utrecht

De Nationale Postcode Loterij is de grootste 
goededoelenloterij van Nederland. Sinds 1989 
werd er ruim 4 miljard euro geschonken aan 
meer dan 90 organisaties die zich inzetten 
voor de bescherming van mens en natuur. 

Ook de Dierenbescherming deelt in de 
opbrengst van de loterij. Mede dankzij 
de bijdrage van de loterij kan de Dieren-
bescherming zich inzetten voor de 
belangen van alle dieren. Bijvoorbeeld door 
gastgezinnen te vinden om verwilderde 
zwerfkittens (zoals Lizzy en Kobus op de foto) 

op te vangen. De opvang in een gastgezin 
is belangrijk omdat de schuwe kittens daar 
leren omgaan met mensen, andere huisdieren 
en het gewone huiselijke leven. Dan kan de 
Dierenbescherming vervolgens gemakkelijker 
een goed thuis voor deze katjes vinden.

Een kans voor deze kittens, en een kans voor 
u! Want tegenover uw steun staan grote 
prijzen. In 2014 speelt u mee voor de grootste 
prijzenpot ooit van de Postcode Loterij, in 
totaal 225 miljoen euro.
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