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Op elk moment is er wel iemand namens de Dierenbescherming
voor de dieren in de weer. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

30 november
17.00 uur
Michael van Leeuwen werkt
als vrijwilliger op de dieren
ambulance. Hij is dag en nacht
bereikbaar voor dieren die in
nood zijn geraakt. Zoals de
zwaan met botulisme die hij
uit het water haalde.
“Het liefst draai ik nachtdiensten,”
zegt Michael, die zich sinds twee
jaar inzet als chauffeur op de
dierenambulance in Rotterdam en
2 | DIER VOORJAAR 2019

omgeving. “Het komt regelmatig
voor dat ik om 22.45 uur mijn eerste
melding krijg en vervolgens pas in
de ochtend weer thuiskom. In de
nachten ben je op jezelf aangewe
zen, dat vind ik fijn.” Hij redde al een
heleboel dieren, maar maakte ook
ellende mee: “Zoals na de zomer,
toen ik via de politie het v erzoek
kreeg om een rottweiler op te halen
bij een woningbrand in Papen
drecht. Ik kwam daar aan, totale
paniek. Er bleek zich een familie
drama te hebben afgespeeld. De
hond was ongedeerd, zich van geen
kwaad bewust. Ik bracht hem naar

het asiel, maar het was een
afschuwelijke situatie. Dat gevoel
schud je niet zomaar van je af.”
Als dierenambulancechauffeur ga
je naar plekken waar je normaal niet
zou komen en heb je contact met
uiteenlopende instanties en hulp
verleners. “Ik weet nooit wat me te
wachten staat. Elke dag is anders,”
aldus Michael. Het werk is dyna
misch en vaak dankbaar, maar niet
voor iedereen weggelegd. Want
emotioneel is het zwaar. “Er is zo
veel verwaarlozing en mishande
ling. Dat onrecht, daar kan je niet te
lang bij stilstaan, je moét door.”

De zwaan op de foto bleek botu
lisme te hebben. Michael haalde
’m uit het water na een melding
van de politie in Charlois. “Ik zag
direct wat er mis was. De vogel
liet zich makkelijk benaderen; dat
is geen goed teken. Door botulis
me verslappen de spieren en gaat
het verenpak hangen. Zo’n dier is
dan in feite weerloos, en weet dat
ook. Ik bevestigde de verentas
voor vervoer, de zwaan gaf zich
daar volledig aan over. Bij de
opvang kreeg hij daarna de juiste
behandeling en is hij uiteindelijk
volledig hersteld, gelukkig.”

BEELD #POLITIECHARLOIS DISTRICT ROTTERDAM-ZUID
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ACTUEEL

Maak uw tuin
lenteklaar

Derde plek Ster Gouden Loeki
De tv-spot over het waargebeurde verhaal van hond Binck leverde de Dieren
bescherming onlangs de derde plek op bij de Ster Gouden Loeki-verkiezing. De
spot was onderdeel van de Help ons redden-campagne die we rondom dierendag
voerden. Binck werd vorig jaar verwaarloosd aangetroffen. Dankzij onze mede
werkers en vrijwilligers is hij van een mager hoopje ellende getransformeerd in
een kerngezonde herdershond. We zijn vanzelfsprekend trots op de eervolle
benoeming en de aandacht voor de inzet van de vele inspecteurs, asiel- en dieren
ambulancemedewerkers die 24 uur per dag klaarstaan voor dieren in nood.

200 konijnen uit
slechte situatie gehaald

De dierenpolitie heeft in samenwerking met
onze Inspectiedienst ruim tweehonderd konijnen
bij een fokker in beslag genomen. Na meerdere
controles en dwangsommen zaten de dieren
nog steeds in vervuilde hokken, sommige zonder
water en ruwvoer. Om verder leed te voorkomen
zijn de konijnen allemaal weggehaald en nageke
ken door een dierenarts. “Na alle kansen die hij
heeft gehad om de situatie te verbeteren dringt
het hopelijk nu tot hem door dat je goed voor je
dieren moet zorgen,” aldus onze inspecteur. De
fokker wordt binnenkort door de politie gehoord.
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26 april tot en met 5 mei. U
leest er meer over op dieren
bescherming.nl/tuintips. Op
deze plek delen we ook tips
om uw buitenruimte dier
vriendelijk te maken.
DEEL UW BESTE
TUINTIP!
De Dierenbescher
ming is op zoek naar
de beste tuintips.
Heeft u een tip die u
met ons wilt delen?
Laat ons dat weten
via dierenbescher
ming.nl/jouwtuintip
en maak kans op een
nestkastje van Vivara
of pakketje vol bloe
menzaadjes van
Zaadbom.com.

Betere
bescherming
dieren bij
transporten

Met een overgrote meerderheid heeft het
Europees Parlement een resolutie aangeno
men om dieren op transport meer bescher
ming te bieden. Door overal in Europa
transporten met levende dieren strenger te
controleren, kunnen overtreders harder en

Het Europees Parlement
wil minder gesleep met
levende dieren. De
Dierenbescherming pleit
hier al jaren voor.

consequenter worden gestraft. Bovendien
mogen dieren niet langer vervoerd worden
naar landen buiten de EU, zoals Turkije, wan
neer naleving van de Europese dierenwel
zijnsregels niet gegarandeerd is. Naast het
verkorten van de transportduur wil het Euro
pees Parlement minder gesleep met levende
dieren. De Dierenbescherming pleit hier al
jaren voor. Dit is niet alleen in het belang van
het dierenwelzijn, maar ook beter voor het
milieu en het verkleint de risico’s op versprei
ding van dierziekten. De Dierenbescherming
zet zich eveneens in om hittestress tijdens
transporten tegen te gaan. Meer daarover
leest u vanaf pagina 22.

BEELD DIERENBESCHERMING, EYES ON ANIMALS, DEBORAH VAN DER SCHAAF, ROBIN UTRECHT

INSPECTIENIEUWS

De dagen worden langer,
de lente staat voor de deur.
Nog even en het broedsei
zoen barst los. Wist u dat er
ook in uw woonwijk volop
wilde dieren leven? Het
wordt alleen steeds lastiger
voor ze om een eigen plek te
vinden. Help ze daarbij en
maak uw tuin of balkon dier
vriendelijk. Zelfs de kleinste
aanpassingen maken al een
groot een verschil. Fijne
planten voor vlinders bijvoor
beeld, een nestkast voor
vogels of een rommelig bla
derhoekje voor egels. Omdat
we graag een beeld willen
krijgen van wat er zoal
gebeurt in onze Nederlandse
achtertuinen hopen we dat u
meedoet aan de nationale
tuintelling Van Kroeg tot
Kraamkamer, die loopt van

win!

Noodzaak terugdringen biggensterfte
Jaarlijks sterven ruim vijf miljoen biggen in Neder
landse varkensstallen. Ze worden doodgeboren of
overlijden in de eerste maand. Tien jaar geleden
ontstond er al ophef toen bleek dat sommige
biggetjes levend in de afvalbak terechtkwamen.
De politiek eiste actie en de varkenssector richtte
een stuurgroep op. Het percentage overleden
biggen lag destijds op 12,8%. Nu blijkt dat aantal
nóg hoger. Om hier verandering in te brengen,
nam de Dierenbescherming in 2016 zitting in de
Stuurgroep Bigvitaliteit. In dat jaar werd een nieuw
plan van aanpak gelanceerd. Onderdeel daarvan
UIT DE OUDE DOOS

Koningin Juliana
is in 1964 eregast
bij het 100-jarig
bestaan van de
Dierenbescherming in het
Kurhaus in
Scheveningen.

was een checklist waarmee fokkers de risico’s
op biggensterfte kunnen aanpakken. Ook zijn we in
gesprek met de varkenssector om te komen tot
verbeteringen. Volgens dierethicus Bart Gremmen
is een daling tot 7% wel degelijk mogelijk, maar
dan moet de consument wél bereid zijn meer
te betalen voor vlees. Omdat dit lastig via de
reguliere weg te realiseren is, bekijkt de Dieren
bescherming hoe de checklist binnen het Beter
Leven keurmerk kan worden ingezet en criteria
aan de slachterijen kunnen worden gesteld om de
sterfte te doen afnemen.

5X2
bioscoopkaarten

Backyard
Wilderness

De film Backyard
Wilderness volgt een
Amerikaans gezin dat in
eerste instantie weinig oog
heeft voor de planten en
dieren in hun omgeving,
totdat de dochter de kijker
meeneemt op haar ontdekkingstocht in de tuin.
De film laat vier seizoenen
lang unieke beelden zien
van het dierenleven
vlak onder onze neus en
herinnert ons dat we op
alledaagse plaatsen buitengewone dingen kunnen
aantreffen die ons leven
voor altijd veranderen.
Backyard Wilderness
draait in het Omniversum
in Den Haag.
We mogen 5 x 2 kaartjes
voor de film verloten. Bent
u nieuwsgierig geworden?
Stuur dan een mailtje naar
win@dierenbescherming.nl
o.v.v. uw naam en
contactgegevens.
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Eenzame paarden
verdienen een kudde
Iedereen kent in meer of mindere mate het gevoel dat eenzaamheid veroor
zaakt. Al is het maar omdat je partner een weekend weg is en je vrienden
heel druk zijn met hun eigen leven. Geen drama, hooguit vervelend. Maar
wat nu als die eenzaamheid voortduurt? Dan gaat het aan je vreten. Veel
paarden treft dit lot. Net als mensen zijn het kuddedieren, die wegkwijnen
zonder contact met soortgenoten. De Dierenbescherming vraagt opnieuw
aandacht voor dit schrijnende en vaak niet (h)erkende probleem.

W

ant, het is niet de eerste
keer dat er aandacht is
voor het eenzame paard.
Bijna tien jaar geleden
kaartte de Dierenbescher
ming de kwestie al op indringende wijze
aan. Anky van Grunsven zette op verzoek
haar gepensioneerde kampioenspaard
Bonfire in om het belang van ‘samenzijn’ te
laten zien. In het geval van Bonfire was het
een kleine pony, die als nieuw maatje in de
wei een wereld van verschil maakte. Samen
hadden ze het een stuk fijner dan alleen en
ze onderstreepten op die manier de bood
schap van de Dierenbescherming bij de
lancering van de voorlichtingscampagne op
de manege van Anky in Erp.
MISSTANDEN BLOOTLEGGEN

Desgevraagd bevestigt districtsinspecteur
Willem Wannyn van de Landelijke Inspectie
dienst Dierenbescherming dat deze bood
schap anno 2019 nog steeds relevant is. Voor
hem kent de paardenwereld na bijna dertig
jaar inspectiewerk geen geheimen meer.
Hij legde misstanden bij internationale paar
dentransporten bloot, trad talloze malen
op tegen eigenaren van edele viervoeters
die de fout in gingen en legde regelmatig in
de media uit hoe het welzijn van paarden
verbeterd kon worden in de zaken die hij
behandelde. “Idealiter zouden we toe moe
ten naar wetgeving die verbiedt dat een
paard alleen staat,” stelt hij resoluut. “Net als
in Zweden, waar paarden verplicht contact
met soortgenoten moeten kunnen hebben.”
Ook in Denemarken en Zwitserland geldt
zo’n wet, in Duitsland zijn er richtlijnen.
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Anky van Grunsven en Frank Dales, voormalig directeur van de Dierenbescherming, in 2009
bij de aftrap van de voorlichtingsactie om eenzaamheid bij paarden tegen te gaan.

Paarden zijn kudde
dieren, die wegkwijnen
zonder contact
met soortgenoten.
De Dierenbescherming
vraagt opnieuw
aandacht voor dit
schrijnende probleem.

ONKUNDE

Volgens Wannyn gaat een fors deel van de
zaken waar hij bij wordt gehaald over paar
den. “Dat is zeker een kwart en dan moet je
denken aan dieren met hoefbevangenheid
en paarden die maanden in de smurrie
staan.” Wordt er dan zo slecht voor paarden
gezorgd in ons land? “Veel van de zaken
hebben te maken met onkunde, maar het
beeld is divers,” stelt hij. “Mijn collega’s en
ik komen natuurlijk óók op plekken waar
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Als een paard alleen
staat, ontstaan er
welzijnsproblemen.
Die kunnen op allerlei
manieren tot uiting
komen. Stress ligt
op de loer, verveling
en frustratie.

de dieren dik in het stro staan in boxen van
vier bij vier meter, kunnen snuffelen aan
de paarden ernaast, aandacht krijgen en
zorgeloos in een wei of paddock lopen. Maar
er zijn helaas veel mensen die hun paard in
oktober op stal zetten, zonder contact met
soortgenoten, om er in het voorjaar pas
weer uitgelaten te worden.”

Duidelijk is dat de inspecteur deze eenzame
huisvesting een vorm van verwaarlozing
vindt, waar hij helaas niet tegen kan optre
den. “Als ik bij mensen kom met een groot
weiland waar hun paard eenzaam staat te
verpieteren, stuur ik het gesprek natuurlijk
wel in een bepaalde richting: ‘Goh, u heeft
de ruimte. Waarom neemt u geen maatje
voor uw dier?’. Soms heeft dat resultaat,
maar vaak ook niet.”
EVOLUTIONAIR BEPAALD

Is er dan sprake van een gebrek aan kennis?
Piko Fieggen, als programmamanager bij
de Dierenbescherming onder meer verant
woordelijk voor het thema paardenwelzijn,
denkt dat onkunde absoluut een rol speelt,
hoe gek dat misschien ook moge klinken.
“Je zou anders verwachten bij mensen die
bewust voor een paard kiezen. Het zijn ten
slotte sociale dieren die in groepsverband
horen te leven in een bepaalde hiërarchische
verhouding. Dat is evolutionair bepaald en
hier moet je rekening mee houden,” legt hij
uit. “Als je naar paarden in de natuur kijkt,
snap je waarom. De dieren staan een groot
deel van de dag te grazen, met het hoofd
naar beneden. Het zicht is beperkt, waar
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mee ze een makkelijke prooi worden voor
roofdieren. Tenminste, als ze alleen zouden
leven. Ze krijgen dan óf te weinig voedsel
binnen óf worden het zelf. In groepsverband
speelt dat probleem niet, omdat er altijd
dieren op de uitkijk staan.” Piko maakt
duidelijk dat een paard zich in feite pas
veilig voelt met soortgenoten in de buurt,
ze hoort en ruikt, maar vooral kan zien.
STALONDEUGDEN

Wanneer een paard alleen in een weiland
staat, of in een stal zonder zicht op soort
genoten, ontstaan er welzijnsproblemen.
Die kunnen op diverse manieren tot uiting
komen, maar vloeien alle voort uit het feit
dat een paard zich niet veilig voelt. Stress
ligt dan op de loer, verveling, frustratie, en
dat alles kan leiden tot iets wat eufemis
tisch wel ‘stalondeugden’ wordt genoemd.
Het gaat dan om een reeks van vreemde
gedragingen die terug te voeren zijn op
de onnatuurlijke wijze waarop de dieren
worden gehouden, waaronder het gebrek
aan sociale contacten. ‘Boxlopen’ is zo’n
ondeugd, maar feitelijk een vorm van
ijsberen die uren kan doorgaan. ‘Weven’ is
er ook zo één, waarbij het paard steeds z’n
gewicht verplaatst van links naar rechts en
het hoofd meebeweegt.

Deel je wei, iedereen blij
Zoals inspecteur Willem Wannyn ver
duidelijkt, is wetgeving zinvol. Alleen,
zolang een verbod op eenzame huisves
ting van paarden geen politiek draag
vlak heeft en ook niet lijkt te krijgen,
moet je niet een roepende in de woes
tijn blijven. Een pragmatische werkwijze
krijgt dan de voorkeur. Om die reden
heeft de Dierenbescherming de
handen ineen geslagen met Stichting
Dier & Recht, de Koninklijke Nederland
se Hippische Sportfederatie (KHNS) en
de Federatie van Nederlandse Ruiter
sportcentra (FNRS). Samen willen we
eenzaamheid onder paarden het hoofd
bieden en zijn we de campagne
Deel je wei, iedereen blij gestart. De
website deeljewei.nl vormt de spil van
de campagne, die oproept om een
paard niet alleen in de wei te zetten,
maar deze te laten delen met soortge
noten. Met informatie, voorbeelden, ver
halen van ervaringsdeskundigen en
antwoorden op veelgestelde vragen wil
len we eigenaren van paarden stimule
ren hun paarden te geven waar ze recht
op hebben: contact met soortgenoten.

BEELD SJOERD-JAN VAN BREEMEN, BUITENBEELD, MANEGE EN PONYKAMP DE BURGHT, ROBIN UTRECHT

VORM VAN VERWAARLOZING

Zo hoort het
De paarden van Manege en Ponykamp De Burght en De Paardenkamp treffen het en zijn in de gelukkige
omstandigheid dat ze gehouden worden door mensen die paardenwelzijn hoog in het vaandel hebben. De
Dierenbescherming hoopt vurig dat ze een bron van inspiratie zijn voor paardenbezitters. Misschien kunnen
we ons dan over tien jaar niet meer voorstellen dat er een tijd was dat we paarden lieten vereenzamen.

Manege en Ponykamp De Burght

De Paardenkamp

Hier heerst een serene rust, harmonie. Rangordes zijn
bepaald, de paarden kennen elkaar en het is goed zo.

Oudjes mogen voor de volle 100% paard zijn. In een kudde,
op een plek die zelfs wilde paarden zou doen watertanden.

B

ij Manege en Ponykamp De
Burght in Barneveld staat
het welzijn van de dieren voorop.
Er is een natuurlijke omgeving
gecreëerd; de paarden leven
in kuddeverband en hebben
optimale bewegingsvrijheid.
Heddy Boelsma, eigenaar van
Manege en Ponykamp De Burght,
wijst naar een paard dat aan het
‘luchtzuigen’ is. Een vorm van
gestoord gedrag, waar weinig aan
te doen valt. “Deze staat nu tien
jaar in de groep, maar vóór die tijd
is hij er al mee begonnen.” Ze legt
uit dat paarden door lucht op te
zuigen endorfine aanmaken, waar
mee ze vervelende gevoelens
onderdrukken. Ze worden dus
eigenlijk ‘high’ en raken verslaafd
aan het stofje, met als gevolg dat
het gedrag moeilijk, zo niet onmo
gelijk, af te leren is.
Net als in de natuur
De andere paarden in de groep
zullen niet zo snel last krijgen van
gestoord gedrag of frustratie. Of
ze moeten een ferme zet krijgen
van een soortgenoot die een
‘collega’ opzij werkt om vooraan te
staan bij de voerbak. Maar dat is

een momentopname. “Zo gaat
dat in een groep paarden,” legt
Heddy uit. Het gevoel dat je als
bezoeker krijgt in de stal is moei
lijk te beschrijven, maar er heerst
een serene rust, harmonie. Rang
ordes zijn bepaald, de dieren ken
nen elkaar en het is goed zo. De
bezoeker wordt bijna routinematig
besnuffeld waarna de paarden
weer doorgaan met datgene waar
mee ze bezig waren: rondlopen,
elkaar besnuffelen, een kleine
beet in de nek en eten, veel eten.
Want dat doen ze de hele dag.
Kleine porties per keer, maar wel
vaak. Net als in de natuur. Paar
den zijn herbivoren met een kleine
maag. In de groepshuisvesting
van manage De Burght, in de
Paarden Vrijloop Stal, wordt daar
rekening mee gehouden. Het lijkt
bijna vanzelfsprekend, maar dat is
het allerminst. “We streven naar
een wereld waarin het verschil in
leefomgeving tussen wilde en
gedomesticeerde paarden tot
een minimum beperkt is,” aldus
Heddy. Helaas nog geen gemeen
goed in ons land, maar op haar
manege wel degelijk realiteit.

D

e Paardenkamp is het natio
naal rusthuis voor oudere
paarden in Soest. In 1962
opgericht en verworden tot een
gerenommeerd kenniscentrum.
Communicatiemedewerker
Daniëlle Hurenkamp van de
opvang voor 20+-paarden laat de
maquette zien van de vorig jaar
geopende Paddock Paradise. “Een
droom die is uitgekomen,” vertelt
ze. “Wij zijn ervan overtuigd dat
hoe beter wordt voldaan aan de
natuurlijke behoeften, hoe gezon
der en gelukkiger een paard is.”
Negen voetbalvelden groot
In de Paddock Paradise zit het wat
dat betreft wel goed. Met een stra
lende lach zegt Daniëlle: “Zie hier
een vrije uitloop van negen voet
balvelden groot”. Het paradijs
doet zijn naam eer aan en biedt
alles wat een paardenhart sneller
doet kloppen. Dit gaat nog een
dimensie verder dan ‘samen in de
wei’, want de oudjes mogen voor
de volle 100% paard zijn. In een
kudde, met allerlei opties die zelfs
wilde paarden zou doen watertan
den: een kilometers lang pad met
een natuurlijke afrastering maakt

dat de dieren kunnen ‘trekken’
van plek naar plek, onderweg bij
een poeltje drinken, of vanaf een
heuvel de omgeving kunnen gade
slaan. Onbeperkt ruwvoer is bij
het verblijf inbegrepen.
Wachtlijst
Helaas kunnen niet alle bejaarde
paarden in Soest terecht. Er is
een wachtlijst en daar staan de
paarden van donateurs op. Twee
keer per jaar worden er nieuwe
dieren opgenomen. “In het begin
houden we ze apart van de rest,”
legt beheerder IJsbrand Muller uit.
“Om te kijken naar de conditie van
hun gebit, naar hoe ze zich gedra
gen en in welke van onze kuddes
ze thuishoren. Dat alles in overleg
met de eigenaar.” Vervolgens
mogen de paarden eerst met z’n
tweeën of drieën aan elkaar wen
nen, op die manier hebben ze
steun aan elkaar. Het toverwoord
om nieuwe dieren te introduceren
is ‘ruimte’. Niet alleen in de
Paddock Paradise, maar ook in de
potstallen waar paarden samen
staan of in de vrije uitloopstallen
waar de kudde naar believen naar
binnen en buiten kan.
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‘Ik doe dit werk
met een lach
en een traan’
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PORTRETTEN

Aan de andere kant
van de lijn
Wellicht deed u weleens melding van een dier in nood, had u een vraag over
ons werk of zocht u naar informatie over het welzijn van dieren. Op diverse
plekken in ons land zitten van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat medewerkers
en vrijwilligers klaar om uw telefoontje te beantwoorden. Op deze pagina’s
krijgen vijf bevlogen dierenbeschermers ‘aan de andere kant van de lijn’
een gezicht. Ze vertellen over hun werk en motivatie om zich op deze manier
in te zetten voor een beter dierenwelzijn.

Marja van Duuren werkt sinds
zesenhalf jaar als telefoniste
op de meldkamer van dieren
ambulance Zuid-Holland Zuid.
Ze vormt de schakel tussen
melders van (potentieel)
dierenleed en de vrijwilligers
op de dierenambulance.
Marja: “Ik doe dit werk met een
lach en een traan. Als we weggelo
pen dieren terugvinden, soms na
heel lange tijd, mag ik de eigena
ren inlichten. Daar staat tegenover
dat ik vaak het verdrietige nieuws
moet brengen dat iemands hond of

kat is overleden. In het begin heb
ik mezelf afgevraagd of ik hier wel
geschikt voor was, omgaan met zo
veel dierenleed, maar inmiddels
weet ik dat het went. Natuurlijk zijn
er verhalen die me bijblijven. Zoals
de hond die met een steen om zijn
nek in het water werd gevonden, of
een kat die met mandje en al in een
rivier was gegooid. Dierenmishan
deling maakt me woedend, dat
gevoel gaat heel diep. Ik zou ieder
een die overweegt om een dier aan
te schaffen op het hart willen druk
ken een weloverwogen beslissing
te nemen. Wij maken namelijk

maar al te vaak mee dat mensen
hun dier de noodzakelijke medi
sche hulp onthouden omdat ze
geen geld hebben voor de dieren
arts. En dan bellen ze ons, of wij
dat niet even voor ze kunnen rege
len. Maar daar zijn we natuurlijk
niet voor. Met mijn collega’s vorm
ik een hecht team. En ook al heb
ben we geen direct contact met
dieren, het geeft toch voldoening
om een bijdrage te leveren aan
hun welzijn. Zoals laatst, toen ik
een melding aannam van een
gewonde hond en ik onze ambu
lance vervolgens telefonisch met

gezwinde spoed naar de dichtst
bijzijnde dierenarts kon begelei
den. We bleken net op tijd; een
kwartier later en de hond had het
niet gered. De liefde voor dieren is
er altijd geweest. Als kind sjouwde
ik al van alles mee naar huis. Mijn
man en kinderen verbazen zich
nergens meer over. ‘Wat heb je
nou weer meegenomen?’ zeggen
ze als ik met een dier kom aanzet
ten. Maar ik kan er niets aan doen.
Op een of andere manier komen
ze altijd op mijn pad. Alsof die
dieren voelen dat ik me maar al te
graag over ze ontferm.”
VOORJAAR 2019 DIER | 11

Iris Andringa en Karen
Hollander werken op de
afdeling Fondsenwerving. Ze
houden zich jaarrond bezig
met de organisatie van
de collecteweek van de
Dierenbescherming in
oktober. Beurtelings
beheren en beantwoorden
ze de collectetelefoon.
Karen (rechts): “In 2016 werd
de collecte voor het eerst lande
lijk georganiseerd. Daarvoor

was het altijd een regionale
aangelegenheid geweest. We
hadden geen idee wat ons te
wachten stond, maar de aanstu
ring van 2.000 wijkhoofden en
11.000 collectanten door het
hele land bleek een immense
klus. De telefoon ging onophou
delijk. Omdat de collectebussen
niet op tijd binnenkwamen bij
voorbeeld of er onduidelijkheid
was over de indeling van de
wijken. Wij waren toen nog
in de naïeve veronderstelling

dat we ons na afloop van de
collecte weer over andere
werkzaamheden konden bui
gen, maar de afhandeling ervan
kostte minstens zoveel tijd.”
Iris: “Het was heftig, en dat
is het nog steeds, maar tege
lijkertijd vind ik het mooi als je
ergens met z’n allen voor gaat.
De hectiek verbroedert. Met
ons team hebben we veel
ballen hoog te houden. Wat het
makkelijker maakt, is dat onze
wijkhoofden en collectanten

erg betrokken zijn bij het werk
van de Dierenbescherming.
Zelfs als we mensen aan de
telefoon krijgen die boos zijn
of ontevreden, om welke reden
dan ook, dan helpt het als je ze
eraan herinnert dat we allemaal
hetzelfde doel dienen. We doen
dit voor de dieren die van ons
afhankelijk zijn. En je merkt;
dat strijkt onvolkomenheden
glad, de intenties zijn voor ieder
een oprecht.”

‘De aansturing
van 2.000
wijkhoofden
en 11.000
collectanten
bleek een
immense klus’
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Clara Mazèl werkt op de
Binneninspectie, de fronten backoffice van de
Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming (LID).
Clara: “Ik heb een achtergrond
als juridisch secretaresse en een
passie voor dieren. Toen ik vijf
jaar geleden op zoek was naar
meer bezieling in mijn werk en op
deze functie stuitte, was de keuze
snel gemaakt. De Binneninspec
tie behandelt de meldingen die
binnenkomen via 144, het lande

lijk meldpunt d
 ierenleed, en
speelt deze door aan de vrijwilli
gers en districtsinspecteurs in
het land. Bij een onderzoek bied
ik inhoudelijke en administratieve
ondersteuning, bijvoorbeeld door
via de chipgegevens een eige
naar op te sporen en processenverbaal in te zenden. We hebben
contact met andere handhavings
instanties, maar krijgen ook
melders van dierenleed en
beklaagden aan de lijn. Ik kan
goed afstand bewaren, al moet
ik nog steeds weleens een

traantje wegpinken. Zoals die
keer dat een gehandicapte
vrouw van haar gespaarde geld
via Marktplaats een puppy had
gekocht. Het hondje bleek
afkomstig van een malafide han
delaar, was te vroeg weggehaald
bij de moeder en met een illegaal
paspoort zonder entingen Neder
land binnengebracht om er zo
snel mogelijk geld mee te verdie
nen. De pup werd al na een dag
ernstig ziek. De vrouw had geen
andere keuze dan hem in te laten
slapen. Haar verdriet en het feit

dat dit onschuldige dier in zijn
korte leven zó had moeten lijden,
greep me aan. Er is sowieso nog
veel dierenleed in ons land,
bewustwording is ontzettend
belangrijk. De Dierenbescher
ming speelt wat dat betreft een
wezenlijke rol, want veel mishan
deling en verwaarlozing vindt
plaats achter gesloten deuren. Ik
geniet het meest als we een dier
uit een vreselijke situatie redden,
oplappen en er een lieve nieuwe
eigenaar voor vinden. Gelukkig
gebeurt dat heel vaak.”

‘Het hondje bleek van een
malafide handelaar, was
te vroeg weggehaald bij de
moeder en met een illegaal
paspoort zonder entingen
ons land binnengebracht’
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Tawhida Engelenburg is
beeldend kunstenaar en
werkt drie dagen per week
op de afdeling Service &
Informatie in Den Haag. Met
haar collega’s onderhoudt
ze het klantencontact en
slaat ze de brug tussen het
werk van de Dierenbescher
ming en het publiek.
Tawhida: “Ik merk dat ik extra
open en toegankelijk ben zodra
ik ’s morgens achter de telefoon
plaatsneem. Ik heb een sociale

functie, het is aan mij om een
helder beeld te schetsen van
wat de Dierenbescherming
doet. Mensen bellen ons met de
meest uiteenlopende vragen
over ons werk, dierenwelzijn in
het algemeen, om te vertellen
hoe blij ze met ons zijn óf den
ken dat wij niet tot het uiterste
gaan om een dier te redden. Ik
leg dan uit dat we in sommige
gevallen dolgraag wíllen helpen,
maar ons aan de wet moeten
houden en dus niet zomaar een
woning kunnen binnenstormen

bij een vermoeden van dieren
mishandeling. Daarnaast zijn
situaties lang niet altijd zo zwartwit als mensen denken. Ik pro
beer de nuances te schetsen,
begrip te tonen, mee te veren.
En ik merk: als je uitlegt hoe het
zit, slaat de toon vaak snel om.
Ik kan dan ook erg genieten als
ik iemand aan de telefoon heb en
er een echt gesprek ontstaat.
Toch is dit werk niet makkelijk.
Mensen kunnen agressief reage
ren en op je huid gaan zitten, dat
maakt mij dan óók emotioneel of

boos. Gelukkig weet ik dat zelfs
uit zo’n situatie iets moois kan
ontstaan. Mijn collega’s zijn mijn
vangnet. We delen alles, ook de
moeilijke momenten. Als iemand
aan de telefoon begint te schreeu
wen, is het fijn om daarna even
je hart te luchten. En daarnaast
lachen we veel samen. Sommige
mensen bellen ons wekelijks.
Om te vertellen over hun kat waar
ze zo veel van houden bijvoor
beeld. En ook al kunnen we
daar weinig mee, ik bied graag
een luisterend oor.”
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BEELD ERIK BUIS

‘Mensen kunnen boos of
agressief reageren, maar
ik weet dat zelfs uit zo’n
gesprek iets moois
kan ontstaan’
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LEZERSFOTO’S

Lui uitgevonden

Als iemand lui zijn heeft
uitgevonden, dan is het
onze Puk wel. We zetten
haar af en toe even
buiten zodat ze nog iets
van beweging krijgt.
Suzanne Seubers,
Roswinkel

Favoriete slaapplek
Onze Elmo. Een dikke, eenkennige en aanhankelijke kat
van acht jaar die het grootste deel van de dag luiert. De rest
van de tijd loopt hij ons achterna en ligt waar wij zijn. Zijn
favoriete slaapplek is de gootsteen.
Els van der Hilst, Roermond

Luiwammesen
Nu de lente in aantocht is, ontwaken dieren
in de natuur uit hun winterslaap. Ook onze
eigen dieren blijken nogal bedreven in dat
luieren, getuige de honderden foto’s die we
kregen van gapende, slapende dieren. Onder
uitgezakt op de bank, opgevouwen in de
gootsteen of prinsheerlijk onder de dekens.

Samen luieren

Lekker soezen

Bij de eerste lentezon
wilde Sandor naar
buiten, lekker soezen.
Ellen Parma,
Muiderberg
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Levensgenieter

Onze kat Billie, hier nog een kitten. Een
echte levensgenieter. Buiten jaagt hij
veel, maar overdag is er geen betere plek
dan op een zacht kussen in het zonnetje.
Linda Sipkes, Best

Mijn twee lieve konijn
tjes Lizzy en Sirus.
Ze luieren graag
samen in onze grote
tuin waar ze de
hele dag lekker rond
kunnen rennen.
Wilma ten Bhömer,
Kerkrade

7.

Past precies

Altijd op z’n rug

Alle mandjes, torens en kleedjes die we voor
hem hebben aangeschaft ten spijt; Oban ligt het
liefst op de grond. Al neemt hij ook genoegen
met een lege doos of de wasmand als het zo uit
komt. Normaal liggen, daar doet hij niet aan.
Altijd op z’n rug met de pootjes omhoog. Zal het
toch een hond zijn?
Erna Rustema, Assen

Dit is onze poes Sam. Ze heeft
een eigen mand, maar vindt die
van onze vier maanden oude kit
ten Meggy veel fijner liggen. En
zeg nou zelf: het past precies.
Jennifer Ammerlaan, Den Haag

Genieten

Toby als pup. Wat kon hij genieten
van het geaai en de aandacht.
José Bruijn, Zoetermeer

VOLGENDE KEER: JONGE DIEREN

Voor het volgende nummer zoeken we foto’s
van jonge dieren, thuis of in de natuur.
Inzendingen mogen worden gemaild naar
foto@dierenbescherming.nl, voorzien van naam,
adres en een begeleidend tekstje.

Luier dan lui

Flynn werd op Marktplaats aangeboden, maar was nog te
klein om bij zijn moeder te worden weggehaald. De kitten
opvang kocht hem en toen hij groot genoeg was, kwam
hij bij ons wonen. Flynn is nog steeds niet groot, maar een
echte kater die de buurt onveilig maakt. Hij loopt met ons
mee als we labrador Zorro uitlaten, thuis ligt hij het liefst
luier dan lui te chillen. Linda van der Putten, Akersloot

Kussen

Stapelen maar! Onze
honden zijn dol op
luieren, waarbij
Pomme zijn maatje
Chouffe graag als kus
sen gebruikt. Moniek
Valkema, Amersfoort
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INTERVIEW

Ruud Zanders

De man achter het Kipster-ei
Ruud Zanders is een van de initiatiefnemers van Kipster, het diervriendelijk en
klimaatneutraal geproduceerde ei dat al sinds de lancering vrijwel non-stop
uitverkocht is. Het concept leverde hem de tweede plek op in de Duurzame 100
van dagblad Trouw. Een mooie blijk van waardering, vindt hij.
Maar het succes kwam hem niet aanwaaien.

M

et één kippenstal in het Limburgse
Castenray is Kipster nog een klein
schalig bedrijf. Maar een tweede
en derde stal staan op de planning. De vraag
naar de eieren, exclusief te koop bij super
marktketen Lidl, is dan ook voortdurend
groter dan het aanbod. Ruud Zanders bracht
het Kipster-ei op de markt. Hij is een kippen
boer in hart en nieren. Zijn vader maakte
het familiebedrijf groot, later nam hij het
stokje over. “Ons motto was groot, groter,
grootst. We wisten niet beter,” zegt hij. Op
het hoogtepunt had het kippenbedrijf van
Ruud miljoenen dieren op locaties in
Nederland, Duitsland, Frankrijk en
Turkije. Maar toen ging het mis.

rondgeleid om ze de pluimveehouderij in
ons land in de volle breedte te laten zien.
Ze waren verbijsterd: waarom gaven wij,
rijke Westerlingen, mais en granen aan
productiedieren, terwijl mensen daar zelf
van kunnen eten? Dat zette me aan het
denken, want ze hadden gelijk.”
WAT WAS JE CONCLUSIE?

Zelf leef ik inmiddels bijna veganistisch.
Vroeger kon ik erg genieten van een stukje
vlees. Maar zodra je in het gevoelsleven van
dieren duikt en ziet hoé intelligent ze zijn,
dan weet je dat het van de zotte is wat wij
mensen met ze doen.”
WAT BRENGT DE TOEKOMST?

“Anderhalf jaar geleden werd hier nog volop
gebouwd. Nu runnen we een bedrijf en
scharrelen er 24.000 kippen rond die jaar
lijks zo’n zeven miljoen eieren leggen. We
wilden bewijzen dat het kan: idealen nastre
ven, een betere wereld creëren met aan
dacht voor mens, dier en milieu en
daar nog van leven ook. Vanuit de
‘Ik gun niemand een faillissement,
agrarische sector krijg ik soms het
verwijt dat ik nog steeds bezig ben
WAT GEBEURDE ER?
maar het deed mij beseffen wat ik
met de drang om te groeien. Maar
“In oktober 2007 gingen we failliet.
eigenlijk allang wist: ik was klaar
het tegendeel is waar. Ons doel is
Onze boerderijen en het huis waar
met dat grootschalige produceren’
om impact te creëren, de wereld
ik met mijn gezin woonde moesten
een beetje beter maken. Ik hoef
worden verkocht. Bankrekeningen
wat dat betreft de regie echt niet in
werden op nul gezet. Met het bedrijf
eigen hand te houden. Als andere boeren
twee tot vier mensen van kunnen eten.
broedden we acht miljoen kuikens uit en
onze filosofie gaan uitbouwen, vind ik dat
Vruchtbare grond zou weer moeten worden
draaiden we omzetten van 45 miljoen per
misschien nog wel mooier.”
gebruikt om voedsel voor mensen op te
jaar. Als dat niet genoeg was, wat dan wel?
verbouwen, wat overblijft geef je aan de kip
Moesten we naar vijftien miljoen dieren om
pen. Zo deed mijn opa het ook. Kringloop
het hoofd boven water te houden? Al voor
DUURZAAMSTE KIPPENSTAL
landbouw noemen we dat nu. Hij liet geen
dat het misging had ik mijn twijfels, wist
niet of ik dit nog wel wilde. Maar ik was ver soja van de andere kant van de wereld
Aan de bouw van de Kipster-stal ging vier
invoeren en verbouwde al helemaal geen
antwoordelijk voor 135 werknemers, het
jaar ontwikkeling vooraf. Onder andere de
bedrijf moést blijven draaien. Totdat ik niets mais voor zijn dieren. We weten allemaal
Dierenbescherming en Wageningen Uni
meer had en de ruimte om mijn toekomst te hoe het moet, maar zijn dat in onze drang
versity waren betrokken. Ruud startte het
naar overconsumptie vergeten.”
herzien er ineens wel was. Ik gun niemand
bedrijf met kippenboer Styn Claessens en
een faillissement, je valt in een diep zwart
duurzame ondernemers Maurits Groen en
gat, maar het deed mij beseffen wat ik onbe BEN JE OOK ANDERS NAAR DIEREN
Olivier Wegloop. Hun streven was een
wust allang wist: ik was klaar met dat groot GAAN KIJKEN?
betaalbaar ei, duurzaam geproduceerd,
schalige produceren.”
met dierenwelzijn en een fatsoenlijk inko
“Zeker! Het kan gewoon niet het primaire
men voor de boer. De kippen scharrelen
doel van dieren zijn om opgegeten te wor
nu in een bosrijke omgeving, met daglicht
den. Geef ze liever een rol. Onze kippen
JE GOOIDE HET ROER OM?
en frisse buitenlucht. Op het dak liggen
werken reststromen weg. Ze eten voer
“Ja, ik wilde voortaan werken met oog voor
zonnepanelen, meer dan genoeg voor de
gemaakt van beschuit, knäckebröd en eier
dier, mens en milieu. Ik werd directeur van
eigen energiebehoefte. Fijnstof die vrij
Rondeel, een diervriendelijke kippenstal. Dat schaal van bakkerijen dat anders zou wor
den weggegooid. Als je dieren op deze
heb ik vierenhalf jaar gedaan. In die periode
komt wordt opgevangen. De eieren van
manier voedt en de dierlijke eiwitten
heb ik drie nieuwe stallen uit de grond
Kipster zijn klimaatneutraal en hebben drie
bewaart voor menselijke consumptie, dan
getrokken, daarna was het tijd voor een
sterren van ons Beter Leven keurmerk.
blijft de aarde wonderbaarlijk in balans.
volgende stap. Ik had een groep Afrikanen
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“Uitgangspunt is dat we kijken naar de rol
van dieren in ons voedselsysteem. Met één
kilo graan kan je bijvoorbeeld tien mensen
voeden. Wij geven dat aan varkens en kip
pen zodat er later via een inefficiënte weg

BEELD MAARTJE GEELS

OVER RUUD ZANDERS
Ruud groeide op tussen de kippen in het
Limburgse Oirlo en werd later zelf kippenboer.
Tot het familiebedrijf, mede door de vogelgriep,
over de kop ging. In 2008 werd Ruud directeur
van Rondeel, vier jaar later waren drie Rondeel-
stallen een feit en werden de eieren onder meer
verkocht bij Albert Heijn en La Place. In 2013
werd Ruud benoemd tot lector aan de Christe
lijke Agrarische Hogeschool. De eerste Kipsterstal opende hij in 2017. Op deze plek worden
nu zeven miljoen eieren per jaar geproduceerd
met aandacht voor dier, mens en milieu. Het
leverde Ruud de tweede plek op in de Duur
zame 100 van Trouw.
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MEELOOPREPORTAGE

Onze mensen, ons werk

Beheerder wildopvang
In 2018 werd de wildopvang in het Noord-Hollandse Krommenie
officieel onderdeel van de Dierenbescherming. Op deze plek wor
den niet alleen vogels, maar ook hazen en egels opgevangen. Nina
Schouten werkt er als beheerder. Een hectische baan, maar boven
al “het mooiste wat er is”. DIER liep een ochtend met haar mee.
DE FUNCTIE

DRUKKE TIJDEN

Een beheerder waarborgt het welzijn van de
dieren en is verantwoordelijk voor het func
tioneren van de vrijwilligers. Ook voorlich
ting en educatie vormen onderdeel van het
werk. Nina: “Veel dieren die we opvangen
zijn ziek of verzwakt ten gevolge van een
niet-natuurlijke reden. Omdat ze zijn aan
gereden of gegrepen door een kat. Het is
aan ons om mensen te leren hoe ze zo’n
dier moeten helpen, of juist beter met rust
laten.” Een beheerder heeft verder de taak
om fondsen en subsidies binnen te halen.
“Anders redden we het niet,” aldus Nina.
Als veterinair is zij bovendien de enige die
medische handelingen mag verrichten,
zoals het voorschrijven van medicijnen en
hechten van wonden.

Wildopvang Krommenie werkt met 64 vrij
willigers, in twee ploegen per dag. De meest
hectische periode loopt van april tot en met
september. Bosuilen kunnen in maart hun
eerste nest al hebben, vanaf mei zijn alle
trekvogels terug uit hun overwinterings
gebied en worden overal jonge dieren gebo
ren. Nina: “Als die bij ons terechtkomen,
omdat ze gewond zijn of uit het nest geval
len, moeten we alle zeilen bijzetten. Het
metabolisme van die kleintjes is zo hoog
dat ze elke vijftien tot dertig minuten eten
nodig hebben. Afgelopen zomer hadden we
vanwege het warme weer daarbovenop veel
slachtoffers van botulisme.”

ZORG VOOR DE DIEREN

Wanneer dieren binnenkomen bij de Wild
opvang, volgt er een stappenplan. Doel is
een veilige terugkeer in de natuur waarbij
ze zichzelf kunnen redden. Nina: “Het ene
dier heeft hier training voor nodig, een
ander heeft voldoende aan medische zorg
en weer een derde dier moet opnieuw leren
zwemmen of lopen.” Belangrijk is dat ze
tijdens dat proces niet teveel gewend raken
aan hun verzorgers, dat vertraagt het her
stel. Bovendien, om zichzelf weer te kunnen
redden in het wild, moeten de dieren altijd
een natuurlijke afstand tot mensen willen
behouden en geen associatie met voervoor
ziening krijgen.

‘In de lente, zodra er jonge
dieren worden geboren,
moeten we alle zeilen bijzetten. De kleintjes willen elk
half uur eten, we zitten er
met een kookwekker bij.’
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DAGINDELING

Nina: “In drukke tijden ben ik een half uur
voor het begin van mijn dienst aanwezig om
het voer voor de jonge dieren te maken.
Twee vrijwilligers zitten fulltime bij de kui
kens, met een kookwekkertje om ze op tijd
eten te geven. Verder moeten de vogel- en
egelkamers en de natte ruimte, waar de
watervogels verblijven, elke dag worden
schoongemaakt. Dieren krijgen hun medica
tie en we houden in de gaten of de conditie
op peil blijft. Verder ondergaan alle dieren
een medische check. Ze worden gewogen en
geregistreerd, vogels krijgen een pootring.
Vaak zijn wilde dieren erg stressgevoelig, ze
hebben baat bij veel rust. We verstoren ze
dan ook alleen als dat noodzakelijk is.”

De dierenambulance brengt een
muskuseend met een zwelling aan
zijn poot. Nina vangt het dier op en
geeft hem pijnstilling. Zodra de
zwelling afneemt, kan ze zien wat
er mis is. Bij een breuk wordt de
poot gespalkt.

DOEL VAN DE OPVANG

Het is voor een dier het beste om snel terug de
natuur in te gaan. Nina: “Dieren die een tijd
lang binnen hebben gezeten om te herstellen
laten we buiten in een veilige omgeving rond
vliegen om hun conditie weer op te bouwen.
Hazen en egels doen dit in speciaal ingerichte
hokken waar ze kunnen rondscharrelen,
voor de vogels zijn er buitenvolières. Zodra de
dieren volledig zijn hersteld, zetten we ze
terug in het wild.”

Haan Hendrik werd gedumpt bij
de Wildopvang. In principe worden
hier geen hanen opgevangen, omdat
ze territoriaal zijn en moeilijk te
herplaatsen. Maar Hendrik heeft
geluk; hij verhuist binnenkort naar
een Monnikenabdij, waar hij alle
ruimte krijgt.

‘Het is prachtig om
een dier zijn vrijheid
terug te kunnen geven’
WANNEER GENIET JE HET MEEST?

“Als we een dier kunnen uitzetten dat
slecht binnenkwam of lang heeft moe
ten revalideren. Sommige brengen we
terug naar de plek waar ze gevonden
zijn, andere dieren, zoals meeuwen,
laten we vrij in de duinen. Als we het
hokje openzetten, kijken ze vaak ver
baasd rond. Alsof ze denken: ‘ben ik
echt vrij?’ om vervolgens snel weg te
vliegen. Dat blijft bijzonder.”
Begin december werd dit egeltje binnengebracht, hij was te
mager, woog 200 gram, en mist een achterpootje. “We heb
ben hem opgelapt, hij doet het nu goed. In het begin kreeg
hij dwangvoeding, nu eet hij weer zelf,” verklaart Nina.

VOOR WELKE DIEREN
HEB JE EEN ZWAK?

“Kraaien en raven. Omdat ze zo slim
zijn en probleemoplossend vermogen
hebben. Deze vogels hebben een
slechte reputatie, alsof ze niet gewenst
zijn. Terwijl ik ze juist prachtig vind met
hun zwarte verenkleed. Ook roofvogels
vind ik fascinerend. Met name
bosuilen. Als ik de mannetjes en
vrouwtjes naar elkaar hoor roepen,
slaat mijn hart een keertje over.”
HEB JE OOK
MOEILIJKE MOMENTEN?

“Zeker. Soms krijgen we dieren bin
nen die heel pienter zijn, maar een
gebroken vleugel hebben en zich
zodoende niet meer kunnen redden in
de natuur. Als we zo’n dier moeten
inslapen laat me dat niet onberoerd.
Maar feit is dat we ze niet
gelukkig maken als we ze de rest van
hun leven in een hokje zetten.”

Een duif met paratyfus,
ofwel salmonella,
wordt behandeld. Hij
was extreem mager en
zijn lever was vergroot.
Handschoenen en
schorten voorkomen
dat de verzorgers
besmet raken.

Deze zilvermeeuw is in een sloot
gevonden, hij zat verstrikt in stuk
plastic en werd door de dieren
ambulance binnengebracht.
Nina: “Alles wat hij at, kwam er
via een scheur in zijn nek weer
uit.” Hij werd schoongemaakt,
de wond gehecht. Nu is hij aan
de beterende hand.
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BEELD ROBIN UTRECHT

HOE GA JE DAARMEE OM?

“Een dier euthanaseren blijft moeilijk,
hoe vaak je het ook hebt meegemaakt.
Maar ik kan de noodzaak ervan logisch
beredeneren. Het is op dat moment de
meest dierwaardige keuze. De eerste
paar keer dat ik een dier liet inslapen,
heb ik erbij staan te janken. Maar het is
een proces, uiteindelijk went het wel.”

ACHTERGROND

‘Voorkom hittestress bij vee!’
Dat de dolgedraaide vleesindustrie in Nederland zelfs in bedrijf blijft als dat eigenlijk
niet meer verantwoord is, werd pijnlijk duidelijk tijdens de snikhete zomer van 2018.
Amechtig hijgende varkens met het schuim op de wijd opengesperde bek probeerden
nog wel verkoeling te zoeken, maar in een vrachtwagen waar de temperatuur oploopt
tot ruim 40˚C is dat onmogelijk. “Ik heb dieren gezien die op het punt stonden te
overlijden door de hittestress,” zegt Madelaine Looije van Eyes on Animals.

DOOR MERG EN BEEN

Nu stond Madelaine echter te wachten
bij de slachterijen om te inspecteren.
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Want zolang de wagens rijden is er nog
enige verkoeling, dus onderweg vindt
niet het zwaarste leed plaats. Op de plek
van bestemming daarentegen wel. “Vaak
moesten de vrachtwagens úren stilstaan
bij het slachthuis tot de varkens er ein
delijk uit konden,” vertelt ze. “Wat je
dan ziet, gaat door merg en been. Dieren
proberen van alles om af te koelen, maar
het lukt gewoon niet. Ze drukken zich
tegen de ventilatoren, steken hun kop
pen naar buiten en door de snelle adem
haling gaan de buiken razendsnel heen
en weer. Sommige varkens zijn in levens
gevaar. Ze liggen languit op de grond, de
bek wijd open."

MEER DIERENLEED

Het helpt niet, net zo min als de veel te
kleine ventilatoren die de slachterij soms
neerzet, concludeert Madelaine. “Ze proberen
ook wel verkoeling te krijgen door het asfalt
nat te maken, maar dat werkt bij die extreme
warmte juist averechts.” De dierenbescherm
ster merkte dat hierdoor de luchtvochtigheid
in en rond de wagens door de onmiddellijke
verdamping omhoog schoot en er alleen
maar meer dierenleed ontstond. Volgens
Madelaine is er een simpele oplossing. “Een
tropenrooster, zoals we dat op scholen heb
ben. Daarnaast dienen slachterijen grotere
wachtstallen te hebben, zodat de dieren niet
in de snikhete trucks hoeven te blijven staan.”

BEELD EYES ON ANIMALS

D

e Dierenbescherming werkte al
eerder samen met de bevlogen
mensen van deze organisatie om
misstanden tijdens het vervoer van dieren
aan te kaarten. Of het nu ging om kwets
bare jonge kalfjes die uit Oost-Europa wer
den gehaald of ‘uitgelegde’ kippen die daar
juist heen moesten om er goedkoper te
kunnen worden geslacht, de organisatie
ging letterlijk door weer en wind om
beeldmateriaal te verzamelen van de ont
beringen onderweg.

IK BEN DIERENBESCHERMER

‘Wat je dan ziet, gaat
door merg en been.
Dieren proberen van alles
om af te koelen, maar het
lukt gewoon niet.’

TROPENROOSTER LOGISCH

Bert van den Berg en Lisanne Stadig, experts
op het gebied van de veehouderij bij de
Dierenbescherming, gebruikten de bevindin
gen van onder meer Eyes on Animals om in
het binnenkort te verschijnen rapport Op de
bres tegen hittestress tot onderbouwde conclu
sies en aanbevelingen te komen. “Voor de
sector en de overheid,” aldus Bert, die
beaamt dat een tropenrooster een logische
stap zou zijn. “Dat betekent: afspraken
maken over wanneer je rijdt, bijvoorbeeld
’s morgens vroeg, minder dieren per keer,
maar ook afspraken over wanneer vervoer
echt niet meer verantwoord is. En dat vervol
gens goed controleren.”
GEEN WETTELIJKE BASIS

Hoewel er sinds 2016 een hitteprotocol is
voor het vervoer van dieren bij extreme
temperaturen, wordt uit het rapport van de
Dierenbescherming duidelijk dat dit geen
wettelijke basis heeft. De pluimveesector
heeft zich er niet eens bij aangesloten, maar
werkt met een eigen protocol. “Bovendien
treedt het veel te laat in werking,” vult Bert
aan. “Dieren komen al in de problemen van
af ongeveer 21°C; het protocol wordt van
kracht bij 27°C.” Ook slachthuizen kunnen
veel doen om ‘stuwing’ te voorkomen.
“Denk aan het realiseren van schaduw
plekken of ruimten waarin dieren tijdelijk
kunnen verblijven.”
KLIMAATVERANDERING

Hete zomers zullen volgens deskundigen
door de klimaatverandering steeds vaker
voorkomen. Hoewel dat gegeven al genoeg
zou moeten zijn, is het jammer dat er nog
geen keiharde cijfers beschikbaar zijn om
de noodzaak van een andere aanpak te illus
treren. Maar Lisanne weet dat bijvoorbeeld bij
kippentransporten in de hete zomer van 2016
veel meer dieren doodgingen dan wat als
‘normaal’ wordt beschouwd. “Een sterfte tot
één procent van de dieren bij transport wordt
nog getolereerd. Daarboven is sprake van een
overtreding. Gemiddeld genomen gebeurt
dat twee keer per maand, tijdens de elf war
me dagen in 2016 maar liefst dertien keer.”

KLIMAATGESTUURD

Het pleidooi van de Dierenbescherming is
helder: het protocol moet in werking treden
bij 21°C en ook gelden voor pluimvee. Bij
die temperatuur gaat een dier in actie
komen: extra drinken, een koelere plek
zoeken en in dit geval voor de eerste keer
de veewagen op. Dat zijn enorm veel stress
factoren. Stijgt het kwik boven de 30°C?
Dan dient transport verboden te worden,
tenzij er met klimaatgestuurde veewagens
wordt gereden die een aangename tempera
tuur garanderen. Boven de 35°C is transport
onder geen beding toelaatbaar. Omdat de
temperaturen bij vangen, laden en lossen
van de dieren te hoog oplopen. Dit alles
dient bij wet te worden geregeld en niet
aan de sector te worden overgelaten. “De
Brusselse normen laten een transport bij
35°C toe,” legt Bert uit. “In ons land hoeven
we dat niet klakkeloos over te nemen, maar
kunnen we vastleggen dat transport boven
de 30°C niet wordt getolereerd. Liever nog
leggen we die grens bij 25°C.”
DIT MOET VERANDEREN

Aangepaste regelgeving of onderlinge
afspraken betekent dat de handhaving op
orde moet zijn. “Dat is nu duidelijk niet
het geval,” zeggen Bert en Lisanne. De
inspecteurs van de Nederlandse Voedsel-

en Warenautoriteit (NVWA), die het welzijn
van de dieren tijdens transport controleren,
kunnen feitelijk niet zoveel met het proto
col. Het is immers geen wet, maar een serie
afspraken tussen bedrijven die klaarblijke
lijk te vrijblijvend is. Dat moet veranderen,
zo vindt de Dierenbescherming. In plaats
van de algemene wettelijke bepaling dat het
dierenwelzijn niet geschaad mag worden,
zou de NVWA moeten werken met heldere
instructies over wanneer een dier lijdt
onder hittestress en ingrijpen mogelijk
wordt. “Dit wetenschappelijk vast te stellen
overzicht moet praktisch en toepasbaar zijn
bij transporten en slachterijen,” zegt Bert.
Voor Madelaine van Eyes on Animals is de
situatie nu al zonneklaar. “De dieren die ik
gezien heb verdienen het om met respect
behandeld te worden. Ook als het extreem
heet is en ze in de laatste uren van hun
leven verkeren.” Misschien júist wel dan.

Boven de 35°C is
transport wat de
Dierenbescherming
betreft onder geen enkel
beding toelaatbaar
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GERED

Verwaarloosde
James
James werd in een reismandje achtergelaten
in het portiek van een flat. Medewerkers van
de dierenambulance brachten hem naar het
asiel in Vlaardingen. Daar bleek dat het ver
waarloosde katje blind én doof is. Voor James
kon het leven vanaf dat moment alleen maar
beter worden. En dat gebeurde ook.
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Aranka van Veen en haar vriend
Jan waren op slag verliefd toen ze
James zagen op de site van het
dierenopvangcentrum. Ze
namen contact op en een dag
later mochten ze al langskomen.
Aranka: “Er waren meer geïnte
resseerden, dus ik ben direct
gegaan.” James is een heilige Bir
maan en op twaalf jaar geschat.
Onderzoek in het asiel bevestigde
wat zijn verzorgers al vermoed
den: hij is blind en doof.
KLEINE AVONTURIER

Het advies was om de wereld
voor het katje klein te houden.
Aranka: “We legden een kussen

neer, en in dezelfde ruimte zijn
eten en kattenbak, waar hij die
eerste dagen in sliep. Nogal apart,
maar waarschijnlijk voelde dat vei
lig, een geur die hij kende.” Na een
tijdje merkte Aranka dat James
regelmatig bij de deur stond te
snuffelen, “alsof hij wist dat er
meer was, en hij ook meer wílde,”
lacht ze. James bleek inderdaad
een kleine avonturier. “Zodra de
voordeur opengaat, loopt hij in
een rechte lijn naar buiten. Geluk
kig kent hij zijn beperkingen, en
blijft altijd in de buurt. In huis
wandelt hij trouwens veel rond
jes, dat schijnen blinde katten
vaker te doen. Soms blijft hij maar

BEELD ERIK BUIS

‘James ziet en hoort
niets en kan alleen
contact zoeken door
te miauwen’

in eindeloze cirkeltjes draaien. Hij
durft dan na een tijdje ook wat
harder. Totdat ’ie over z’n pootjes
struikelt en met een verdwaasde
blik stil blijft staan alsof hij denkt:
‘wow, dit was te snel’.”
ONSUBTIEL HARD MIAUWEN

Inmiddels kan James zich prima
redden in huis. Ook al loopt hij
nog regelmatig ergens tegen
aan. De kachel bijvoorbeeld, die
zijn snorharen verschroeide.
“Soms gaat hij voor zijn voer
bakje staan en begint luid te
miauwen. Omdat hij doof is,
maakt hij sowieso veel lawaai.
Hij ziet geen licht en donker,

zijn bioritme is verstoord. Hij
kan dus midden in de nacht
ineens onsubtiel hard gaan
miauwen. Dat heeft me weleens
tot wanhoop gedreven, maar ik
weet dat James er niets aan kan
doen. Hij ziet en hoort niets,
weet niet waar ik ben en heeft
geen andere manier om contact
te zoeken dan door te miauwen.
Gelukkig begrijpen we elkaar
steeds beter. Ik denk ook dat hij
me herkent, omdat hij bedui
dend rustiger is als ik hem
oppak en vasthoud dan wan
neer iemand anders dat doet.
Die overgave ontroert me elke
keer opnieuw.”

ZO BEGON HET

‘Hij overlaadde ons met kopjes’
Monique Verhart verzorgde
James in het asiel: “Hij werd bij
ons binnengebracht en was
meteen zó lief. Zelfs toen
bleek dat zijn nagels waren
ingegroeid en er pus uit zijn
bloederige pootjes liep. James
liet alle behandelingen zonder
morren toe. Om hem niet te
laten schrikken, klopten zijn ver
zorgers bij binnenkomst altijd
eerst op de bodem van zijn hok

je. Hij was dan meteen alert en
overlaadde ons met kopjes.
We nodigden Aranka uit om
kennis te maken. Het bleek
instant liefde tussen die twee.
Het was dan ook al snel duide
lijk dat zij James kon bieden
wat hij nodig heeft. Slapen op
hoogte doet hij graag. Na een
keer op zijn snoet te zijn geval
len, leerde hij snel hoe hij wél
op zijn pootjes terechtkomt.”
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VRAAG MAAR RAAK

Vragen over dieren, hun welzijn en het werk van de
Dierenbescherming worden hier beantwoord. Hebt u ook een vraag?
Mail deze dan naar vraag@dierenbescherming.nl.

BEELD ISTCOCK, SHUTTERSTOCK, DEBORAH VAN DER SCHAAF

Leeft een
eendagsvlieg
echt maar
één dag?

Waarom houden otters
elkaars hand vast?
Deze dieren leven vaak vlakbij de kust en brengen het
grootste deel van hun tijd door in het water. Om elkaar niet
kwijt te raken, dobberen ze tijdens het slapen hand in hand.
Een aandoenlijk plaatje.

Ligt eraan hoe je het
bekijkt. Het grootste deel
van zijn leven luiert de
eendagsvlieg als nimf in
het water, pas wanneer
hij volwassen is en uit het
water kruipt, krijgt hij het
plotseling razend druk.
In no time moet hij zich
voortplanten, eitjes afzet
ten én sterven. De dan
sende mannetjes vormen
zwermen boven het
wateroppervlak, vrouwtjes
in de buurt worden
gegrepen en bevrucht. De
mannetjes vallen daarna
pardoes dood neer,
vrouwtjes leggen hun
eitjes nog snel in het
water en sterven dan ook.
Bij sommige soorten kan
het volwassen stadium
een tot twee weken duren,
bij andere veel korter. Zo
is er een eendagsvlieg die
maar vijf minuten leeft als
volwassen insect.

Ik heb veel zwerfkatten
in mijn buurt, kan
de Dierenbescherming
helpen?
Jaarlijks worden er duizenden katten gedumpt.
Deze dieren verwilderen en sluiten zich aan bij
andere zwerfkatten. Zo ontstaan populaties
waarbinnen veel nesten worden geboren. De
Dierenbescherming zet zich in om het zwerf
kattenprobleem beheersbaar te maken. Een
diervriendelijke methode is TNR (Trap, Neuter,
Return), waarbij katten worden gevangen,
gecastreerd en teruggeplaatst in de natuur.
Hierna zijn de dieren rustiger, hoeven ze
geen zorg meer te dragen voor hun kleintjes
en veroorzaken ze minder overlast.

Wat als de wolf zich
definitief hier vestigt?
Natuurliefhebbers ontvangen de wolf met open
armen, terwijl agrariërs, hoofdzakelijk schapenhou
ders, bang zijn dat hun dieren slachtoffer worden.
Ook wordt er gespeculeerd over de wolf als gevaar
voor de mens en zijn er zorgen over eventuele kruising met
of agressie richting honden. Om problemen voor te zijn, heb
ben de provincies een wolvenplan opgesteld. Hierin staat dat
er alles aan gedaan moet worden om slachtoffers onder vee
of ongewenste confrontaties met mensen te voorkomen en
dat afschieten alleen in uiterste gevallen een optie is. Geluk
kig mag de wolf niet zomaar gedood worden. In beginsel zijn
de maatregelen daarom gericht op preventie. Zoals het plaat
sen van hekken en rasters ter bescherming van vee en gedrags
regels voor mensen bij confrontatie met een wolf.
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Waarom
vliegen
insecten niet in
een rechte lijn?
Dat komt omdat ze erg slecht zien.
Ze vinden hun weg hoofdzakelijk
op geur. Dat doen ze met de anten
nes op hun kop. Aan de hand van
geuren stellen ze hun route onder
weg telkens bij, daarom slingeren
ze vaak zo. Pas als ze zijn neer
gedaald, kunnen ze kleuren en
vormen zien. Die volgen ze dan
om bij de nectar te komen.

IK BEN DIERENBESCHERMER

De sponsorloop van Marco Cronenberg
In oktober 2016 overleed de 29-jarige Jette Cronenberg.
Bij haar uitvaart wilde ze geen bloemen, maar vroeg ze om
een donatie voor dierenopvangcentrum De Doornakker in
Eindhoven. Twee jaar later liep haar man Marco de Zeven
heuvelenloop bij Nijmegen en haalde met zijn deelname
opnieuw een mooi bedrag op voor het asiel.
“Onze drie katten, broertjes van elkaar, komen uit het opvangcentrum in
Eindhoven. Ze waren als kinderen voor ons. Zeker toen Jette door haar
ziekte steeds meer aan huis gekluisterd raakte, hielden onze jongens
haar gezelschap. Bij haar uitvaart plaatsten we een donatiebox voor het
asiel. Het geld dat we ophaalden, € 627, ben ik een paar dagen later
zelf gaan brengen. Jette en ik deden alles samen. Na haar overlijden zat
ik in de weekenden alleen thuis. Ze zeggen dat je na een verlies iets
moet zoeken waar je blij van wordt, doelen stellen en daar naartoe wer
ken. Ik meldde me aan als vrijwilliger bij De Doornakker. Elk weekend

ging ik er hokken schoonmaken, later werd ik kattenbemiddelaar.
Daarnaast begon ik met hardlopen en schreef me in voor de Ten Miles
van Tilburg. Het werd een loodzware tocht. Die laatste kilometers kón
ik niet meer. Ik heb mezelf toen voorgehouden dat ik me niet moest aan
stellen. Nog twintig minuten doorbijten en ik was er. Jette had maan
denlang pijn gehad, en zij klaagde nooit. Dat heeft me in Tilburg aan de
finish gebracht. Daarna had ik de smaak te pakken. Inmiddels was ik
vijftig kilo afgevallen, stond weer positief in het leven en wilde graag
nog een keer iets doen ter nagedachtenis aan Jette. Ik had me aan
gemeld voor de Zevenheuvelenloop bij Nijmegen en besloot hier een
sponsorpagina aan te hangen. De dag van de wedstrijd was magisch.
Vijftien kilometer, zeven heuvels op en af. De temperatuur was goed en
de entourage perfect. Met mijn deelname haalde ik € 767,11 op, een
bedrag dat ik opnieuw aan het asiel heb geschonken. Het gebouw
waar de dieren zitten, hangt op sommige plekken met plakband aan
elkaar. Het geld komt dus goed terecht.”

‘Ik was vijftig kilo
afgevallen, stond weer
positief in het leven en
wilde graag nog een keer
iets doen voor het asiel, ter
nagedachtenis aan Jette’

BEELD VINCENT VAN DEN HOOGEN

EEN VERSCHIL MAKEN
VOOR DIEREN?
Er zijn diverse manieren om
te steunen. Bijvoorbeeld door
een activiteit (bedrijfsuitje,
open dag of marathon) te
verbinden aan het werk van
de Dierenbescherming, zoals
Marco heeft gedaan.
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ACHTERGROND

‘Mooie’ dieren
betalen hoge prijs
Het fokken op uiterlijke kenmerken leidt bij veel dieren tot
welzijnsproblemen. Positie en lengte van de oren, omvang van de
schedel, grootte van de ogen, zelfs de kleur van de vacht
worden gevormd naar onze idealen. Dieren kunnen hier erg
onder lijden. De Dierenbescherming stuurt al lang aan op een
verbod op extreme raskenmerken. Nu gloort er eindelijk hoop.

Wat is er aan de hand?

Oorzaken

Gevolgen voor dieren

Hoewel honden afstammen van
de wolf, lijken de meeste totaal niet meer
op hun voorouder. De reden is een fok
beleid gebaseerd op uiterlijke kenmerken,
die tot in detail zijn vastgelegd in zogehe
ten internationale rasstandaarden. Neem
de lengte van de snuit en de vorm van de
schedel. Om aan de standaarden te vol
doen, wordt er gefokt met dieren die deze
kenmerken in de meest extreme vorm
bezitten. Het heeft geleid tot honden met
uitpuilende ogen, afgeplatte snuiten,
krullende staarten die niet meer omlaag
kunnen, korte pootjes of overdadige
plooien en rimpels.

In de natuur zijn diersoorten ontstaan na
miljoenen jaren selectie, waarbij ze zich
geleidelijk steeds meer aanpasten aan hun
omgeving. Bij rashonden is dit proces door
ingrijpen van de mens veel sneller gegaan.
Neem de bull terriër. Honderd jaar geleden
was in de schedelvorm van dit ras de wolf
nog te herkennen, vijftig jaar later was
daar niets meer van over. Het gevolg van
de versnelde evolutie is dat veel dieren in
de natuur niet meer zouden overleven.
Nou is dit voor de gemiddelde huishond
ook niet relevant. Maar wat als de gezond
heid van deze dieren in het gedrang komt?
Daar zit nou net de crux. Want zolang de
vraag blijft, zijn er fokkers die maar al
te graag voorzien in een rariteitenkabinet
dat zijn weerga niet kent.

Het fokken op extreme kenmerken heeft
aldus geleid tot grote problemen. Zoals bij
de Boston terriër, die door zijn veel te korte
snuit moeilijk kan ademhalen. En omdat
deze hond bij het eten of drinken veel
lucht ‘inslikt’, heeft hij vaak een verstoorde
stofwisseling. Hoewel een rashond vaak
wordt gezien als het toonbeeld van gezond
heid, is het tegendeel dus waar. Teckels
zakken door hun te lange rug,
terwijl de Engelse buldog zich niet op
natuurlijke wijze kan voortplanten en
door zijn veel te korte snuit heeft hij
moeite met ademhalen. Voor vliegmaat
schappijen en verzekeraars reden om
honden met een platte snuit te weigeren;
de kans op overlijden is te groot.

28 | DIER VOORJAAR 2019

Wat moet er gebeuren?

ILLUSTRATIE DEBORAH VAN DER SCHAAF

In de rasdierenfokkerij dient het welzijn
van de dieren centraal te staan, niet de
hang naar status, geld en nostalgie. Toen
Paris Hilton werd gefotografeerd met een
chihuahua, wilden haar fans er ook een. En
hebben mensen fijne herinneringen aan
een bepaald type hond, dan is de kans
groot dat ze daar opnieuw voor kiezen. Ter
wijl ze geen realistisch beeld hebben van
wat ze in huis halen, of überhaupt niet
weten dat er een gezondheidsrisico is.
Werkt zelfregulering niet, dan moet de
overheid ingrijpen. Bijvoorbeeld met een
verbod op shows en wedstrijden met (ras)
dieren die op uiterlijk zijn gericht. Fokkers
willen namelijk wel een nestje van een
kampioen en zijn bereid daar stevig voor te
betalen. Er zijn reuen die talrijke keren zijn
ingezet als fokdier en duizenden nakome
lingen hebben. Zo geeft de kampioen zijn
erfelijk materiaal mét afwijkingen door
aan vele andere dieren. Een verbod zal de
inteelt doen afnemen en gezondheid en
welzijn van de dieren weer prioriteit geven.

Niet alleen honden

Op korte termijn

Wat doen wij?

Het besef dat rashonden gebukt gaan
onder welzijnsproblemen door fok op
uiterlijk groeit. Maar ook bij andere
diersoorten lijkt maakbaarheid gemeen
goed. Neem de Perzische kat. Door zijn
gedrongen kop zijn de neus- en mondholte
verkleind, met misvormingen van het
neuskraakbeen tot gevolg. De kaken passen
niet op elkaar; sommige dieren kunnen
hun tong zelfs niet meer binnenhouden.
Hun grote, wijd uitstaande ogen zijn
kwetsbaar en snel geïrriteerd. Ook bij
angorakonijnen is er van alles mis. Ze heb
ben extreem lang haar, dat in hun darmen
terechtkomt, bewegen moeilijk en pijnlijk
maakt en ogen irriteert en infecteert.

Vanuit de politiek lijkt er eindelijk bewe
ging te komen voor de kortsnuitige hon
den. Er zijn handhavingscriteria opgesteld,
die hopelijk dit jaar nog gaan gelden. Dit
kan ook voor andere uiterlijke kenmerken
bij dieren worden bepaald, waarmee de
excessen in de fokkerij hard worden aan
gepakt. Op korte termijn kunnen er op
deze manier belangrijke stappen worden
gezet op het gebied van dierenwelzijn.

De Dierenbescherming is sinds de jaren
negentig bezig om de rasfokkerij aan te pak
ken. Met voorlichting creëren we bewustzijn
van de risico’s voor dier én mens. In 2014
werd het via wetgeving verboden om te fok
ken met gezelschapsdieren zodra welzijn en
gezondheid in het geding komen. Nu sturen
wij aan op concrete handhaving van de wet,
zodat de excessen écht worden aangepakt.
We gaan ook onderzoeken of opstellen van
een keurmerk zinvol is in de hondensector.
Daarnaast zet de Dierenbescherming zich in
om het onderwerp hoog op de politieke
agenda te houden. Tot dusverre met resul
taat. Er komen steeds meer positieve ontwik
kelingen die bijdragen aan een situatie
waarin extreme, schadelijke kenmerken bij
honden definitief tot het verleden behoren.

In de rasdierenfokkerij
dient het welzijn van de
dieren centraal te staan,
niet de hang naar status,
geld en nostalgie

VOORJAAR 2019 DIER | 29

IN BEELD

Majestueus en
mysterieus
Uilen zijn mysterieuze vogels. Heersers van de
nacht, geruisloze jagers, die met hun scherpe
klauwen, indringende blik en haaksnavels een
imposante verschijning vormen. Toch zien we ze
zelden. Uilen zijn nachtdieren en van nature erg
schuw. Op deze pagina’s werpen we een licht op
deze majestueuze dieren.
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GENADELOZE JAGERS

Uilen zijn vleeseters en verorberen
hun prooi in één keer. De botjes,
haren en andere delen die ze niet
goed kunnen verteren, komen er in
de vorm van een braakbal weer uit.
Wat op het menu staat, ligt aan de
soort. Zo is een bosuil allesbehalve
kieskeurig als het om voedsel gaat en
eet zo ongeveer alles wat hij te pak
ken kan krijgen, zelfs soortgenoten
als het moet. Uilen staan bekend als
genadeloze jagers met monsterlijke
klauwen. Ze verrassen hun prooi
met heimelijke jachttactieken. De
veren zijn zelfs zo ontworpen dat ze
geluidloos kunnen vliegen.
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IN BEELD

BROEDSEIZOEN

Hoeveel eieren uilen leggen, verschilt per soort. Ook de broedperiode vari
eert. Voor bosuilen begint het baltsen vroeg. Ze kunnen in februari al op hun
eieren zitten. Uilskuikens gaan een week of vier na hun geboorte op onder
zoek uit in de takken bij het nest. Ze kunnen dan nog niet vliegen en vallen
geregeld uit de boom. Komt u zo’n stuntelaar tegen, neem hem dan niet
mee. De kleintjes redden zich prima en hun ouders zijn altijd vlakbij, ook al
laten ze zich niet zien. Jonge uilen blijven zo’n drie maanden bij hun ouders
voordat ze op zoek gaan naar een eigen plekje. Maar ook na uitvliegen
blijven ze vaak in de buurt. Omdat ze een vaste broedplek hebben, kennen
uilen hun omgeving door en door. Die kennis delen ze met hun kleintjes.
Bosuilen zijn overigens niet alleen trouw aan hun omgeving, maar ook aan
elkaar. Ze gaan pas op zoek naar een ander als een van de twee overlijdt.

ZES SOORTEN

In Nederland leven verschillende soorten uilen, waarvan de
bosuil de bekendste is. Hij leeft het liefst in bosrijke gebieden, maar
kan ook prima in parken en steden broeden. Andere soorten zijn de
ransuil, velduil, steenuil, kerkuilen en de oehoe. Die laatste broedt
pas relatief kort bij ons, sinds halverwege de jaren negentig, en elk
jaar zijn het er meer. De oehoe is de grootste in zijn soort. Hij is
zelfs in staat om katten en haviken als prooi te verschalken.

SPOOKACHTIG STIL

Uilen prikkelen de
menselijke fantasie al
eeuwen. Charismatische
vogels, die lijken te
beschikken over
mysterieuze krachten en
spookachtig stil door de
donkere nachten vliegen.
Ze staan symbool voor
wijsheid en brengers van
geluk, maar ook voor
onheil en naderend
kwaad. Uilen zijn uitmun
tend in camouflage en
laten zich zelden in hun
natuurlijke omgeving
zien. Hun verenpak in
bruin, zwart, wit en grijs
maakt dat ze moeiteloos
opgaan in hun omgeving.
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UITMUNTENDE ZINTUIGEN

BEELD BUITENBEELD

Uilen hebben grote oren, verstopt achter veren.
Dankzij die veren wordt geluid tot tien keer ver
sterkt. Uilen kunnen met hun oren jagen. Ze
maken gebruik van de verschillen in tijd én
intensiteit waarmee geluid met zowel het linkerals rechteroor wordt opgevangen en de rich
ting kan worden bepaald. Daarnaast hebben
uilen een uitmuntend zicht. De ogen zitten vast
in de oogkas. Met die star naar voren gerichte
blik kunnen ze de afstand tot een prooi nauw
keurig inschatten. Uilen die in de nacht actief
zijn, hebben maar een klein beetje licht nodig
om perfect te zien. Maar wanneer het écht don
ker is, zien ze niets meer. Toch vliegen ze dan
trefzeker door, want ze kennen alle obstakels
onderweg uit hun hoofd. Om andere kanten op
te kijken gebruikt een uil de veertien wervels in
zijn nek, waarmee hij zijn kop kan ronddraaien
of ondersteboven keren tot wel 270°.
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INSPIRERENDE INITIATIEVEN

Er zijn veel manieren om bij te dragen aan een beter dierenwelzijn. Op deze pagi
na’s een selectie van initiatieven die ons hebben geraakt, en waarvan we vinden dat
ze een verschil maken voor de dieren die afhankelijk zijn van onze hulp.

Nieuwe toekomst
Geen receptie,
wel donatie
Bij hun tienjarig jubileum krij
gen medewerkers van pomp
fabrikant Grundfos uit Almere
een persoonlijk cadeau én een
financiële bijdrage voor een
receptie. Medewerker Bert
Bel besloot geen feestje te
geven, maar het geld te
doneren aan de Dieren
bescherming. Hij en zijn gezin
dragen het welzijn van dieren
een warm hart toe en vinden
het voorkomen en bestrijden
van dierenleed van wezenlijk
belang. Grundfos deelde de
sympathieke gedachte van
Bert en deed uit zijn naam de
donatie. Niet lang daarna
adopteerde de familie Bel
een nieuwe aanwinst voor het
gezin: hondje Beau.

?
Bent u of kent
u iemand
die zich ook op
bijzondere wijze
heeft ingezet voor
de Dieren
bescherming?
Meld het ons
via redactie@
dierenbescher
ming.nl.
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Soeffie stond met twee pootjes aan de verkeerde kant van
het leven. Hij kwam broodmager in het asiel terecht en hield
geen voedsel binnen. Familie had Soeffie voor opa aange
schaft, die eenzaam was na het overlijden van zijn vrouw. Lief
bedoeld, maar opa vergat Soeffie eten te geven en liet hem
amper uit. Een bezorgd familielid bracht hem bij ons. Het
hondje werd opgenomen in de spoedkliniek. Hij had een
bloedtransfusie nodig en de medische kosten liepen op tot
€ 1.500. Toen wij het verhaal van Soeffie deelden, stroomden de
donaties binnen. Daltonschool De Schutse in het Zuid-Hollandse
Maasland doneerde zelfs € 500, een bedrag dat met een spon
sorloop bij elkaar was gebracht. Uiteindelijk vulde een anonieme
mevrouw – die blij was dat wij haar hond hadden opgevangen
tijdens een ziekenhuisopname – het openstaande bedrag aan,
waarmee de kosten waren gedekt. Soeffie mocht herstellen bij
dierenbeschermster Annette en haar familie. En nu? Nu willen
ze hem niet meer kwijt en ziet het leven van Soeffie er eindelijk
weer rooskleurig uit.

Opa vergat Soeffie
eten te geven en liet
hem amper uit. Een
bezorgd familielid
bracht hem bij ons.

Smakelijke
hapjes

Inzameling voor
dierenambulance
Leerlingen van basisschool
Merlebos in het Brabantse
Heeze organiseren elk jaar de
Merlemert; een dag vol spelle
tjes, activiteiten en optredens.
De school koppelt hier ook
een inzamelingsactie aan voor
twee goede doelen van hun
keuze. Dit jaar was dierenam
bulance Brabant Zuidoost een
van de begunstigden. Vooraf
gaand aan de Merlemert
bezochten vrijwilligers de

school om te vertellen over
het werk van de Dieren
bescherming en waarom het
zo belangrijk is dat de ambu
lances blijven rijden. Dat
inspireerde de kinderen mis
schien nog wel meer, want er
werd een bedrag van € 3.000
opgehaald. De helft daarvan
kwam ten goede aan onze
dierenambulance. Medewerk
ster Chelsee nam de cheque
dankbaar in ontvangst.

Een supercadeau van twee
gulle gevers met een groot
hart voor dieren: Groothandel
Dick Rood en Buddy’s Dier
voeding & Friends. Django
mocht alvast proeven van de
smakelijke hapjes die aan de
dieren in het opvangcentrum
in Vlaardingen werden gedo
neerd. De brokken zijn goed
gekeurd, en onze honden
kunnen weer een tijdje vooruit.

Boekenwurmen
De redactie van het Algemeen Dagblad
krijgt jaarlijks vele boeken toegestuurd
ter recensie. Bij tijd en wijle worden die
tijdens een boekenborrel verkocht aan
collega’s. De helft van de opbrengst,
een prachtbedrag van € 1.110, ging
naar de Dierenbescherming. De redactie
leden die de verkoop organiseerden,
waren blij dat het geld bij een mooi doel als
de Dierenbescherming terechtkwam.

Dierenvrienden
Door ijzer in te zamelen hebben
deze dierenvrienden € 16 ver
diend. De gemiddelde jongere
koopt daar iets voor zichzelf van,
maar deze kanjers niet. Zij vonden
dat de dieren die in het asiel van
Vlaardingen zitten dat veel beter
konden gebruiken en schonken
het aan ons.

Warm hart
Toen Pascal en Gitte trouwden wilden ze geen
cadeaus, maar vroegen ze hun gasten om een
donatie voor drie stichtingen die ze een warm hart
toedragen. Dierenopvangcentrum De Doornakker
in Eindhoven was er een van. De cheque van
€ 545 kwamen ze persoonlijk overhandigen.

Lekker zacht

Helpende
handen
Tijdens een borrel van IDEXX – een
organisatie gespecialiseerd in veteri
naire diagnostiek – mochten we een
cheque van € 4.182,25 in ontvangst
nemen, een fantastisch bedrag dat
door de personeelsvereniging bijeen
was gebracht. Het bedrijf heeft sinds
2017 een samenwerking met de
Dierenbescherming en vanaf die
tijd deden al meer dan vijftig mede
werkers vrijwilligerswerk bij onze
dierenopvangcentra in Amstelveen,
Hoofddorp en Rijswijk. Als Dieren
bescherming zijn we blij met de
helpende handen en het enorme
bedrag dat werd ingezameld. We
gaan er iets moois mee doen.

Tijdens een borrel
van IDEXX mochten
we een cheque
van € 4.182,25 in
ontvangst nemen

De katten in Dierenbeschermingscen
trum Amersfoort hebben fijne cadeau
tjes van Noseys Cats gekregen. De
allerzachtste slaapzakken, waar de
medewerkers stiekem ook graag in wil
den kruipen, en poefjes om in weg te
kruipen. Michel verkent alvast zijn aan
winst onder het toeziend oog van
kattenverzorgster Franca Krijnsen.

VOORJAAR 2019 DIER | 35

HERSTELD

BEELD DIERENBESCHERMING, ELLEN VAN AGTHOVEN

De Dierenbescherming ontfermt zich over dieren die hulp
nodig hebben en begeleidt ze naar een nieuwe start.

TOEN

Even was er de hoop
dat de wond met
rust zou herstellen.
Maar amputatie van
haar voorpoot bleek
de enige optie.
APRIL 2018

Medewerkers van het asiel in
Gouda vingen Jet op toen ze vier
maanden oud was. Ze was gebe
ten en had medische zorg nodig.
Even was er de hoop dat de
wond met rust zou herstellen.
Maar een specialist constateerde
dat een pootamputatie de enige
optie was, omdat Jet anders
nooit meer ‘normaal’ zou kun
nen lopen. Zo’n operatie kost
alleen veel geld en daarna
moest ze nog revalideren. Een
oproep via social media bood
uitkomst. Dankzij vele donaties
die binnenkwamen, kon Jet
worden geopereerd. Nu gaat het
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weer goed met haar. Ze heeft in
alle rust mogen herstellen bij
het lieve gastgezin van Ellen van
Agthoven. “Jet kwam als een ver
legen hondje binnen bij dieren
artspraktijk waar ik werk. Ze
was kwetsbaar en maakte een
bange indruk,” herinnert ze
zich. “Ik vang al meer dan dertig
jaar dieren bij mij thuis op,
onder meer voor het asiel in
Gouda. De beheerder die Jet bij
ons had gebracht, vroeg of ik me
ook over haar wilde ontfermen.
Een asielomgeving zou namelijk
te stressvol zijn, terwijl ze bij ons
wordt omringd door andere
honden en katten in een rustige,
stabiele omgeving. Ik kon het
niet over mijn hart verkrijgen
om Jet aan haar lot over te laten.
Ik zag hoe onzeker ze was, ze
had behoefte aan rust.” Jet heeft
uiteindelijk drie maanden bij
Ellen en haar gezin gewoond.
Daarna werd ze via het opvang
centrum geadopteerd door
Mariska Pomp. Een betere plek
had ze zich volgens Ellen niet
kunnen wensen. Toch speelt Jet
nog steeds een rol in haar leven.
“Ik denk vaak aan haar, zo’n
lieve hond,” besluit ze.

BEELD ROBIN UTRECHT

NU

‘Jet gaat niet
gebukt onder haar
handicap. En als ze
moe wordt, duw
ik haar in de
fietskar voort.’
JANUARI 2019

Mariska Pomp was al even op
zoek naar een hond, toen ze op
een foto van Jet stuitte: “Ik heb
een zwak voor dieren die om
welke reden dan ook niet snel
geadopteerd worden. Mijn keuze
voor Jet maakte ik weloverwo
gen. Ik ben bereid me aan te pas
sen aan haar behoeften en heb
de financiële middelen om haar
handicap te ondersteunen.”
Volgens Mariska gaat Jet niet
gebukt onder het feit dat ze een
poot mist. “In het begin was ze
nog snel moe. Maar dankzij het
speciale schoentje dat ik voor
haar liet maken, kan ze haar

evenwicht nu beter bewaren en
is haar conditie met sprongen
vooruit gegaan. Ook krijgt ze
supplementen om haar gewrich
ten te ontlasten.” Mariska gaat
graag met Jet naar het strandje
in de buurt. “Dat vindt ze heer
lijk. En als ze moe wordt, mag
ze in de fietskar.” Ook in huis is
Jet al aardig opgevoed. “Zodra ze
te druk of opdringerig is, krijgt
ze een tik op haar neus van een
van mijn katten,” lacht Mariska.
Jet is een sociale hond, eenmaal
buiten wil ze liefst iedereen
gedag zeggen. “Laatst waren er
mensen met de bestrating bezig.
Dat vond ze fantastisch. Ze ging
erbij liggen en had het helemaal
naar d’r zin.” Ook de bezoekers
van de hondenspeeltuin waar
Mariska op zondag als vrijwilliger
werkt, kennen haar inmiddels
allemaal. Jet heeft het leven van
Mariska op een positieve manier
beïnvloed, vertelt ze. “Het is heer
lijk om met haar naar buiten te
gaan of ’s avonds samen op de
bank te ploffen. Het geeft mij
een goed gevoel als ik haar zo
tevreden zie liggen. Jet is altijd
vrolijk, ze overlaadt me met
liefde en energie.”
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SERVICE

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u onze klantenservice bereiken
via 088 81 13 000 van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
facebook.com/deDierenbescherming

twitter.com/Dierbescherming

instagram.com/Dierenbescherming

Dierenleed melden
Neem dan contact op met het lande
lijke meldnummer van de politie: 144
Website
dierenbescherming.nl
Service & Informatie
Postbus 85980,
2508 CR Den Haag
T 088 81 13 000
dierenbescherming.nl/klantenservice
Raad van Toezicht
Paul Smits (voorzitter),
 uipers (vicevoorzitter),
Maurits K
Peter Buisman, Marije Eleveld

Rectificatie
In de vorige editie van dit blad
berichtten we over de kostbare
viool uit een nalatenschap die
onze relatiebeheerder Jeroen
van Dijke aanbood bij veilinghuis
Sotheby’s. De viool ging in
Londen onder de hamer en bracht
zo’n € 102.000 op. Een schitte
rend bedrag dat op verzoek van
de overleden eigenaresse werd
geschonken aan het Kerbert
Dierentehuis in IJmuiden én –
wat daarbij niet v ermeld stond –
Stichting Dierenambulance Velsen.

WEBWINKEL

Directie
Co’tje Admiraal (directeur/bestuurder)

Help kikkers uit de put

Ledenraad
dierenbescherming.nl/ledenraad

Jaarlijks komen vele amfibieën en andere kleine dieren in putten,
stortkokers, keldergaten en holtes onder deurroosters terecht, waar
ze verhongeren en doodgaan. Met de kikkertrap kunnen de dieren
zelf naar boven klimmen. De trap bestaat uit een dubbele verstel
bare metalen strip met vierkante perforaties met een houten rand
en is verkrijgbaar in twee lengtematen. De kikkertrap is te koop in
onze webwinkel dierenbeschermingshop.nl. Hier kunt u terecht
voor hoogwaardig dierenvoer, speeltjes, cadeauartikelen en meer.
Met uw aankoop steunt u het werk van de Dierenbescherming.

Lidmaatschappen
• Vanaf € 28 per jaar
• Lidmaatschap Gezin: € 58 per jaar
(bent u lid en wilt u dit omzetten naar
een gezinslidmaatschap? Neem con
tact op met Service & Informatie)
• Bedrijfslidmaatschap: € 100 per jaar
Meer informatie op
dierenbescherming.nl

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 toekomst bij aan een
verbetering van dierenwelzijn. Omdat wij volledig afhanke
lijk zijn van giften en donaties, is elk bedrag, groot of klein,
bijzonder waardevol. Wilt u meer weten over de mogelijk
heden om na te laten aan de Dierenbescherming? Dan
komt een van onze relatiebeheerders graag bij u langs.
Wim Koedijk, Jeroen van Dijke, Jana van Muijden
T 088 81 13 066
E nalaten@dierenbescherming.nl
I dierenbescherming.nl/nalaten

De Dierenbescherming voert incas
so’s einde maand uit. Rekeningnum
mer (IBAN): NL05INGB0003963156
Incassant ID Dierenbescherming:
NL56ZZZ404073190000
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.

Hebt u ons opgenomen in uw testament?
Laat het ons weten, wij bedanken u graag.
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Malu steunt de
Dierenbescherming
met een periodieke gift.

“Ik steun de Dierenbescherming,
omdat ik vind dat ze belangrijk
werk verrichten voor dieren.
Ik wilde de Dierenbescherming op
een efficiëntere manier steunen
en ontdekte de mogelijkheid om je
gift vast te leggen als periodieke
schenking. Het verschil met regulier

schenken is dat je een groot
deel van je gift terugkrijgt van de
Belastingdienst. Zo kun je ervoor
kiezen de Dierenbescherming
met een extra bijdrage te steunen,
zonder dat het je meer kost. Ideaal!
Het is ook nog eens eenvoudig
om te regelen. Via de website van
de Dierenbescherming kun je met

een handige calculator berekenen wat
jouw belastingvoordeel is. Als je hebt
besloten welk bedrag je periodiek
wilt schenken, vul je op de site een
online formulier in. Het kost je maar
een paar muisklikken. Daar waar
je vroeger allerlei papieren moest
invullen en opsturen, ben je nu zo
klaar! Hartstikke handig!”

Ook een periodieke gift? Regel het eenvoudig op dierenbescherming.nl/schenken.
Voor vragen, bel 088 8113152 of mail naar schenken@dierenbescherming.nl.

We komen
ook op
plekken
zonder
postcode.

Veel dieren hebben dankzij de Dierenbescherming weer een

De Dierenbescherming ontving sinds 1996 een bijdrage van

liefdevol thuis. Vaak komen zij uit een situatie waarin ze ernstig

€ 39,4 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt!

verwaarloosd zijn. De Dierenbescherming maakt zich hard voor

Dankzij u kunnen wij de Dierenbescherming en 98 andere organi-

het verbeteren van het welzijn van alle dieren. Er is nog veel werk

saties financieel ondersteunen. En dankzij u heeft de Postcode

te doen, maar er is ook goed nieuws: jaarlijks worden er 40.000

Loterij sinds 1989 al ruim € 5 miljard aan goede doelen geschonken.

dieren opgevangen en liefdevol verzorgd.

Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

Dankzij u.

