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Februari 2017
Bij een vuilcontainer in Zoetermeer werden 
afgelopen winter in de kou een vader- en 
 moederkonijn en hun zes kleintjes gevonden. 
Ze waren door hun eigenaren in een kooi 
 achtergelaten op straat. Vrijwilligers van de 
dierenambulance haalden het konijnengezin 
op en brachten het naar opvangcentrum Het 
Knaaghof in Rijswijk, waar beheerder Vanessa 
van Berkum zich over de dieren ontfermde. 
“De kleintjes waren nog roze, heel kwetsbaar 
en waarschijnlijk amper een dag oud,” herin-
nert ze zich. “We hebben ze uit hun kooi getild 
en met hun moeder in een nestje gelegd. Dat 

moest behoedzaam gebeuren, want als zij 
gestrest zou raken, bestond de kans dat ze 
haar kleintjes zou verstoten. En zonder haar 
hadden ze geen schijn van kans.” De eerste 
dagen lieten Vanessa en haar collega’s van 
Het Knaaghof de konijnen om die reden dan 
ook zo veel mogelijk alleen. “We gingen af en 
toe bij ze kijken, maar we konden niets anders 
doen dan ze laten rusten en er het beste van 
hopen.” Twee van de konijntjes hebben het uit-
eindelijk niet gered, de andere mochten veilig 
bij hun moeder in het nest blijven. “Moeder-
konijnen kunnen agressief reageren en waaks 
zijn over hun nestje, maar voor haar gold dat 

niet. Ze was juist heel relaxed en lief,” aldus 
Vanessa. “Toen de kleintjes tien dagen oud 
waren, gingen hun oogjes open. Nog een paar 
dagen later begonnen ze te bewegen en voor-
zichtig te spelen.” Bij Het Knaaghof mogen 
konijntjes minstens drie maanden bij hun moe-
der blijven. Pas als ze beginnen te ruziën, wat 
vaak rond die periode gebeurt, is het tijd om 
ze uit elkaar te halen. Zo ook in dit geval.

FO
TO

G
R

A
FI

E 
JA

N
IN

E 
BE

K
K

E
R

‘De konijntjes waren  
nog roze, heel kwetsbaar, 
amper een dag oud’

VOOR & NA
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COVERMODEL PIP
Toen ik vijf jaar geleden bij de Dieren-
bescherming ging werken, was ik nog 
in de naïeve veronderstelling dat het bij 
dierenleed om excessen ging. Nooit had 
ik kunnen vermoeden dat in ons land 
zo veel dieren slecht worden behandeld. 

Neem de labrador Pip op de cover. Ze 
was pas vijf maanden oud toen ze in 
het asiel werd achtergelaten. Gelukkig 
was haar verblijf van korte duur. Vorig 
jaar kerst meldden Stefan en Kiki  
zich. “Ik wist meteen dat ze met ons 
mee naar huis mocht,” vertelt Kiki. 
“Ook Stefan ging overstag toen ze  
die dag in het asiel dolenthousiast op 
hem af kwam rennen.” 

Inmiddels woont Pip alweer een jaar 
bij het stel. “Zoals ze op de cover staat, 
zo is ze ook écht. Vrolijk, ontwapenend 
en ontzettend lief. Vooral voor 
 kinderen die maar wat graag met  
haar komen spelen. Ik kan iedereen 
aanraden om voor een dier uit het asiel 
te kiezen. Zij verdienen ook een veilige 
plek, bij mensen die echt voor ze gaan.”
 
Kiki deed mee aan onze Dierenfoto van 
het Jaar-verkiezing en schopte het met de 
coverfoto tot de laatste drie. Maar liefst 
7.000 inzendingen mochten we ontvan-
gen. Een kleine selectie van de foto’s treft 
u verderop aan. Ook blikken we terug op 
een aantal memorabele momenten in 
2017, die we zonder uw steun nooit 
hadden kunnen realiseren. 

Annelie Verhagen
Eindredacteur DIER
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KORT NIEUWS

Een klein jaar geleden startte de 
Dierenbescherming de petitie 
tegen foute hondenhandel. Wij 
 vonden dat de overheid lering kon 
trekken uit effectieve wet- en regel-
geving in België en Frankrijk. Onze 
oproep tot actie kwam aan, want 
niet alleen wordt nu de mogelijk-
heid tot het invoeren van een Witte 
Lijst van betrouwbare handelaren 
onderzocht, ook op Europees 
niveau volgt een belangrijke stap. 

Via het Europees Dierenwelzijns-
platform roepen zes landen de EU 
namelijk op om de illegale huis-
dierenhandel te stoppen. Hiertoe is 
het onder meer noodzakelijk dat er 
voor heel Europa uniforme regels 
komen voor het registreren en 
 identificeren van huisdieren. Vanaf 
pagina 18 blikken we terug op nog 
een aantal stappen die we in 2017 
hebben kunnen zetten voor een 
beter dierenwelzijn in ons land. 

LICG BESTAAT 10 JAAR

KOM NAAR  
HET KIDSEVENT! 

OP VAKANTIE?  
STEUN ONS GRATIS

EINDE FOUTE HONDEN
HANDEL DICHTERBIJ 

Wie dol is op zijn huisdier, wil er  
graag goed voor zorgen. Het Landelijk 
Informatie centrum Gezelschapsdieren 
(LICG) is al tien jaar dé vraagbaak voor 
alles wat met huisdieren te maken heeft. 
Het werd speciaal in het leven geroepen 
om u van deskundig advies te voorzien. Bij 
de aanschaf van een huisdier, maar ook 
daarna. Wat mag u bijvoorbeeld van een 
dier verwachten? Hoeveel verzorging 

heeft het nodig? En wat zijn de kosten? 
Het is  waardevol dat huisdierenliefheb-
bers met enkele muisklikken toegang heb-
ben tot onafhankelijke informatie die klópt. 
Omdat het LICG puur uitgaat van het 
belang van de dieren en niet wordt ‘gehin-
derd’ door commerciële belangen, is de 
informatie objectief. Vandaag de dag staat 
het LICG als een huis en is altijd actueel. 
Wilt u meer weten? Kijk op LICG.nl

Hebt u vakantieplannen of gaat u binnenkort een 
weekendje weg? Boek dan uw reis op Booking.com/
steundierenbescherming. Via deze pagina boekt u 
zoals u gewend bent bij Booking.com. Er is echter 
één belangrijk verschil: met toevoeging van de link 
steunt u direct ons werk, zonder extra kosten!  
U betaalt dus dezelfde prijs, maar Booking.com 
doneert een percentage van de opbrengst aan de 
Dierenbescherming. Een win-win situatie.

Facebook.com/deDierenbescherming

Wat een mooi plaatje nietwaar?  
De egels in de natuur hebben hun 
buikjes rondgegeten, zodat ze er een 
flinke tijd tegenaan kunnen nu ze aan 
hun winterslaap zijn begonnen.

Op 28 december staat er weer een KidsEvent op de agenda. 
De vorige editie was in alle opzichten geslaagd. Maar liefst 
85 kinderen assisteerden dierentandarts Marnix bij een 
gezondheidscheck, er was een speurtocht in het bos en 
een imker legde uit waar honing vandaan komt. In de 
 pauze waren er pannenkoeken en mochten kinderen een 
dierengezicht laten schminken. Voor het KidsEvent op  
28 december in Dierenbeschermingscentrum Amersfoort 
zijn nog een paar plekjes vrij. Interesse? Houd de 
 Facebookpagina van de Dierenbescherming in de gaten 
voor meer informatie. 
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Instagram.com/Dierenbescherming 



Jij poetst, 
zij kauwen.

Dagelijks poetsen is de beste manier om het gebit van je hond te verzorgen. Op onze website staat uitgelegd hoe je het beste de tanden van je 
hond kunt poetsen, ook is er meer informatie te vinden over PEDIGREE® DentaStix™: www.pedigree.nl/gezondheid/gebitsverzorging. 
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Het is bijna niet voor te 
 stellen dat het pas 25 jaar 
geleden is dat dierenwel-
zijn, mede dankzij de inzet 
van de Dierenbescherming, 
werd geïntroduceerd in de 
Nederlandse wetgeving 
voor (landbouw)huisdieren. 
Het was destijds een ware 
trendbreuk. Vóór die tijd 
mocht namelijk bijna alles, 
tenzij het expliciet bij wet 
was verboden. Pas toen de 
Gezondheids- en Welzijns-
wet in 1992 werd aangeno-
men, werden de belangen 
van dieren volwaardig én 
zelfstandig meegewogen. 
Handelingen met (gehou-
den) dieren die niet waren 
toegestaan, werden 

bestraft. Sindsdien zijn  
er een heleboel nieuwe 
beschermingsregels  bij 
gekomen, die verdere 
 invulling geven aan dit uit-
gangspunt. De meeste 
daarvan staan in de  
Wet dieren, die in 2013 in 
werking trad. Zoals het feit 
dat wilde dieren in circus-
sen niet meer zijn toege-
staan en het verbod op  
het couperen van de 
 hondenoren en -staarten. In 
het volgende nummer van 
DIER  kijken we terug op 
een kwart eeuw dierenwel-
zijnswetgeving en  lichten 
we een paar van de meest 
opvallende, positieve 
 veranderingen toe.

Nu de winter z’n intrede heeft gedaan, denken huisdierbezitters dat ze verlost zijn  
van vlooien. Of toch niet? Juist nu de verwarming weer aan staat, komen eitjes uit en 
gedijen vlooien, larven en poppen uitstekend. Zo ontstaat er alsnog een vlooienplaag. 
Het is daarom belangrijk dat u uw huisdieren het hele jaar door tegen vlooien 
 behandelt, en dus niet alleen in de lente of zomer. Meer wintertips op onze website 
Dierenbescherming.nl/wintertips.

DIERENWELZIJN 
25 JAAR IN DE WET 

WINTERSE TIPS
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KONIJNEN HOUDERIJ 
IN NEDERLAND
In Nederland wordt niet 
veel konijn gegeten, maar in 
de herfst en zeker voor de 
kerstdagen neemt het aan-
bod in supermarkten toe. 
Hoewel de konijnenhoude-
rij in Nederland met zo’n 
300.000 dieren per jaar 
relatief klein is, worden ze 
in Europa massaal gehou-
den voor de vleesproductie. 
Met ruim 330 miljoen konij-
nen per jaar gaat het zelfs 
om meer dieren dan in de 
varkenshouderij. Konijnen 
worden in Europa nog vaak 
in batterij-achtige draad-
gazen kooien gehouden, 
maar in Nederland is geluk-
kig al veel verbeterd. Voor 
konijn bestaat het Beter 
Leven keurmerk met één ster 
van de Dierenbescherming. 
Op deze manier  proberen 
we ook de konijnenhouderij 
diervriendelijker te maken, 
bijvoorbeeld door groeps-
huisvesting voor de moeder-
konijnen verplicht te stellen 
en meer ruimte voor te 
schrijven dan wettelijk ver-
plicht is. Op dit moment is 
er één boer die bij wijze van 
proef Beter Leven-konijnen 
houdt, dus de verkrijgbaar-
heid is nog beperkt.
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WEET WAT U EET
Wild is vaak niet wild

Na talloze schandalen in de vleesindustrie lijkt het eten van wild een redelijk 
alternatief. Het zou minimaal drie en als het bestond vier sterren van het Beter 
Leven keurmerk moeten krijgen. Althans, zo menen liefhebbers van wat wel eens 
het ultieme stukje scharrelvlees wordt genoemd. Hebben ze gelijk, mag je dieren 
doden die ‘tenminste een fijn leven hebben gehad’? Bij nadere beschouwing blijken 
er nogal wat misverstanden te zijn.

D ie ontstaan al in de supermarkt. 
Femmie Smit, faunadeskundige 
bij de Dierenbescherming, ver-
telt: “Het begint in de herfst als je 
bij supermarkten een soort ‘wild-

hoekje’ in het vleesschap ingericht ziet worden. 
In een duidelijk onderscheidende verpakking 
ligt er dan bijvoorbeeld eend, hert, zwijn, konijn 
en struisvogel. Maar in tegenstelling tot wat 
mensen denken, gaat het hier niet altijd om 
 dieren die in het wild hebben geleefd.”

Rustiek
Als je goed kijkt is het verschil te zien, maar 
de consument wordt natuurlijk wel verleid te 
denken dat de ‘tamme eend’ in de rustieke 
kartonnen verpakking naast de hertenbief-
stukjes en het zwijnenvlees op zijn minst een 
bijzonder stukje vlees is. En dat is zeker het 
geval, maar niet op de manier die je zou ver-
wachten. “Je hoopt dat deze eenden op z’n 
minst hebben kunnen zwemmen tijdens hun 
leven. Nou, vergeet het maar. Ze zijn als plof-
kippen gefokt in stallen zonder zwemwater,” 
aldus Femmie. Ze schetst een treurig stem-
mend beeld van een vorm van veehouderij 
waarin per jaar acht miljoen eenden worden 
geproduceerd. De dieren worden in grote 
schuren gehouden en leven daar met zes tot 
zeven soortgenoten op een vierkante meter. 
Zwemmen kunnen ze niet, terwijl dat voor 
het welzijn van eenden een primaire levens-
behoefte is, en ze mogen vanwege milieu-
regels nooit naar buiten. Na zeven weken 
wegen de kuikens al drie kilogram en worden 
ze geslacht. “Dat klinkt niet echt wild,” conclu-
deert  Femmie met enig cynisme in haar stem.

Niet benijden
Hetzelfde geldt eigenlijk voor konijnen. 
 Femmie: “De konijnen die echt uit het wild 

tenbiefstukje dat naast de konijnenbout ligt, 
kan hij er volgens Femmie niet vanuit gaan 
dat zo’n dier in vrijheid heeft geleefd. Ze legt 
uit dat het hier weliswaar – net als bij struis-
vogels bijvoorbeeld – gaat om dieren die je 
niet in stallen kan houden zoals in de vee- 
industrie, maar dat het wel degelijk dieren 
betreft die voor het vlees worden gefokt.  
“En dat levert dan weer de nodige problemen 
op. Bij herten is dat bijvoorbeeld het trans-
port naar het slachthuis. Dat gaat met enorme 
stress gepaard.”

Labyrint
Het blijft een lastig vraagstuk en de niets-
vermoedende consument heeft er vaak geen 
weet van. De Dierenbescherming ziet het als 
haar taak om mensen in ieder geval meer 
wegwijs te maken in het labyrint van de vlees-

‘Je hoopt dat eenden op  
z’n minst hebben kunnen 
zwemmen  tijdens hun 
leven. Maar ze zijn als 
plofkippen gefokt in  stallen 
zonder zwemwater’

komen, worden vaak door de jagers zelf opge-
geten en belanden zelden in de supermarkt. 
Niet dat deze dieren te benijden zijn; in veel 
gevallen worden ze niet goed aangeschoten 
en sterven ze langzaam of worden ze gepakt 
door de jachthond. Maar konijnen in de 
supermarkt komen vrijwel altijd uit de vee- 
industrie.” Ook als de klant kiest voor het her-
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consumptie dan nu het geval is. ‘Minder en 
beter’ blijft de leidraad, en wat ons betreft  
is vlees alleen beter als het Beter Leven 
 keurmerk van de Dierenbescherming erop 
staat. Dat drie sterren de voorkeur heeft,  
mag duidelijk zijn. 

Wildwest taferelen
En die vierde ster voor écht wild dan, gaat  
die er ooit komen? “Absoluut niet,” reageert 
Femmie stellig. “Weet je hoe er op hazen 
wordt gejaagd?” De dierenbeschermster 
schetst een tafereel waarbij een groep man-
nen en vrouwen in een veld de hazen opdrijft 
in de  richting van een greppel waarin jagers 
klaarzitten om de doodsbange dieren te 
 schieten. In jagersjargon wordt dat ‘oogsten’ 
genoemd, maar het verschil met de akker-
bouw is een stuk bloediger. “Die kleine  
dieren zijn vaak niet in één keer dood en als 
ze in het buitenland geschoten zijn, bijvoor-
beeld Argentinië, kunnen ze helemaal slacht-
offer zijn van wildwest taferelen. “Daar gaan 
ze ’s nachts met fourwheel drives met een extra 
rij koplampen de pampa’s op om lukraak in 
de rondte te knallen.” Volgens Femmie is het 
overigens niet altijd eenvoudig om de her-

komst van wild vast te stellen. “Je kan de 
 poelier op z’n blauwe ogen geloven, maar er 
is door undercover journalisten aangetoond 
dat niet alle afnemers het zo nauw nemen met 
de herkomst van vlees. Zo lappen sommige 
koks de regelgeving aan hun laars en wordt  
er wild geserveerd dat illegaal, via stroperij,  
is verkregen.”

Sociale verbanden verstoord
Een ellendig verhaal over kangoeroes spant 
de kroon. De Australische overheid wil van de 
‘overtollige’ dieren af en propageert het eten 
van het vlees. Maar de Australiërs zijn er zelf 
niet zo gek op en dus wordt er steeds meer 
geëxporteerd, onder meer naar ons land. 
“Kangoeroes hebben vaak een jong in hun 
buidel. Als dat nog niet zelfstandig kan leven, 
wordt het gedood. Volkomen nutteloos en 
wreed,” vindt Femmie. Ze trekt de lijn door 
naar de ganzenjacht in Nederland waarbij 
ook families volkomen harteloos uit elkaar 
worden gerukt. “Veel mensen staan er niet  
bij stil dat niet alleen wij, maar ook dieren  
in sociale verbanden leven, terwijl op  
deze manier allerlei structuren en hun 
 leefomgeving kapot worden gemaakt.” 

‘Eend, hert,  
konijn en struisvogel  
is volop verkrijgbaar.  

Maar in tegenstelling tot  
wat mensen denken, gaat  

het zelden om dieren die  
in het wild hebben geleefd’

De Dierenbescherming  
ziet het als haar taak om 
mensen wegwijs te  
maken in het labyrint  
van de vleesconsumptie

Strijdbaar
Femmie is strijdbaar. Samen met haar colle-
ga’s die de lobby richting de provinciale 
 politiek verzorgen (zie pagina 12), geeft ze 
dieren in het wild een stem. “Ik wil duidelijk 
maken dat fazantenjacht not done is terwijl je 
er al steeds minder ziet rondlopen. Datzelfde 
geldt voor wilde eend. Die ga je toch niet beja-
gen en opeten terwijl de soort zo onder druk 
staat? Ook al zijn er meer  factoren dan jacht 
die zorgen dat dieren het moeilijk hebben. 
Dat is niet uit te leggen.” Via lobby kunnen 
Femmie en haar collega’s zich ook sterk 
maken voor de dieren op het wildmenu die 
wél in alle vrijheid hebben kunnen leven, 
zoals reeën, wilde zwijnen en edelherten. 
Prachtige dieren die in grote aantallen wor-
den afgeschoten op bijvoorbeeld de Veluwe 
omdat er teveel zouden zijn. Tenminste, dat 
menen belanghebbenden. Denk aan jagers, 
maar ook aan grondeigenaren of -beheerders. 
Verkeersveiligheid is een argument, overlast 
en schade ook. Maar Femmie stelt dat afschot 
dan vaak een automatisme is, een reflex.  
“Ik zie het als mijn taak om mensen te wijzen 
op alternatieven, op de andere kant van het 
verhaal. Veel schade en overlast is op een 
 diervriendelijker manier te voorkomen en 
overpopulatie reguleert zich vanzelf. Daar is 
de mens vaak niet bij nodig.” En het eten van 
wild? “Dat wordt te makkelijk vergoelijkt,” 
besluit ze. “Het is belangrijk om mensen te 
 vertellen over de achtergronden van het vlees 
waarvan we misschien denken dat het oké is 
om te eten. Dat verdienen de dieren, een eer-
lijk verhaal zonder marketingtrucjes.”
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DOE MEE MET ONZE WILDQUIZ
en maak tot en met 31 december kans op 
het boek De Wilde Stad of een cadeau-
bon van de Vegetarische Slager. Ga naar 
Quiz.dierenbescherming.nl.
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1Wild eten is gezonder dan vlees  
van  dieren uit de vee-industrie
Omdat mensen terecht schrikken van 

 berichten over het gebruik van antibiotica in de 
vee-industrie of andere crises en affaires rond de 
productie van vlees, wordt er nogal eens beweerd 
dat vlees van dieren die in het wild hebben geleefd 
gezonder zou zijn. Feit is dat jagers hun buit alleen 
‘op het oog controleren’. Dat dieren door een ver-
vuilde leefomgeving zware metalen en pesticiden 
hebben binnengekregen wordt niet opgemerkt.

2Er zijn geen roofdieren meer,  
dus moet de mens ingrijpen
Dat klopt deels, want de echt grote roofdie-

ren zijn inmiddels ook vaak door menselijk toedoen 
verjaagd of uitgeroeid. De mens opvoeren als nood-
zakelijk roofdier is echter onzin. Biologen weten dat 
voor de grootte van een populatie voor alle dieren 
geldt dat vooral voedselaanbod, onderlinge concur-
rentie, vegetatie en ziekten bepalend zijn. Afschot 
is om die reden niet nodig.

3Dieren in het wild hebben een goed 
leven gehad
Als je hun leven vergelijkt met dat van de 

 dieren in de vee-industrie, lijkt dat misschien het 
geval. Er is echter nog maar weinig echte natuur in 
Nederland en de dieren die erin leven hebben het 
al moeilijk genoeg door verstedelijking, intensieve 
landbouw en veehouderij. De jacht maakt boven-
dien dat dieren gestrest raken, zich angstig terug-
trekken of vluchten en slachtoffer worden van door 
hun leefgebied razend verkeer.

4Van sommige dieren zijn er  
gewoon genoeg of zelfs veel te veel
Wie bepaalt dat, zou je je kunnen afvragen. 

De jager? Of de boer die zegt schade te hebben? 
Het staat vast dat veel diersoorten waarop volop 
wordt gejaagd én die worden geconsumeerd sinds 
de jaren tachtig fors in aantallen zijn teruggelopen 
en geen overheid die daarop ingrijpt. Dat geldt 
vooral voor fazanten, houtduiven en wilde eenden.

5Jagen is een oeroude traditie en  
is onderdeel van onze cultuur
Een relatief kleine groep van 28.000 men-

sen jaagt. Deze hobby rechtvaardigen door te 
 verwijzen naar tradities en historie is ethisch niet 
vol te houden. Zo hadden we eeuwen geleden 
geen intensieve veehouderij. Nu fokken we een  
half  miljard dieren per jaar, met grote impact op  
de leefomgeving van wilde dieren. Daarmee is  
het ‘recht’ om te oogsten uit de natuur een achter-
haald principe.

5 FABELS ONTKRACHT
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GERED!

BIJNA 
 VERDRONKEN
Als het aan de medewerkers van 

 dierenopvangcentrum Vlaardingen ligt, 
verdient de 21-jarige Sem Tok een 

medaille. Eind augustus redde hij het 
leven van een jong katje dat vastzat in  

een put en dreigde te verdrinken.

Sem is werkzaam voor een bouw bedrijf en was op een 
ochtend in augustus bij een milieustraat om afval te 
lozen. Toen hij uit de auto stapte, hoorde hij een katje 
krijsen en miauwen. Het was hem direct duidelijk dat 
het in doodsnood  verkeerde. Sem zocht en vond het 
jonge dier al snel in een put. “Het water was aan het 
stijgen, het katje kon er zelf niet meer uit klimmen,” 
aldus Sem. “Ik móest iets doen.” 

In goede handen
Een medewerker van de milieu straat haastte zich om de 
sleutel van de put te halen, maar dat duurde Sem te lang. 
Hij brak de deksel open en tilde het katje er met één hand 
uit. Vervolgens zette Sem de kleine op zijn bijrijdersstoel 
en reed naar het asiel. Daar werd hij  opgevangen en naar 
de  dierenarts gebracht. “Na mijn werk ben ik nog even 
gaan kijken hoe het ging,” aldus Sem. “Hij was in goede 
handen, gelukkig. Ze hadden besloten het katje naar mij 
te  vernoemen. Superleuk!”

Sociaal katje
Na een paar dagen in opname bij de dierenarts, was 
 kitten Sem voldoende aangesterkt en mocht hij naar 
een gastgezin van de Dierenbescherming. Hier werd hij 
omringd door een heleboel andere dieren en ontwik-
kelde hij zich tot een sociaal  katje dat stapelgek is op 
knuffelen en graag op schoot ligt. Daarna keerde hij 
terug in het asiel. Voor even maar, want er hadden zich 
al mensen gemeld die hem een thuis wilden bieden. 
Vlak voordat hij door zijn nieuwe baasjes werd 
 opgehaald, kwam redder Sem nog één keer langs  
om afscheid te nemen van het katje dat zonder hem 
waarschijnlijk niet meer had geleefd. 
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‘Het water was aan  
het stijgen, Sem kon niet 

meer uit de put klimmen.  
Ik móest iets doen’
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PORTRETTEN

Naast directe hulp aan dieren, lobbyt de Dierenbescherming  
om dierenwelzijn in wet- en regelgeving te verankeren.  

Met goede kaders kan dierenleed immers op grote schaal 
worden aangepakt. We lobbyen op landelijk niveau, maar  

ook in Europa, bij provincies en gemeenten. 

In ons land zijn vier regiolobbyisten voor de Dierenbescherming 
werkzaam. Zij benaderen belangrijke spelers, zoals politici en 
gemeentebesturen, om gezamenlijk tot oplossingen te komen 

voor knelpunten met betrekking tot dierenwelzijn. Zo is de 
gemeente Rotterdam naar aanleiding van onze adviezen 

stadsduiven diervriendelijk gaan beheren in duiventillen in 
plaats van ze te vergassen en speelde de Dieren bescherming 

deze zomer een sleutelrol in de Brabantse veehouderijdiscussie. 

De regio’s van de Dierenbescherming bestrijken  
meerdere provincies. Om gericht te kunnen pleiten  

vormen onze regiolobbyisten een belangrijke schakel.  
Op deze pagina’s leggen ze uit wat hun werk inhoudt en  

waarom zij streven naar een beter dierenwelzijn.

LOBBYEN  
VOOR BETER 

DIERENWELZIJN
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JANNEKE VAN KESSEL
Lobbyist in de provincies Noord-Brabant, 
Limburg en Zeeland

“Bij de veehouderijdiscussie deze zomer in 
Brabant speelde de Dierenbescherming een 
prominente rol. Wij waren blij met het voor-
nemen van de provincie om versneld te willen 
verduurzamen, maar hebben ons wél kritisch 
uitgesproken over de plannen om de veehou-
derij daarbij te snel ingrijpend te veranderen. 
Dierenwelzijn en duurzaamheid gaan wat ons 
betreft hand in hand. Voer je de druk op en 
 verwacht je van boerenbedrijven dat ze in korte 
tijd enorme investeringen doen om aan de 
milieueisen te beantwoorden, dan zet je de 
boeren die onder ons Beter Leven keurmerk 

willen produceren in een hoek. Ook rem je de 
ontwikkeling van vernieuwende stalconcepten 
die het welzijn van dieren ten goede komen en 
werk je de toename megastallen in de hand. 
Omdat we met ons standpunt raakvlakken had-
den met meerdere politieke partijen, hebben 
we onszelf constructief in het midden kunnen 
profileren. De impact van lobby voor een orga-
nisatie wordt nogal eens onderschat, vind ik. 
Terwijl ik merk dat we sinds de veehouderijdis-
cussie als serieuze gesprekspartner worden 
gezien door provincies en gemeenten en 
gevraagd worden om input te leveren. Als je 
écht het verschil wilt maken voor dieren, begint 
dat vaak bij beleidsvorming. Daar heeft het 
impact en krijgt de verandering daadwerkelijk 
vorm. De term lobbyist vind ik trouwens een 

beetje achterhaald. Het heeft een negatieve 
lading, alsof je mensen op een slinkse manier 
wil beïnvloeden. Ik verkoop dierenwelzijn, zo 
zie ik het. Dat ik dat voor de Dierenbescher-
ming doe, werkt verzachtend. In mijn functie 
moet je sociaal vaardig en inhoudelijk sterk zijn. 
Geen onzin vertellen. Mijn geloofwaardigheid 
is het allerbelangrijkste. Ik ben een dieren-
beschermer, maar kan goed afstand nemen. 
Dat moet ook wel. Als ik me laat leiden door 
mijn emoties, verlies ik aan autoriteit en terrein. 
Terwijl ik niets liever wil dan voor dieren in ons 
land een betere wereld creëren.”

Wilt u meer lezen over de achtergronden en resul-
taten van de veehouderijdiscussie in Brabant? Kijk 
dan op onze site Dierenbescherming.nl.

‘Sinds de veehouderij
discussie worden  
we als een serieuze 
 gespreks partner gezien’
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PETER BOERTJE
Lobbyist in de regio Zuid-Holland 

“Mijn werkgebied is in vergelijking met 
 collega-lobbyisten klein maar intensief. 
Zuid-Holland beschikt over een flink aantal 
opvangcentra en dierenambulances en is erg 
dynamisch. Datzelfde geldt voor mijn functie. Ik 
heb onder meer contact met gemeenten, pro-
vinciale staten, burgemeesters en ambtenaren. 
Het streven naar een verankering van dieren-
welzijn in wet- en regelgeving vormt daarbij de 
rode draad. Ook op het gebied van voorlich-
ting kunnen we belangrijke stappen zetten.  
Als je het bewustzijn van mensen weet te ver-
groten, dan heeft dat namelijk directe gevolgen 

voor dieren. Neem de subsidie die we krijgen 
van de gemeente Rotterdam om katten gratis 
te chippen. Jaarlijks worden er 25.000 katten 
zwervend gevonden, van slechts veertien pro-
cent wordt de eigenaar achterhaald. Met onze 
 chipactie zullen dat er veel meer worden. 
Gemeenten hebben overigens de plicht om 
een kostendekkende vergoeding te betalen 
voor de opvang van dieren, een wettelijke taak 
die de Dierenbescherming voor ze uitvoert. 
Hoewel ze daar nog lang niet allemaal aan 
 voldoen, zijn wij met Rotterdam tot een goede 
overeenkomst gekomen. Zodoende kunnen 
giften en donaties weer worden ingezet voor 
 dierenwelzijnszaken die niét in de wet zijn 
 vastgelegd. Ik doe mijn werk met veel passie, 

zoals alles in het leven, en wil graag iets  
voor anderen betekenen. Het geeft me 
 voldoening om te zien dat dieren een steeds 
belangrijkere rol spelen in onze samenleving, 
ook de politiek kan daar niet omheen. Bij de 
komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 
zou ik dan ook het liefst op de tafel willen 
 klimmen en ons verhaal vertellen om iedereen 
duidelijk te maken hóe wezenlijk de zorg en 
aandacht voor dieren is.”
 
Vlak voordat dit blad naar de drukker ging, werd 
bekend dat in navolging van de succesvolle 
actie in Rotterdam ook de inwoners van  
de gemeente Nissewaard in december hun kat 
gratis kunnen laten chippen en registreren.

‘Het welzijn van dieren 
speelt een steeds grotere  
rol in onze samenleving, 
ook de politiek kan daar 
niet omheen’
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MARIJE SMEENK
Lobbyist in de provincies Utrecht, 
 Flevoland en Noord-Holland 

“Toen ik werd gevraagd als lobbyist, werkte  
ik al enkele jaren voor de Dierenbescherming. 
Ik was direct enthousiast, maar had één voor-
waarde: dat ik binding zou houden met de 
essentie van ons werk, namelijk de noodhulp 
aan dieren. Ik wil voelen waar ik voor sta en 
weten wat ik overdraag. Ik merk dat mensen 
het prettig vinden dat ik de praktijk ken. Ik heb 
óók kennels schoongemaakt en zieke dieren 
vervoerd, dus ik weet waar ik het over heb. 

Mooi vind ik dat je als lobbyist in één klap voor 
miljoenen dieren iets kan betekenen. Lastig is 
dat je daar een lange adem voor nodig hebt. 
Bij de totstandkoming van het faunabeheer-
plan heb ik me bijvoorbeeld hard gemaakt voor 
de toevoeging van een paragraaf over dieren-
welzijn. Andere partijen zaten in eerste instan-
tie niet te wachten op een koppeling tussen 
jacht, schadebestrijding en dierenwelzijn. 
 Terwijl ik juist duidelijk wilde maken dat die 
drie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
Uiteindelijk werd ik door meerdere partijen 
gesteund en is die paragraaf er gekomen. Een 
kleine stap, maar binnen deze wereld maakt 

dat een enorm verschil. Het bevestigt dat er 
rekening wordt gehouden met het welzijn van 
dieren. Ik geloof sowieso dat dit hét moment is 
om dierenwelzijn op de kaart te zetten, omdat 
het in onze samenleving een steeds prominen-
tere rol inneemt. Ik grijp daarom alle kansen 
aan, maar sta ondertussen ook klaar voor 
 dieren in nood. Vorige week moest er met 
spoed een kat naar de dierenarts worden 
gebracht. Dan spring ik in de ambulance. Het 
is de combinatie van politiek, besluitvorming 
en de hulp aan dieren die me zo goed past.”

‘Het is de combinatie van 
politiek, besluitvorming  
en directe hulp aan dieren 
die me zo goed past’
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ANNEBRECHT VAN OVEN
Lobbyist in de provincies Groningen, 
Drenthe, Friesland, Gelderland en  
Overijssel 

“Ik heb altijd iets willen bereiken voor dieren, 
een verschil maken. En dan het liefst op een 
grensgebied van onderzoek, praktijk en het 
beleid dat daarop volgt. Al op jonge leeftijd 
leerde ik hoe belangrijk het is om voor dieren 
te zorgen, te kijken naar wat ze nodig hebben. 
Toen ik opgroeide en werd geconfronteerd 
met de  harde realiteit, was dat een klap in mijn 
gezicht. Neem de bio-industrie en de jacht.  

Er wordt dieren van alles aangedaan, terwijl ze 
machteloos en onschuldig zijn en hun lot in de 
handen van anderen ligt. Een halfjaar na mijn 
afstuderen ben ik als lobbyist voor de Dieren-
bescherming gaan werken. In deze functie 
maak ik me hard voor de verankering van 
 dierenwelzijn in wet- en regelgeving en beleid. 
Zo denk ik mee over diervriendelijke alternatie-
ven als het gaat om in het wild levende dieren. 
Van oudsher wordt bijvoorbeeld aangestuurd 
op populatiebeheer en het afschieten van 
 dieren om schade aan gewassen te voor-
komen. En nog steeds wordt bij het opstellen 
van nieuw beleid snel naar die optie gegrepen. 

Het is aan ons als Dierenbescherming om  
te laten zien dat er ook andere manieren zijn. 
Dat niet de populatieomvang van de dieren het 
probleem is, maar juist de schade aan land-
bouwgewassen en dat je vanuit die gedachte 
moet gaan zoeken naar een oplossing. Ik word 
gedreven door mijn diepgewortelde streven naar 
een beter welzijn voor dieren. Als lobbyist zet je 
kleine stapjes, maar je kan wel degelijk een ver-
andering teweegbrengen. Ik ben er van over-
tuigd dat als je mensen laat zien dat het ook 
anders kan, daar mooie dingen uit voortvloeien.”

‘Als lobbyist zet je  
vaak kleine stapjes,  

maar kan je grote  
veranderingen  
teweegbrengen’
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NU IN ONZE WEBSHOP:

Kalender 2018 
kat of hond

Geniet elke maand 
van een prachtige 
dierenfoto 

€ 9,95 

DIERENBESCHERMINGSHOP.NL

Grappige teckel
 Van het merk ‘lief!’, met geluid 
€ 12,95

Dit is slechts een 
greep uit ons assortiment.

Met uw aankoop 
steunt u het werk van de 

Dierenbescherming.

Puppyvoer
 Voor puppy’s en 
jonge honden van 
alle rassen, met 
3 sterren Beter 
Leven keurmerk

Kittenvoer
 Voor opgroeiende 
katten vanaf 4 weken 
tot 12 maanden, 
met 3 sterren Beter 
Leven keurmerk
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Mede dankzij uw steun heeft de Dieren-
bescherming ook in 2017 weer een heleboel 
dieren kunnen helpen. En dat is natuurlijk 
waar we het voor doen. We blikken graag 
terug op een aantal mooie momenten.

BEREIKT  
VOOR DE  
DIEREN

De Dierenbescherming vindt het onaan-
vaardbaar dat er nog steeds miljoenen 
puppy’s onder erbarmelijke omstandig-
heden worden gefokt en verhandeld.  
We startten daarom een petitie tegen  
de foute puppyhandel, die maar liefst 
70.878 keer werd ondertekend. De 
 campagne werd daarna onderwerp van 
gesprek in de Tweede Kamer, in mei 
gevolgd door maatregelen om malafide 
handelaren aan te pakken. Zo gaat  
de door ons bepleite Witte Lijst van 
betrouwbare handelaren er komen. Dat 
betekent dat er straks enkel nog hondjes 
uit het buitenland kunnen komen van 
handelaren die aan eisen voldoen. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om de huisvesting, 
de socialisatie en het aantal nesten dat 
een teef mag krijgen.

Een thuis voor  
oude asieldieren
Deze zomer voerden we campagne voor de 
seniorendieren in onze asielen. Na de aftrap 
met presentatrice Milika Peterzon – die een 
aantal oude asielhonden in het zonnetje zette 
op de rode loper – vroegen we aandacht voor 
de oudere asieldieren via televisie, radio en 
social media. Met succes. Want de hoofdrol-
spelers: honden Daisy en Scooby, Loekie, 
Bram en Kim, katten Skip en Harry en konijn 
Bubbel vonden allemaal een thuis! Daarnaast 
hebben we veel extra giften ontvangen. Hier-
mee kunnen we de opvang van senioren in 
onze asielen en de vaak hogere medische 
 kosten betalen. Hebt u ook extra gedoneerd? 
Dan willen we u daar hartelijk voor bedanken.

Campagnes
Jaarlijks voeren we een aantal campagnes om extra aandacht  
te  vragen voor urgente zaken en misstanden. Zoals het afschot  
van  ganzen, kalvertransporten en de ondersteuning van onze 
 noodhulpdiensten.

‘Hittefilmpje’ miljoenen 
keren bekeken
Het ‘hittefilmpje’ waarmee we mensen 
waarschuwen voor het gevaar van honden 
die bij mooi weer worden achtergelaten in 
de auto, werd deze zomer binnen één dag 
meer dan zes miljoen keer bekeken. In het 
filmpje slaan twee jongens een raam in 
van een geparkeerde auto. Ze blijken 
 echter geen autodieven, maar redden een 
hond uit een bloedhete auto. 

14 nieuwe dierenambulances
In maart vroeg de Dierenbescherming hulp bij 

de aanschaf van een aantal nieuwe dierenambu-
lances. De oude waren in zó’n slechte staat dat 
ze niet meer door de keuring kwamen. Er werd 
massaal gehoor gegeven aan onze oproep, met 
als resultaat dat we vijf nieuwe ambulances heb-
ben kunnen aanschaffen. Later zijn er nog eens 

negen  bijgekomen, gefinancierd uit nalaten-
schappen en de opbrengst van de collecte.

70.878
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60
In IJsselmuiden haalde de Dierenbescher-

ming zestig katten uit een woning.  
De eigenaren deden na een controle  
van onze inspecteur van de Landelijke 

Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) 
vrijwillig afstand van de dieren. Ze werden 

direct naar een opvangadres gebracht, 
waar ze in alle rust mochten herstellen. 
Daarna  werden de katten herplaatst.

23 honden  weggehaald  
bij handelaar
In september haalde onze inspecteur 
23 honden weg bij een vermeende 
hondenhandelaar. Na een melding bij 
het landelijke meldpunt 144 trof hij de 
honden aan in donkere, vieze, natte ver-
blijven. De dierenarts constateerde dat 
ze onder de vlooien en luizen zaten. Op 
basis van deze bevindingen gaf RVO 
(de overheidsinstelling die toeziet op 
naleving van de Wet dieren) opdracht 
om de honden in bewaring te nemen. 
De handelaar krijgt zijn dieren niet 
terug. Wel komen de kosten voor de 
verzorging en opvang voor zijn rekening 
en na afronding van het onderzoek zal 
hij zich voor de rechter moeten verant-
woorden. Voor alle 23 hondjes wordt 
een nieuw thuis gezocht.

Gered
De noodhulp aan dieren heeft altijd een sleutelrol vervuld. Onze dieren-
ambulances vervoeren jaarlijks duizenden gewonde en zwervende dieren 
naar de asielen, waar ze liefdevol worden opgevangen en verzorgd. De 
inspectiedienst treedt op tegen dierenmishandeling en -verwaarlozing.

Katje Mulan na zeven jaar  
zwerven herenigd

Een van onze dierenambulances trof in de 
zomer het graatmagere poesje Mulan aan op 

de Ginkelse Heide bij Ede. Na massale 
media-aandacht, meldde zich een vriendin van 
het inmiddels aan MS overleden baasje (35), 
die het katje herkende. Haar ouders hebben 
de Dierenbescherming laten weten zich met 
alle liefde over Mulan te willen ontfermen. Ze 

waren blij verrast dat ‘hun’ eigenzinnige Mulan 
door de dierenambulance was gevonden.

Vossen uit mestbassin gehaald
Toen Dierenambulance Oost-Groningen een melding 
kreeg over twee vossen die vastzaten in een diep 
 mestbassin en er niet meer uit konden, kwamen de 
 vrijwilligers direct in actie. Ook de brandweer van 
 Bellingwolde schoot te hulp. Met een lang schepnet 
werden de dieren uit het water gehaald. Een van de 
 vossen zag er gezond uit en werd weer vrijgelaten. De 
andere was er slechter aan toe. Deze vos is in een 
mand naar het opvangcentrum gebracht om aan te 
 sterken. Inmiddels is hij weer teruggezet in de natuur.

Vergeten pony Bietje gered
In een smerige stal trof onze inspecteur deze zomer twee 
pony’s aan; een moeder en dochter. Ze stonden tot aan de 
schoft in de mest, hun hoeven al jaren niet meer bekapt.  
Omdat de dochter zo’n zware vergroeiing aan het hoefbeen 
had en nooit meer pijnvrij zou kunnen bewegen, moest  
de dierenarts haar laten inslapen. De moeder stond erbij 
toen het gebeurde, volledig van slag. Nog diezelfde dag 
werd ze naar een veilige plek gebracht, waar ze inmiddels 
tot rust is gekomen. 

U helpt ons redden
Afgelopen jaar hebben onze 
inspecteurs 30.000 dieren 
gered, reed de dierenambulan-
ce 65.000 keer uit en vingen we 
25.000 dieren op in onze 
asielen. Om aandacht te vragen 
voor de noodhulp aan dieren, 
voerden we in oktober de cam-
pagne Help ons Redden. Ook 
het dierendagfilmpje Don’t You 
Forget About Me, ingezongen 
door Niels Geusebroek, werd 
door ruim één miljoen mensen 
online bekeken en kwam voorbij 
in onder meer RTL Boulevard 
en Late Night. Dankzij deze 
overweldigende aandacht 
 meldden nieuwe leden zich  
aan en mochten we extra giften 
ontvangen, die we goed kunnen 
gebruiken om onverminderd 
hulp te blijven bieden aan 
 dieren die ons nodig hebben.
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1.600

Beter Leven

Beïnvloeding

Met het Beter Leven keurmerk richten we ons op mensen 
die (onbewust) kiezen voor gangbaar vlees. Door hen te 
helpen met het maken van een andere keuze, krijgen veel 
dieren een fijner leven. Geen vleespromotie dus, maar een 
streven naar meer dierenwelzijn.

We beschermen dieren ook door ze  
een stem te geven. Onder de noemer 
beïnvloeding werken we samen met 
 andere partijen om een diervriendelijker 
samen leving te bewerkstelligen.

Wet verandert paardenmarkten
De Dierenbescherming voert al jaren een strijd tegen 
 paardenmarkten in Nederland. Een strijd die regelmatig 
gepaard ging met bedreigingen en intimidaties. Deson-
danks blijven onze medewerkers volhardend om te zorgen 
dat de paardenmarkten verdwijnen. En met succes. Want 
onlangs werd bekendgemaakt dat het per 1 januari 2018 
wettelijk niet meer is toegestaan om paarden van een 
andere plek dan een exportverzamelplaats naar het 
 buitenland te vervoeren. De kans is groot dat dit resulteert 
in een aanzienlijke daling van het aantal paarden op  
de paardenmarkten, waarmee het voor veel gemeenten 
financieel niet meer aantrekkelijk is om nog langer 
 paardenmarkten te organiseren.

Iedereen een 
Happy Konijn
De Dierenbescher-
ming en branche-
organisatie Dibevo 
lanceerden het pro-
ject Happy Konijn 
met als doel om in 
dierenwinkels de con-
sument goed voor te 
lichten over het houden en 
verzorgen van konijnen. Zo heb-
ben veel mensen geen idee dat konijnen groepsdieren zijn 
en wegkwijnen als ze zonder soortgenoot worden gehou-
den. Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt 
het initiatief dat impulsaankopen moet helpen voorkomen.

Kipster: Goed voor hen en haan
In september werd de splinternieuwe Kipster-stal in het 
Limburgse Oirlo geopend. De Dierenbescherming was 
sinds de startfase van het initiatief betrokken en draagt 
het op handen. Er is dan ook met alle aspecten van 
duurzaamheid rekening gehouden en het diervriendelij-
ker karakter zie je overal terug. Onder meer in de bosrijke 
omgeving die is nagebootst. De dieren hebben verder alle 
ruimte en frisse lucht en door de gevarieerde beplanting is 
er veel te beleven. Daarom heeft Kipster drie sterren van het 
Beter Leven keurmerk gekregen. Daar komt bij dat de broertjes van de legkip-
pen niet worden vernietigd, maar een goed leven krijgen. En dat is uniek, want 
normaal sterven jaarlijks 45 miljoen eendagshaantjes in ons land een vroege 
dood, omdat ze zogenaamd nutteloos zijn. FO
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In tien jaar tijd is het aantal boeren dat produceert voor het Beter Leven 
keurmerk van zes naar 1.600 gestegen. In 2007 begonnen zes kippen-
boeren een experiment: zij hielden vleeskuikens die meer ruimte kregen  
en een overdekte uitloop, waarmee ze recht hadden op één ster van het 
keurmerk. Het  experiment is inmiddels uit zijn jasje gegroeid. Dit jaar waren 
er twee keer zo veel veehouders als in 2012 die produceren volgens de 
 criteria van het sterrensysteem. Samen houden zij 31 miljoen dieren.  
Sinds de introductie van het Beter Leven keurmerk kregen al meer dan  
100 miljoen dieren een beter leven. 



 Speciale preview van De Wilde Stad voor de lezers van Dier
 

Van de makers van De Nieuwe Wildernis komt een nieuwe bioscoopfilm uit: De Wilde Stad
De film schetst een beeld van de stad vanuit een totaal nieuw perspectief, namelijk dat van, de vaak door de mens onopgemerkte inwoners, de vele 

wilde dieren en planten die de stad bevolken. 
Bergketens van glas en beton, industriële savannes, kilometers rioolbuizen. Voor een groot aantal wilde dieren, bomen en planten zijn onze straten, 

tunnels, waterwegen en gebouwen van baksteen net zo geschikt en aantrekkelijke om in te leven als een oerbos of nieuwe wildernis. De stad 
verdringt of vervangt niet de natuur, het is natuur. Een stadse film die de dynamiek, snelheid, kracht, schoonheid en humor van de natuur in een 
stedelijke omgeving laat zien met verrassende plotwendingen. Een meeslepend verhaal vol avontuurlijke ontmoetingen tussen dieren en mensen 

waar nu eens niet de mens centraal staat.
 

De film gaat op 5 februari in première. Maar u kunt de film al eerder gaan zien: 
Ga in de periode 27 januari tot 3 februari met korting naar een voorvertoning in een bioscoop bij u in de buurt.

 

Reserveer nu alvast twee kaarten voor slechts 10 euro (2 voor de prijs van 1).
 

Ga naar www.dewildestad.nl/voorvertoningen voor een overzicht van de deelnemende bioscopen, de tijden en het kopen van de speciale bioscoop-
kaarten. Vermeld bij het bestellen de actiecode: DIEREN

8 FEBRUARI IN DE BIOSCOOP
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LEZERSFOTO’S

Lamis van der Velden Kiki van Rutte Louise Broere 

Amber Vercauteren Anni Heidrich Charelle Roeda Sabine Schipper

Ellen Martens Gon van Alewijk Sharon Piersma Doris Kop

Voor elke editie ontvangen we schitterende foto’s van u. Ditmaal blikken we terug op  
de online Dierenfoto van het Jaar-verkiezing in november. Maar liefst 7.000 inzendingen 
mochten we ontvangen. We maakten een selectie van de drie finalisten, aangevuld met 
een aantal mooie eervolle vermeldingen. Voor de volgende DIER zoeken we foto’s met het 
thema dat we voor dit nummer al in gedachten hadden: dierenvrienden. U stuurt ze naar 
foto@dierenbescherming.nl o.v.v. uw naam, woonplaats en een begeleidende tekst.

DIERENFOTO’S VAN HET JAAR

FINALIST
WINNAAR

FINALIST
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Franicisca Sival Chantal Wijnands Christa Vos  Cil Vermolen

Esther Havermans Robert Christa Van der Bor  Annelies Onkruijt Chelsey van Ens

Mirjam Hommema Ingrid van Zwieten Jolanda Fransen Marielle Daamen

Emma Boeve Jacqueline Dieleman Stephania Keus Kelly Vreeling
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NAAM
Mariska de Witt

FUNCTIE
Vrijwilliger  
scholenvoorlichting 

VRIJWILLIGERSWERK
“Ik ben dol op dieren, heb 
zelf twee katten. Naast mijn 
betaalde baan als praktijk-
opleider in de kinderop-
vang, werk ik sinds vier jaar 
als vrijwilliger voor dieren-
opvangcentrum Gouda. Ik 
vang onder andere thuis kit-
tens en katten op en geef 
voorlichting op scholen.”

DISCUSSIES
“Mooi dat de kinderen met 
het Dierenbeschermers-
spel samenwerken in 
groepjes en er onderlinge 
discussies ontstaan. Dat 
alleen vind ik al belangrijk. 
Het spel is heel divers, 
omdat er allerlei soorten 
dieren aan bod komen.”

EIGEN KEUZES
“Ik wil kinderen graag 
 duidelijk maken dat ze, hoe 
klein ze ook zijn, zelf keuzes 
mogen maken. Zoals een 
meisje van elf jaar dat had 
besloten om geen vlees 
meer te eten. En daar uit 
eigen ervaring in haar klas 
over vertelde.”

LEUKE REACTIES
“Kinderen reageren zo  
leuk. Daar kan ik enorm van 
genieten. Laatst was ik op 
een school waar ik vertelde 
dat de dieren in onze asie-
len blij zijn met bijvoorbeeld 
oude dekens en kapotte 
voetballen. Dat had een van 
de jongens tussen de mid-
dag thuis in geuren en 
 kleuren verteld. ’s Middags 
kwam hij met zijn moeder 
naar school met drie grote 
zakken vol dekens en lekke 
voetballen. Zo lief.”

MEELOOPREPORTAGE

OOK VOORLICHTING IN DE KLAS?
Het Dierenbeschermersspel is een 
 goede, interactieve manier om kinderen 
kennis te laten maken met de Dieren-
bescherming, ons werk en de omgang met 
dieren. Onze vrijwilligers spelen het spel 
kosteloos op basisscholen. Meer weten? 
Kijk dan op Dierenbeschermersspel.nl.
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Kinderen houden van dieren en willen er vaak alles over weten. Als Dierenbescherming vinden we het belang-
rijk dat kinderen respectvol met dieren leren omgaan. De relatie tussen mens en dier én dierenwelzijn staan 
daarom centraal in het Dierenbeschermersspel, waarmee onze scholenvoorlichters gastlessen op basisscho-
len verzorgen. Mariska de Witt is een van deze voorlichters. We mochten een ochtend met haar op pad.

ONZE MENSEN ONS WERK

11.00 uur Hoe zie je dat katten boos zijn? 
Waarom hebben kippen in de vee-industrie 
zo’n zwaar leven? Het Dierenbeschermersspel 
geeft antwoord op deze en een heleboel 
 andere vragen. We zijn te gast op de Koningin 
Wilhelminaschool in Gouda voor een les aan 
groep vijf. 

11.15 uur Mariska wordt welkom geheten door 
juf Evelien, waarna ze vertelt over het werk 
van de Dierenbescherming en de reden van 
haar komst. De kinderen luisteren aandachtig. 
Als het tijd is om aan het spel te beginnen, 
worden alle leerlingen in groepjes verdeeld en 
krijgen ze klinkende teamnamen als de ‘vlug-
ge vossen’, ‘grappige geiten’ en ‘knappe kip-
pen’. Aan de hand van videofragmenten en 
opdrachtkaarten starten ze met de quiz. 

11.45 uur Het spel is in volle gang en de kin-
deren worden steeds fanatieker. Om beurten 
mogen ze een rubriek kiezen, waarover 
 Mariska ze een quizvraag stelt. Met elk goed 
antwoord gaan ze een stapje vooruit op het 
spelbord. Welk team is het eerst bij de finish?

12.00 uur “Veel dierenleed komt voort uit on-
wetendheid, dus voorlichting is belangrijk. 
Voor kinderen is dit spel een toegankelijke 
manier,” aldus Mariska. Het is mooi om te 
zien dat het écht iets teweegbrengt bij kinde-
ren. Dat ze het ene moment schaterlachen 
om een filmpje van biggetjes die door de 
modder rollen, en het volgende geëmotio-
neerd raken als ze zien hoe een inspecteur 
van de Dierenbescherming een dier opvangt 
dat is mishandeld.

12.15 uur Een van de filmpjes gaat over  
een varkentje dat een kindje uit het water 
redt. Mariska vraagt of ze weten hoeveel 
 varkens wij mensen in ons leven verorberen. 
“Het helpt om wetenswaardigheden te 
 visualiseren. Als ik ze vertel dat het er zo’n  
45 per persoon zijn,  begint bij kinderen het 
radertje meteen te draaien. Op termijn heeft 
dat meer effect dan met een belerende vinger  
te wijzen.” 

12.30 uur De les is ten einde, maar de kinde-
ren hebben er nog geen genoeg van. “De 
 eerste keer was ik bang dat ze het niet leuk 
zouden vinden,” lacht Mariska. “Maar het is 
eerder omgekeerd; kinderen raken zo enthou-
siast dat ze niet meer willen stoppen, zelfs 
niet als de schooldag erop zit.” 
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STALBRANDEN,
DODELIJKE INFERNO’S  
IN DE VEE-INDUSTRIE
Pluimvee werd voortijdig gedood vanwege de vogelgriep, legkippen moesten sterven omdat hun stallen met 
het giftige fipronil waren behandeld en een ‘overschot’ aan melkkoeien werd geslacht vanwege Brusselse 
fosfaatnormen. En alsof deze rampspoed nog niet voldoende was, kreeg de vee-industrie in 2017 in extreme 
mate te maken met stalbranden, de hel voor dier en boer. DIER sprak over de oorzaken en oplossingen met 
een door brand getroffen boer, een brandweerman en een deskundige bij de Dierenbescherming. 
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Om maar meteen met de deur in 
huis te vallen: de conclusie die 
uit al deze gesprekken getrok-
ken kan worden is even onthut-
send als voorspelbaar. Nooit 

zullen we geheel kunnen voorkomen dat 
 dieren op jammerlijke wijze in de rook stik-
ken of levend worden verbrand. Wel kan er 
veel meer aan preventie worden gedaan. Nu is 
het vooral een gevoel van machteloosheid dat 
overheerst bij betrokkenen. Je staat er bij en je 
kan vrijwel niets meer doen om de dieren te 
redden als de boel eenmaal flink in de fik staat.

Vuurzee
“Weet je wat de varkens doen die je bij uit-
zondering wél kan redden als je ze buiten in 
een weiland zet?” vraagt de brandweerman 
die jarenlang letterlijk vooraan stond bij 
inferno’s van apocalyptische omvang. “Ze ren-
nen zo de vuurzee weer in. Terug naar hun 
stal, de enige veilige plek die ze kennen.”  

Hij heeft het meegemaakt, z’n brandweerpak 
besmeurd met uitwerpselen van het gestreste 
dier dat hij daarvoor nog in zijn armen had.

Risico op explosie
Deze macabere constatering zou dus beteke-
nen dat dieren die niet gewend zijn om bui-
ten te komen, minder kans op overleving 
hebben bij een brand. “Dat klopt,” beaamt 
Bert van den Berg die de Dierenbescherming 
al bijna tien jaar vertegenwoordigt in gesprek-
ken met de overheid, het bedrijfsleven, het 
brandweerwezen en de verzekeraars. Hij weet 
als de deskundige bij uitstek op het gebied 
van de vee-industrie dat dieren altijd kiezen 
voor de veiligheid die ze kennen. “Zijn ze een 
uitloop naar buiten gewend, dan scheelt dat 
enorm bij een stalbrand. Zo niet, dan hebben 
wegklappende wanden of staldeuren die wor-
den opengegooid geen enkele zin.” Over dat 
laatste zegt de brandweerman die we spraken 
zelfs dat het averechts kan werken, omdat het 
risico op een explosie dan reëel is. “Je voedt 
de brand immers in één letterlijke klap met 
veel zuurstof.” 

Veilige uitloop
Een recente brand bij het Limburgse varkens-
bedrijf Livar illustreert Berts gelijk. De var-
kens worden daar gehouden met een royale 
uitloop naar buiten. Een aangestoken brand 
werd gelukkig tijdig ontdekt, waarop de 
 varkens veilig de uitloop in konden worden 
gedreven. De stallen vielen ten prooi aan de 
vlammen, maar de varkens bleef dit leed 
gelukkig bespaard. Inmiddels zijn de stallen 
herbouwd en worden er weer varkens gehou-
den, met drie sterren van het Beter Leven 
keurmerk van de Dierenbescherming.

Tal van oorzaken
Van een uit de hand gelopen kwajongens-
streek tot kortsluiting, er zijn tal van oor-
zaken die een stal in korte tijd in lichterlaaie 
kunnen zetten. Zelfs de klimaatverandering 
speelt een rol. Wetenschappers hebben al 
geconcludeerd dat heftiger weer steeds vaker 
zal voorkomen. Boer John Grutters uit Groes-
beek kan er over meepraten. Duidelijk wordt 
dat het drama John en zijn familie niet in de 
koude kleren is gaan zitten. Als het onweert, 
zie je in de ogen van vooral de kinderen dat 
de stalbrand zijn sporen heeft achtergelaten. 
Johns gedachten gaan terug naar die bewuste 
zomeravond. “Het was warm geweest, boven 
de dertig graden en benauwd. De laatste 
zomers werd er sneller en veel vaker gewaar-
schuwd met code geel, oranje en rood en ja, 
als boer hoop je dan dat zo’n onweersbui 
voorbij trekt of meevalt. Maar die avond 

zagen we ’m via de buienradar snel dichtbij 
komen. Het werd donker, toen windstil en er 
volgden een aantal flinke klappen.” Het was 
beangstigend en op het moment dat de familie 
Grutters zich realiseerde dat de ellende recht 
boven hun hoofd zat, volgde de grote klap en 
viel de stroom uit. “Ik had nog niks door, zette 
in de ene meterkast de stroom er weer op en 
terwijl ik dit ook in de tweede meterkast van 
de andere stal wilde gaan doen, kwamen er 
twee buurjongens aanrennen: ‘D’r is brand, 
d’r is brand’, schreeuwden ze.”

Snel gegaan
In nog geen twee uur tijd was het gebeurd. 
Een stal met 40.000 jonge leghennetjes erin 
brandde compleet af. “Gelukkig voor de dieren 
is het snel gegaan. Ik denk niet dat ze er veel 
van hebben gemerkt,” zegt Grutters. “In de 
schuur gaat ‘s avonds het licht uit en de kip-
pen sliepen al. Ze zijn gestikt door de enorme 
rookontwikkeling.” Dit kleine beetje troost 
heeft de familie Grutters misschien wel gehol-
pen om weer moed te verzamelen, de boel snel 
op te ruimen en opnieuw op te bouwen. Het is 
ze met een fikse investering uiteindelijk gelukt 
en nu zijn ze begonnen met het fokken van 
kippen volgens de criteria van één ster van het 
Beter Leven keurmerk. Geen plofkip dus, maar 
de diervriendelijker variant, langzamer groei-
end en met een overdekte uitloop. 

Bliksemafleider
De machteloosheid ten tijde van de brand 
heeft bij John plaatsgemaakt voor gezonde 
ondernemerszin en enthousiasme. Ondanks 
het besef dat hem een natuurramp is overko-
men, wil hij voorkomen dat het noodlot weer 
toeslaat en gaat hij een bliksemafleider plaat-
sen op het dak. Dat klinkt eenvoudig, maar 
kost een boel geld, 15.000 euro. Grutters heeft 
het er graag voor over, maar had wel de ver-
wachting dat dan de verzekeringspremie 
omlaag zou gaan. “Nou vergeet het maar,” 
aldus de pluimveehouder. 

In nog geen twee uur 
tijd was het gebeurd. 
Een stal met 40.000 
jonge leghennetjes erin 
brandde compleet af
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Uniek samenwerkingsverband
“Ik begrijp zijn frustratie, dat klopt natuur-
lijk niet,” beaamt Bert van den Berg, die zegt 
dat hij aandacht gaat vragen voor deze kwes-
tie. Dat kan hij doen, omdat hij met de juiste 
personen om de tafel zit en de discussie  
over preventie vooral met alle betrokkenen 
gevoerd moet worden. “Ik snap de emoties die 
opspelen als zo veel dieren sterven, maar we 
moeten het samen oplossen.” En dat gaat 
blijkbaar niet makkelijk en duurt vooral erg 
lang. “Dat is weleens frustrerend,” geeft Bert 
toe, “maar hoe gek dat misschien ook klinkt, 
ik zie ook lichtpuntjes.” Hij doelt onder meer 
op de resultaten van het zogeheten Actieplan 
Stalbranden 2012-2016 (zie bovenstaand 
kader), dat onlangs werd geëvalueerd door 
wetenschappers en nu aan de Tweede Kamer 
is voorgelegd. Het Actieplan vormt een uniek 
samenwerkingsverband  tussen rijksoverheid, 
boerenorganisatie LTO Nederland, het Ver-

bond van Verzekeraars, Brandweer Nederland 
en de Dierenbescherming, waarbij systema-
tisch in kaart is gebracht hoe vaak stalbran-
den voorkwamen, wat hun oorzaken waren en 
vooral wat je kunt doen om ze te voorkomen.

Doodsnood
Ondanks de resultaten die voortvloeiden uit 
dit Actieplan, zijn we er nog niet. Dat heeft 
deze zomer pijnlijk duidelijk gemaakt. Onze 
ooggetuige van de brandweer heeft de krij-
sende varkens gehoord. “Pure doodsnood, 
 v  erschrikkelijk om te horen,” vertelt hij.  
“Ze kunnen geen kant op en dan krijgt zo’n 
dier ook nog eens kokend hete gesmolten 
tempex op z’n huid gedruppeld dat als isola-
tie is gebruikt.” De man maakt herhaaldelijk 
duidelijk hoe hopeloos het is om juist in oude 
stallen een brand te blussen. Daar moet dus 
echt iets gebeuren. “Laat ik eerlijk zijn. We 
staan daar alleen omdat het publiek dat van 

Er werd een onderzoeksjournalist 
aan het werk gezet die op basis 
van de toen beschikbare bronnen 
concludeerde dat er sprake was 
van een alarmerende trend.  
De media brachten het verhaal 
 prominent en in een radio-inter-
view nodigde de directie van de 
Dierenbescherming alle betrok-
ken organisaties uit om gezamen-
lijk de handen uit de mouwen te 
steken en met een plan van aan-
pak te komen. Er rezen steeds 
meer Kamervragen. De veehou-
derijsector en de overheid wilden 
uiteindelijk wel meedoen, maar 
verlangden een degelijk onder-
bouwde bevestiging van het 
brandalarm van de Dierenbe-
scherming. Die kwam er eind 
2011 in de vorm van de bekroon-
de afstudeerscriptie ‘Brand in 
veestallen’ van twee studenten 
van de Hogeschool Van Hall 
Larenstein in opdracht van de 
Dierenbescherming en het toen-
malige ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Voedselkwali-

teit. Het lectoraat Dierenwelzijn 
van Van Hall en het lectoraat 
Brandpreventie van het Neder-
lands Instituut Fysieke Veiligheid 
begeleidden het onderzoek.

Eindelijk officieel gehoord
Nu de in 2008 geluide noodklok 
eindelijk ‘officieel’ werd gehoord, 
ontstond een uniek samenwer-
kingsverband tussen de rijks-
overheid, de boerenorganisatie 
LTO Nederland, het Verbond van 
Verzekeraars, de Nederlandse 
Vereniging voor Brandweerzorg 
en Rampenbestrijding (NVBR) en 
de Dierenbescherming en was 
het Actieplan Stalbranden gebo-
ren. Boeren werden voorgelicht, 
kennis werd ook met anderen 
gedeeld en in 2014 werd een 
 eerste succes geboekt toen de 
overheid per april 2014 de bouw-
voorschriften voor nieuw- en 
 verbouw van stallen aanpaste. 
Nieuwe en te renoveren stallen 
moeten nu veel brandveiliger wor-
den gebouwd, met brandwerende 

materialen en de elektrische 
installatie achter een gedurende 
zestig-minuten brandwerende 
afscheiding. Hierop beknibbelen 
is er niet meer bij. “Tot 2014 gol-
den voor veestallen dezelfde 
brandveiligheidseisen als voor de 
‘lichte industrie’, waarmee een stal 
met dieren feitelijk gelijk werd 
gesteld aan een opslagloods met 
bijvoorbeeld wc-rollen of koel-

kasten,” legt Bert van den Berg 
van de Dierenbescherming uit.  
Nu is in het Bouwbesluit een sub-
categorie opgenomen voor het 
bedrijfsmatig houden van dieren. 
“Een stal met dieren krijgt hiermee 
een zwaar dere bescherming.” Een 
stap in de juiste richting, maar het 
mag duidelijk zijn dat er nog een 
lange weg te gaan is voordat alle 
stallen brandveilig zijn.

Het was in 2008 de Dierenbescherming die als 
eerste organisatie aandacht vroeg voor de toen 
al steeds vaker voorkomende stalbranden. 

WAT HOUDT HET ACTIEPLAN STALBRANDEN IN?

‘De brandweerman
nen blussen alleen 
omdat het publiek  
dat van ze verlangt. 
Denk je nou werkelijk 
dat dat ook maar  
iets uithaalt?’
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ons verlangt.” Hij wijst op een foto van een col-
lega die een straal water in een immense vuur-
zee staat te spuiten. “Denk je nou werkelijk dat 
dat ook maar iets uithaalt?” De brandweer-
man vertelt over zijn eigen ervaringen, somt op 
waar het zoal aan schort: verkeerde bouwma-
terialen, nonchalance en gemakzucht, en voor-
al grootschaligheid. “Stallen die veel te dicht 
op elkaar gebouwd staan, daar moet zeker vijf-
tig meter gras tussen zitten. Vind je het dan 
gek dat de brand zich zo snel  verspreidt?  
Ik vermenselijk ’m in mijn taalgebruik, maar 
zo’n brand is als een wezen, altijd op zoek naar 
voedsel. Ja, en dan moet je geen in plastic ver-
pakt hooi tegen de achterkant van je stal bij de 
uitgang zetten. Dat lust ’ie graag natuurlijk.” 
Het zijn wat willekeurige voorbeelden, maar 
ze maken duidelijk dat iemand met praktijk-
ervaring weet waar het fout gaat.

Prutsen
Die ervaringen lees je volgens Bert ook terug 
in de evaluatie van het Actieplan Stalbran-
den. “Brand wordt vaak veroorzaakt door 
kortsluiting. Dat kan komen omdat Willie 
Wortels zelf hebben lopen prutsen of een 
oude koelkast in de koffieruimte hebben 
neergezet. Of wat dacht je van het parkeren 
van een tractor met hete motor pal naast een 
gortdroge hooiberg?”

Terug naar kleinschaliger veeteelt
Gevraagd naar een oplossing zegt de brand-
weerman én dierenvriend: “Het is te groot 
geworden. We moeten terug naar een klein-
schaliger veeteelt.” Het is fijn als je steun 
krijgt voor je standpunt, maar zowel de 
 Dierenbescherming als Brandweer Nederland 
is van mening dat de bal nu bij de veehouderij-
sector en de politiek ligt. Als de evaluatie  
van het Actieplan één ding duidelijk maakt, is 
het wel dat nu ook de oude stallen moeten 
worden aangepakt. Bert: “De stuurgroep 

Actieplan Stalbranden gaat door en de 
 Dierenbescherming doet mee. Want bewust-
wording blijft belangrijk. Niet meer zelf 
knoeien aan elektrische installaties bijvoor-
beeld. Neem elektromotoren en warmte-
kanonnen, die moeten tegen oververhitting 
worden beveiligd. Er dienen inderdaad 
bliksem afleiders te komen en branddetectie 
in technische ruimten.” De Dierenbescher-
ming wil daarnaast dat het nut van sprinkler- 
of watervernevelingsinstallaties serieus wordt 
onderzocht. Ook een verbod op dakdekken als 
er dieren in de stal zitten is nodig.

Prikkel
“De prikkel om tot actie over te gaan is niet 
groot voor een sector die enorm op de kost-
prijs let en dus hoor je te vaak dat maatrege-
len betaalbaar moeten blijven,” zegt Bert. 
“Maar, als we het met elkaar nodig vinden, en 
daar lijkt het wel op, dan moeten de kosten 
van de maatregelen ook doorberekend wor-
den aan de consument.” Het is nu allereerst 
de vraag of ook de politieke wil er is. Alle kaar-
ten liggen op tafel, inclusief een duidelijke 
brief van de verantwoordelijk oud-staats-
secretaris Martijn van Dam, die in augustus 
nog aan de Tweede Kamer schreef dat hij was 
aangedaan door de hartverscheurende beel-
den van de recente stalbranden. Hij stelde te 
willen kijken of er juridische mogelijkheden 
zijn om ook voor de oude stallen strenge 
brandveiligheidsvoorschriften te laten gelden. 

Politieke keuze
Het klonk allemaal erg positief, concludeerde 
de Dierenbescherming. Nu zit er een nieuw 
kabinet. In het regeerakkoord is evenwel niets 
terug te vinden over dit alles. Wel over de 
bestrijding van ‘ongedierte’ dat kortsluiting 
kan veroorzaken door aan kabels te knagen. 
En over zaken die ánderen moeten regelen. 
De brandweer vatte het bondig samen in NRC 
Handelsblad van 28 juli: “Dit soort grote bran-
den kan zich binnen de huidige regelgeving 
voordoen. Dat is een politieke keuze.” Veel 
mensen zullen ongetwijfeld benieuwd zijn hoe 
die keuze straks gaat uitpakken voor de dieren 
in de vee-industrie. Saneren van oude stallen, 
de boel platgooien en weer opbouwen, is niet 
realistisch. De Dierenbescherming blijft 
 pleiten voor een brandveilige uitvoering van 
stallen, oude én nieuwe, om daarmee op ter-
mijn honderdduizenden dieren een vreselijke 
dood te besparen.

Meer over de inspanningen van de Dieren-
bescherming om het risico op stalbranden 
te minimaliseren, leest u op onze website 
Dierenbescherming.nl.

‘Van uit de hand 
 gelopen kwajongens
streek tot kortsluiting, 
er zijn tal van 
 oorzaken die een  
stal in korte tijd 
 in lichterlaaie  
kunnen zetten’

30 stalbranden
Gemiddeld ging het in de periode 
2012 tot en met 2016 om 30 stalbran-
den per jaar. 

90.000 kippen
Het aantal dieren dat daarbij sterft  
varieert enorm; gemiddeld zou het vol-
gens de onderzoekers in de periode 
van 2012 tot 2016 gaan om circa 220 
runderen, 7.170 varkens en 90.000 kip-
pen. De cijfers moeten volgens de 
onderzoekers voorzichtig worden  
geïnterpreteerd. Pas sinds 2014 wor-
den stalbranden systematisch geregi-
streerd door Brandweer Nederland en 
het Verbond van Verzekeraars. 

50 procent stijging
In 2015 gingen 26 stallen in vlammen 
op waarbij 133.200 dieren omkwamen 
en in 2016 waren dat er 35 met bijna 
200.000 dierlijke slachtoffers. Een 
 stijging van 50 procent.

2017: dieptepunt
Dit jaar dreigt een absoluut dieptepunt 
te worden: volgens berichten in de 
media stond de teller aan het einde van 
de zomer al op maar liefst 225.000 
omgekomen dieren en zou het gaan 
om zo’n 20 stalbranden.

ALARMERENDE 
CIJFERS
De noodzaak van een adequate 
aanpak is duidelijk, zeker in de 
oude stallen. Als de verhalen van 
de betrokkenen in dit verhaal dat 
niet al illustreren, dan doen de 
 cijfers dat wel. 
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ONGEZIENE 
NATUUR IN DE STAD
Dieren leven niet alleen in de natuur, maar kunnen zich ook 
in drukke steden prima redden. Zodra je weet waar je kijken 
moet, openbaart zich een bijzonder dierenuniversum. 
Neem Amsterdam, waar honderdvijftig vogelsoorten 
broeden, zestig vissoorten zwemmen in de grachten en 
vossen tot diep in de stad doordringen. Op deze pagina’s 
treft u een aantal dieren die de stad tot hun habitat hebben 
gemaakt. Ook al verwacht je ze misschien niet, ze leven er 
wel degelijk. 

PADDEN OP PAD
Afhankelijk van de luchtvochtigheid 
en de temperatuur verlaten padden 
tussen februari en april massaal hun 
overwinteringsplek om te paren. Dat 
doen ze altijd in het water en ze leg-
gen soms kilometers over land af om 
daar te komen. Op diverse plekken in 
Nederland helpen vrijwilligers tijdens 
hun gevaarlijke tocht met oversteken.
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TWEEDE KAARTJE 
GRATIS BIJ
VOOR VERTONING 
DE WILDE STAD 

In het vorige nummer  
las u uitgebreid over  
De Wilde Stad, die half 
november in première 
zou gaan. Omdat de 
release is uitgesteld naar 
8 februari heeft u alsnog 
de kans om een van de 
speciale voorvertoningen 
in het land bij te wonen. 
De film volgt  talrijke 
 dieren die Amsterdam tot 
hun  habitat hebben 
gemaakt in een meesle-
pend  verhaal vol wonder-
lijke ontmoetingen. 

Wilt u hierbij aanwezig 
zijn en het tweede 
 kaartje gratis krijgen? 
Op pagina 21 staat hoe 
u zich kan aanmelden. 

RONDSLINGEREND 
AFVAL
Honderdduizenden dieren 
doen zich tegoed aan ons 
afval. Vooral reigers weten 
feilloos waar ze moeten zijn, 
en hoe laat. Als de marktlui 
naar huis gaan, melden ze 
zich bij hun favoriete kraam. 
Ook meeuwen en ratten eten 
zo’n beetje alles wat de mens 
laat rondslingeren; die laatste 
eten gek genoeg ook graag 
stopverf vanwege de lijnolie 
die erin zit. 

OPTIMAAL AANGEPAST
Duiven hebben zich optimaal 
aangepast aan de stad, vol 
steen, lawaai en vervuiling. Ze 
broeden op de kleinste richel-
tjes, ontwijken al vliegend met 
gemak auto’s en fietsers en 
halen hun eten overal van-
daan; de straat, het platteland 
en de havens. Over het alge-
meen zijn ze in uitstekende 
conditie. Toch wordt ook de 
gezonde duif bedreigd door 
de steriele stad, met herme-
tisch gesloten nieuwbouw 
zonder ruimte voor vogels. 
Een stad waar rommelhoekjes 
met wat opschietende planten 
verdwijnen, waar in de haven 
bedrijven steeds netter gaan 
werken, minder morsen met 
graan. Huismus en spreeuw 
werden al slachtoffer, de duif 
zal ze volgen. 
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WIN!  
BOEK DE WILDE STAD
Over deze en een heleboel 

andere dieren in de stad 
leest u in De Wilde Stad, het 
boek dat naar aanleiding van 

de gelijknamige film ver-
schijnt met prachtige foto’s 
van natuurfotograaf Frans 
Lemmens. We mogen vijf 

exemplaren van het boek ver-
loten. Wilt u kans maken? 
Stuur dan een mailtje naar 
win@dierenbescherming.nl 

o.v.v. uw naam en 
 contactgegevens.

KLEINE  
LUCHTACROBAAT
De gierzwaluw hoor je meest-
al voordat je hem ziet. Wan-
neer hij boven de stad vliegt 
om kleine insecten te vangen, 
laat hij een schril, hoog 
gesnerp horen. De vogeltjes 
zijn hier maar drie maanden 
per jaar, vanaf eind april. De 
rest van de tijd leven ze in 
Afrika. Twee keer per jaar 
leggen ze een afstand van 
9.000 kilometer af, alleen  
om hier te broeden. De gier-
zwaluw leeft in de lucht, en 
slaapt vliegend. Een bijzonder 
vogeltje, dat alleen naar bene-
den komt om eitjes uit te broe-
den, het liefst ieder jaar op 
dezelfde plek.

VOL BRAVOURE
Wat bravoure en brutaliteit 
betreft scoort de meerkoet 
bijzonder hoog. Hij valt alle 
dieren aan die te dicht in de 
buurt komen, zelfs ganzen en 
zwanen, die toch een flink 
maatje groter zijn. Ook opdrin-
gerige soortgenoten worden 
fel bevochten. Meerkoeten 
kiezen soms wonderlijke 
locaties en bijzondere materi-
alen uit voor hun nest. Ze zijn 
meesters in recycling en her-
gebruik van vele soorten 
plastic, in alle kleuren. Het 
mannetje voert de spullen 
aan, het vrouwtje keurt ze en 
geeft ze een geschikt plekje. 



LUID KEFFEN
Een vos is een hondachtige 
en kan ook blaffen. Vaak doet 
hij dat zacht, maar hij kan ook 
luid keffen, meestal vier keer 
achter elkaar. Ken je dat 
geluid, dan ontdek je dat er 
meer vossen in je omgeving 
leven dan je dacht. Een enkele 
keer dringen vossen diep door 
in de stad. Meestal worden ze 
dan gespot door mensen die 
vervolgens de dierenambu-
lance laten komen. Die geeft 
ze een lift, terug naar de bui-
tengebieden. ’s Winters zijn 
vossen op hun mooist in hun 
prachtig roodbruine, dikke 
wintervacht. In de zomer zien 
ze er slank uit. In de sneeuw  
of op verse grond is het loop-
spoor van de vos goed herken-
baar; het slingert van de  
ene greppel naar de andere  
en van struik naar boom en 
weer terug.

WONDERLIJKE KUIF
Met zijn wonderlijke kuif is de 
fuut een zeer opvallende 
vogel. Het mannetje ziet er 
hetzelfde uit als het vrouwtje, 
iets wat zelden voorkomt 
onder vogels. Futen waren 
ooit schuwe watervogels, en 
broeden pas sinds enkele 
jaren in de stad. En ook hier 
moeten ze hun territorium en 
hun vrouwtje verdedigen.  
De gestreepte jonge futen 
verlaten al vroeg hun nest om 
de warmte op te zoeken onder 
de veren van hun ouders. 
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IN ACTIE

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

?
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.

TROUWE DIENST Vrijwilligsters Nel Warren en Annelies 
Groen werden in het zonnetje gezet door beheerder  
Babiche  Houtman van dierenopvangcentrum Vlaardingen. 
 Annelies zet zich al 16 jaar in voor de dieren, Nel  
30 jaar.  Zulke vrijwilligers zijn goud waard. Annelies is 
twee keer per week bij de katten te vinden. Dankzij 
haar zien de verblijven er altijd picobello uit. Nel is zelf-
verklaard opperhoofd van de voorraadruimte en manus-
je-van-alles. Zij zorgt ervoor dat alle nieuwe spullen een 
plekje krijgen, maakt schoon, ruimt op, werkt was weg 
en zoekt spulletjes uit voor het tweedehands winkeltje. 
Het meest geniet ze als ze de honden mag verwennen met 
lekkers. Nel en Annelies onwijs bedankt dat jullie al zo lang 
klaarstaan. Hopelijk volgen er nog vele jaren.

Bloemen voor twee kanjers
GIFT Onlangs ontving dierenopvang-
centrum Kennemerland een mail van 
 cosmeticabedrijf Lush met de boodschap 
dat ze de vrijwilligers wilden verwennen. 
Daartoe stelden zij een flink aantal verzor-
gingsproducten beschikbaar. Eén van de 
medewerkers van het asiel is daarop naar 
de Lush winkel in Haarlem gegaan om met 
een volgeladen auto huiswaarts te keren. 

In de watten

INITIATIEF Met het project Dierenbuddy  
zetten vrijwilligers van de Dierenbescherming 
zich in de regio’s Amersfoort, Purmerend en 
Zaanstad in voor ouderen en chronisch zieken 
die niet  langer de volledige zorg voor hun dier 
kunnen dragen. De Dierenbuddy’s helpen  
door bijvoorbeeld de kattenbak te verschonen  
of een wandeling met de hond te maken. Op 
deze manier kunnen de dieren zo lang  mogelijk 
bij hun baas blijven, en dat is heilzaam voor 
mens én dier. Meer weten? Kijk dan op  
Dierenbescherming.nl/dierenbuddy.

Hulp voor  
mens en dier

BELANGLOZE INZET Honden die in het asiel terecht-
komen, zitten vaak niet lekker in hun vel. Hun vacht is verwaar-
loosd, ze hebben last van klitten, hun nagels zijn te lang en 
hun oren smerig. Hoewel we het belangrijk vinden om onze 
dieren goed te verzorgen, is een bezoekje aan een trimsalon 
soms te stressvol. We zijn daarom blij dat Ralph van Trimmo-
biel doggy-style ons Dierenbeschermingscentrum in het Lim-
burgse Born regelmatig bezoekt. Dankzij hem kunnen wij de 
honden een rit in de dierenambulance en daarmee veel stress 
besparen. Ralph heeft inmiddels belangeloos een groot aan-
tal  asielhonden getrimd. Dankzij hem zitten de dieren beter in 
hun vel, waarmee ook hun kans op een nieuw thuis groter is. 

Stralende honden
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INITIATIEF  Dierenopvangcentrum Vlaardingen 
werd verrast met een aantal zelfgemaakte voer-
puzzels voor de katten. Joyce Laport regelde dat 
kinderen van basisschool Het Baken uit Berkel 
en Rodenrijs gingen knutselen. En kijk toch 
eens wat een geweldig resultaat. Katten worden 
dolgelukkig van voerpuzzels. Het stimuleert hun 
jachtinstinct en doorbreekt de routine van het 
dagelijks leven in de opvang. Aan alle lieve 
 knutselkinderen: ontzettend bedankt!

Kattenvoerpuzzels
DONATIE Wat ontzettend lief!  

Deze twee dames kwamen lekkers 
brengen voor onze asieldieren in 

 dierenopvang Het Swinge in  
Drachten. Dat wordt smullen.

DONATIE Marit en Ethica hebben 
een mooie donatie gedaan van  

€ 75 voor dierenopvangcentrum 
Haarlemmermeer. Ze brachten het 

geld bij elkaar met het inzamelen van 
flessen. Meiden, super bedankt!

Lekkere hapjes

Mooie donatie
GIFT Dierenambulance Midden-Nederland  
werd  verrast door een berichtje van Zeilmakerij 
 Flevoland uit Almere. Wat bleek? Ze hadden  
twee prachtige zwanen tassen gemaakt voor ons. 
Een mooie gift, waar we in de toekomst nog vaak 
dankbaar gebruik van zullen maken.

Zwanen vervoeren

DONATIE Zangeres Brenda Bee en haar band hebben met een 
straatoptreden naast de ingang van een supermarkt in Apeldoorn 
ruim € 200 opgehaald voor de  Dierenbescherming. “Ik heb 
de actie georganiseerd omdat ik een groot dierenliefheb-
ber ben,” vertelt Brenda. “Het was fijn om op deze 
manier iets voor ze te kunnen betekenen. De Dieren-
bescherming is 365 dagen per jaar 24/7 in touw 
om dieren te beschermen en te helpen. Dat is hard 
nodig, en daar heb ik veel respect en waardering 
voor.” De zangeres overhandigde na afloop het 
geld aan Marcel van den Berg van dieren asiel De 
Kuipershoek in Apeldoorn. Niet op kantoor of bij een 
balie, maar geheel in stijl in een kamer vol katten. 

Muzikale donatie

DIERVRIENDELIJK PROJECT De varkens in proefstal Varkenshoff 
in het Overijsselse Lemelerveld zitten er warmpjes bij. Ze hebben er 
alle ruimte om te spelen, kunnen naar hartenlust wroeten en wegkrui-
pen in een laag vers stro. In de stal is het licht, fris en groen. De 
bomen zuiveren de lucht en veel van de planten en kruiden hebben 
een geneeskrachtige werking. Voor initiatiefnemers Annemarie en 
Herbert Noordman is met de opening van Varkenshoff een droom uit-
gekomen. Het hele gezin is betrokken bij het project, want ook hun 
dochter Kim en zoon Niels helpen bij de dagelijkse werkzaamheden.  
Meer over deze bijzondere stal leest u op Varkenshoff.nl. 

Verwende varkens
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Sem zat lange tijd opgesloten in een konijnenhok.  
Zijn leven speelde zich af op minder dan één vierkante 
meter, waar hij de dagen in eenzaamheid sleet. Pas toen 
Sem in het asiel terechtkwam, leek het tij te keren. Met 
de hulp van zijn verzorgers krabbelde hij langzaam op. 
Bij Manon Bakker vond Sem uiteindelijk een thuis.

Sem kende weinig geluk. Noodge-
dwongen leefde hij lange tijd in zijn 
eigen gecreëerde, eenzame cocon. 
Beschadigde honden kunnen soms 
niet anders. Toen hij in het asiel 
belandde, was Sem een zielig hoop-
je ellende. “Er was tijd en geduld 
nodig, maar langzaam kroop hij uit 
het dal,” herinnert Karin Wagema-
kers van dierenopvangcentrum  
’t Noordbroek in Almelo zich. “Toen 
Sem eenmaal zijn zevenmijlslaarzen 
aan had getrokken, troffen we hem 
elke dag een beetje blijer en opener 
aan. Het is ontroerend mooi om te 
zien hoe goed het nu met hem gaat, 
omdat wij weten hoe hard dit dap-
pere hondje heeft moeten vechten.”

Nooit getwijfeld
Manon meldde zich bij het opvang-
centrum. Ze had al een labrador, 
Simba, maar zocht er een klein 
hondje bij. Op de site Ikzoekbaas.nl 
was ze Sem tegengekomen, die,  
zo las ze, een traumatisch verleden 
had en erg angstig was. Desondanks, 
of misschien wel juíst om die reden, 
was Sem het hondje dat ze zocht. 
“Ik heb veel geduld met dieren,  
en voel ze goed aan,” aldus Manon. 
“Precies wat Sem nodig had.” 
Samen met haar moeder zocht ze 
Sem op. “Toen ik hem zag zitten, 
schrok ik,” vertelt ze. “Hij was erg 

DAPPERE SEM

mager, zijn vacht dof.” Maar twijfe-
len deed ze niet. “We gingen met 
hem wandelen en aanvankelijk 
negeerde hij me. Pas toen ik rustig 
tegen een boom ging zitten, zocht 
hij me op. Dat gaf voor mij de door-
slag.” Sem mocht met Manon mee 
naar huis. 

Naar de paarden
Eenmaal in een huiselijke situatie, 
ontdooide Sem snel. “Al na twee 
dagen merkte ik dat hij zijn lot in 
mijn handen legde,” zegt Manon. 
“Sem vond veel dingen eng, en 
zocht dan steun bij mij.” Nu gaat hij 
vrijwel dagelijks met Manon mee 
naar haar paarden. “Dat was wel 
even wennen,” lacht ze. “In de stal-
len week hij geen moment van mijn 
zijde en bleef strak achter mijn voe-
ten lopen. Maar inmiddels is hij 
gewend, en wandelt vrolijk rond. 
Alleen als ik te lang op mijn paard 
zit, begint hij ongeduldig te blaffen. 
Alsof hij wil zeggen dat het zo  
wel weer genoeg is voor vandaag. 
Sowieso vindt Sem het moeilijk om 
aandacht te delen. Hij is er niet van 
gediend dat ik Simba knuffel, ter-
wijl die twee échte maatjes zijn. En 
hoewel Sem graag de baas speelt, 
heeft hij veel steun aan Simba. 
Samen kunnen ze de wereld aan. 
Wie had dat gedacht?”

BIJZONDER DIER
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‘Al na twee dagen  
durfde hij zijn lot in  

mijn handen te leggen’
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Website
Dierenbescherming.nl

Service & Informatie
Postbus 85980,  
2508 CR Den Haag
T 088 81 13 000
I  Dierenbescherming.nl/ 
klantenservice

Raad van Toezicht
Peter Kasteleyn, vz
Dinand Ekkel, lid
Gea Keijsers, lid
Erna Pieters, lid
Taco de Groot, lid
Lex Vriesendorp, lid

Directie 
Femke Fleur Lamkamp
Directeur/Bestuurder

Ledenraad
Dierenbescherming.nl/
ledenraad

Lidmaatschappen
• Vanaf € 28 per jaar
• Lidmaatschap Gezin:  
€ 58 per jaar (bent u  
lid en wilt u dit omzetten 
naar een gezinslidmaat-
schap? Neem contact op 
met Service & Informatie)

• Bedrijfslidmaatschap:  
€ 100 per jaar
Meer informatie op
Dierenbescherming.nl
De Dierenbescherming 
voert incasso’s einde 
maand uit.
Rekeningnummer 
(IBAN): 
NL05INGB0003963156
Incassant ID  
Dierenbescherming: 
NL56ZZZ404073190000

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.

COLOFON Coördinatie en eindredactie: Annelie Verhagen | Teksten: Niels Dorland, Annelie Verhagen   
Correcties: Jan van de Staaij | Art direction & vormgeving: Martin Raven | Lithografie: Mark Boon 
Drukwerk: Senefelder Misset, Doetinchem | Coverfoto: Mandy van Esch (Best Buddy Dierenfotografie) 
Oplage: 129.000 | Advertenties: Informatie via redactiesecretaraat, T 088 81 13 259  
DIER voor blinden en slechtzienden: DIER in braille bij CBB, Ermelo, T 0341 56 54 77

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.

Facebook.com/deDierenbescherming 

Twitter.com/Dierbescherming

Instagram.com/Dierenbescherming

Dierenleed melden
Neem dan contact op met het lande-
lijke meldnummer van de politie: 144

NALATEN AAN  
DE DIERENBESCHERMING

NIEUWE LEDENRAAD GEKOZEN

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 nalaten@dierenbescherming.nl
I Dierenbescherming.nl/nalaten

Hebt u ons opgenomen in uw testament?
Laat het ons weten, wij bedanken u graag.

We stellen graag de nieuwe 
ledenraadsleden aan u voor: 

Landelijke lijst:
• Colette Hoogeveen
• Pater van der Voort
• Anka Ernes
• Eline Wielenga
• Hugh Gallacher
• Barbara Kuethe
• Frank Bovend’eerdt
• Tjeerd Blankestijn
• Samantha Dijkhuizen
• Ari Schol
• Mariëtte Ulderink

• Sanne van Weeghel
• Paul Denekamp
• Tica Veldhuijzen van Zanten

Provinciale lijst:
•  Lilla Galfi  

(Zuid-Holland)
•  Jolande Westdijk  

(Zeeland)
•  Lisette van Kemenade 

(Noord-Brabant)
•  Sanne Mordang  

(Limburg)
•  Linda van der Woude 

(Gelderland)

•  Inge Wijnberg  
(Utrecht)

•  Alice Luttik  
(Noord-Holland)

•  Tessa Volbehr  
(Groningen)

•  Monique Visser  
(Drenthe)

•  Anne Weegink  
(Overijssel)

Voor meer info:  
Dierenbescherming.nl/
ledenraad

BELASTINGVOORDEEL  
MET UW GIFT: NU NOG 
 EENVOUDIGER TE REGELEN
Mensen die de Dierenbescherming regelmatig steunen, 
 kunnen hun gift in een overeenkomst laten vastleggen en een 
deel terug ontvangen via de Belastingdienst. Dit regelt u nu 
gemakkelijk en snel online. Weten hoe zo’n periodieke schen-
king werkt en wat dit voor u kan betekenen? Kijkt u dan op 
Dierenbescherming.nl/schenken.
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‘Als wij er een keer 
niet zijn, hebben ze 

steun aan elkaar’ 
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Oktober 2017 
Voor alle konijnen die achteloos in de kou  
op straat waren neergezet is inmiddels een 
nieuw thuis gevonden. Twee van de jonkies, 
Nala en Simba, werden door Annemieke 
 Lubach en haar gezin geadopteerd. Vanessa, 
beheerder van het opvang centrum waar de 
konijnen na hun hachelijke avontuur mochten 
aansterken, vertelt: “Konijnen zijn sociale dieren. 
Om die reden plaatsen we ze nooit alleen, maar 
altijd met een soortgenoot.  Annemieke en haar 

gezin hadden zich goed voorbereid. Ze wisten 
precies wat de behoeften van konijnen zijn, en 
waren dan ook op zoek naar een duo. Twee 
van de kinderen, Aimee (14) en Veronique (13) 
namen de zorg voor Nala en Simba op zich. 
“We wilden al heel lang konijnen,” vertellen  
ze. “Het zijn nieuwsgierige, slimme dieren. 
Konijnen in de dierenwinkel worden soms te 
vroeg bij hun moeder weggehaald en zonder 
instructies aan mensen meegegeven. Ook 
 krijgen ze in veel gevallen niet de juiste zorg. 

Om die reden zijn we naar Het Knaaghof 
gegaan. Daar krijgen dieren voldoende ruimte 
en wordt goed voor ze gezorgd.” Het gezin 
 wilde graag twee konijnen en dat pakte nog 
beter uit dan ze hadden gehoopt. “Nala en 
Simba spelen veel samen, maar zitten ook 
graag dicht tegen elkaar aan. En als wij er 
even niet zijn, hebben ze altijd elkaar nog. Op 
onze beurt hebben wij veel plezier van die 
twee. Vanuit huis kunnen we ze in de gaten 
houden. Fijn om ze samen te zien genieten.”
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Dankzij u.

Veel dieren hebben dankzij de Dierenbescherming weer een 

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

verwaarloosd zijn. De Dierenbescherming maakt zich hard voor 

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

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

dieren opgevangen en liefdevol verzorgd.

De Dierenbescherming ontving sinds 1996 een bijdrage van 

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

Dankzij u kunnen wij de Dierenbescherming en 98 andere organi-

saties financieel ondersteunen. En dankzij u heeft de Postcode 

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

Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

We komen 
ook op 
plekken
zonder 
postcode.
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