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‘Verbluffend dat mensen van ver 
komen om een dier op te halen’
Als beheerder van het Apeldoornse asiel 
‘De Kuipershoek’ is Marcel van den Berg 
(39) erg enthousiast over de website  
ikzoekbaas.nl. Het afgelopen jaar 
 plaatste hij er voor het asiel advertenties 
van maar liefst 650 dieren. 

“Bij ons asiel zijn we hartstikke blij met 
 ikzoekbaas.nl. Alle plaatsbare dieren, 
meest honden en katten, zetten we erop – 
net als op onze eigen website. Dat werkt 
prima. Vooral voor de iets moeilijker plaats-
bare dieren, zoals de oudere honden en kat-
ten, is deze ‘datingsite voor asieldieren’ een 
prima oplossing. Een kitten of pup plaats je 
toch wel, maar dat gaat ten koste van de 
oudjes. Die kunnen de extra aandacht op  
ikzoekbaas.nl heel goed gebruiken!
Dat mensen helemaal van de andere kant 
van het land naar ons toekomen om een 
dier op te halen, is echt te danken aan  
ikzoekbaas.nl. Sommige mensen zitten 

hele dagen te surfen totdat ze het dier van 
hun dromen zien. Dan hebben ze het er 
ook voor over om het land door te rijden. 
We krijgen hier mensen uit Maastricht, 
 Amsterdam, Leeuwarden – dat is werkelijk 
verbluffend. Opvallend is dat ze dat met 
name doen voor honden, en soms voor 
een kat van een bijzonder ras. 
Het is belangrijk dat onze dieren goed 
overkomen op de website. Dat weet het 
hele team hier, dus besteden we extra aan-
dacht aan de kwaliteit van onze ‘adverten-
ties’. We maken mooie foto’s van de dieren 
en schrijven een leuk, maar eerlijk verhaal-
tje. Van sommige dieren maken we film-
pjes, dat werkt heel goed. Mensen komen 
daar speciaal op af en in veel gevallen 
horen we dat het filmpje doorslaggevend is 
geweest. In 2012 hebben we met succes 
meer dan 1.100 katten en 187 honden 
geplaatst. Daar ben ik trots op. Veel van dit 
succes is te danken aan ikzoekbaas.nl.”



3    

inhouD

CoLofoN | Eindredactie Agnes Hemstede en Mare Media Bladmanagement Mare Media Bladcoördinatie Agnes Hemstede Tekst Jannemieke van Dieren,  
Jan Dobbe, Niels Dorland, Agnes Hemstede, Linda Janssen-Ploemacher, Dik Nagtegaal, Marianne Wenneker Basisontwerp Lava, Amsterdam  
Art direction en vormgeving Martin Raven, Martijn Blokland Lithografie Mark Boon Drukwerk Senefelder Misset B.V. Advertenties Informatie bij redactie secre tariaat, 
T 088 - 811 32 59 oplage 125.000 Dier voor blinden en slechtzienden Dier in braille bij CBB, Ermelo, T 0341 - 56 54 77 Coverfoto Robin Utrecht  

Dier wordt gedrukt op milieuvriendelijk chloorvrij gebleekt papier. 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 vooraf van de Dierenbescherming.  
Door lezers ingezonden fotomateriaal wordt automatisch eigendom van de Dieren bescherming.

3    

Brei een knitten
En help een kitten 

Weidevogels
Het beschermen waard

04 Korte berichten 
06  Lezersfoto’s 

Lieve, leuke staarten!
28 Inspectienieuws
34  Twintig jaar Len Munnik 

Een greep uit zijn werk

36  Een bijzonder Dier 
Sammie, robuust  
maar zachtaardig en loyaal

38  Kids for Animals 
Dierenarts Joris vertelt 

In het wild levende dieren

Van plofkip naar sterrenkip
Is de plofkip op zijn retour?

20

8 24 

12 32
6 verhalen over dieren in de stad en de natuur

Een jaar Dierenbescherming in beeld
Successen in 2012



korte berichten

4    

Stichting Natuurbeelden en PostNL lanceerden op  
8 januari een serie postzegels met afbeeldingen van 
36 Nederlandse zoogdieren. Uniek aan deze post-
zegels is dat er na het scannen met een smartphone 
een filmpje van de eekhoorn te zien is. Stichting 
Natuurbeelden, bestaande uit elf natuurorganisaties 
waaronder de Dierenbescherming, stelt de beelden 
beschikbaar via de site www.natuurbeelden.nl.

De komende jaren worden in 
Nederland meer dan een half mil-
joen ganzen gedood om een ein-
de te maken aan de overlast die 
ze zouden veroorzaken. Tenmin-
ste, dat was de oorspronkelijke 
bedoeling van een zevental instel-
lingen, waaronder provincies en 
natuurorganisaties, die de afspra-
ken vastlegden in het ‘Ganzen-
akkoord’. De Dierenbescherming 
reageerde furieus op het plan. Het 
uitroeien van honderdduizenden 
ganzen is beschamend en niet 
nodig als er gebieden komen die 
aantrekkelijk zijn voor ganzen. Op 
die manier blijven ze weg waar ze 
ongewenst zijn. Inmiddels willen 
de betrokken organisaties praten 
over alternatieven en zien daarom 
voorlopig af van vergassing. 

dierenpostzegels

alternatieven voor ganzenslachting

Samenwerking

Ganzenakkoord

Renz stopt met wilde dieren
Succes

Circus Herman Renz stopt met het gebruik van wilde dieren in zijn voorstellingen. Dat 
maakte het circus eind 2012 bekend. De Dierenbescherming is blij met dit voornemen van 
het circus. Circusacts met dieren tasten het welzijn en de eigenwaarde van het dier aan. 
De huisvesting, verzorging, trainingsmethoden en het transport van circusdieren laten vaak 
veel te wensen over. Gezondheidsproblemen en stress zijn vaak het gevolg. 

Op 1 januari is de Wet dieren 
in werking getreden. Het is 
een raamwet, wat betekent 
dat hij zelf een beperkt aantal 
regels stelt en daarnaast de 
mogelijkheid biedt allerlei 
zaken te regelen in Algemene 
Maatregelen van Bestuur 
(AMvB’s) en ministeriële rege-
lingen. De Wet dieren komt in 
plaats van de Gezondheids- 
en welzijnswet voor dieren, 
de Diergeneesmiddelenwet, 
de Wet op de dierenbescher-
ming en de Wet op de uitoe-
fening van de diergeneeskun-
de. De Dierenbescherming is 
nauw betrokken geweest bij 
de totstandkoming van de 
wet en houdt uiteraard de vin-
ger aan de pols bij de verdere 
invulling ervan. Sharon Dijks-
ma is de verantwoordelijke 
staatssecretaris.

‘Wet dieren’ 
van kracht

Nieuwe wet
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 www.dierenbescherming.nl/actueel

De provincie Noord-Brabant gaat financiële steun geven aan opvangcentra voor 
in het wild levende dieren. Dergelijke centra hebben al jaren moeite om de eind-
jes aan elkaar te knopen en dreigen het door nieuwe regels nóg moeilijker te krij-
gen. De Statenvergadering liet begin december weten waarde te hechten aan de 
zorg voor hulpbehoevende in het wild levende dieren. De Dierenbescherming is 
blij met dit mooie resultaat.

brabant steunt opvangcentra 
Dieren in het wild

Prinses Máxima is verkozen tot Dom Bont-
je 2012. De jaarlijkse verkiezing van Bont 
voor Dieren, waarbij dit jaar bijna 20.000 
mensen hun stem uitbrachten, neemt het 
gebruik van bont door bekende Neder-
landers op de hak. Met de verkiezing wil 
Bont voor Dieren aandacht vragen voor 
de miljoenen dieren die onder erbarme-
lijke omstandigheden worden gehouden 

en enkel voor hun 
vacht worden 

gedood. 
 Máxima kreeg 
maar liefst  
66 procent 
van de 
 stemmen. 

Dierenopvang De Wis-
sel in Leeuwarden 
kreeg eind december 
een leuke donatie van 
€ 50,25. Dit geld was 
spontaan voor de asiel-
dieren opgehaald door 
de drie basisschool-
vriendinnen Myrthe 
Klijnstra, Lisa Veltman 
en Berber Borggreve. 
Het asiel was reuzeblij: 
‘Van dat geld kunnen 
we schuilbakken laten 
maken, speeltjes kopen, 
hondenriemen halen en 
nog meer. Deze jeugd 
van tegenwoordig krijgt 
van ons een dikke 10! 

Dierenspeciaalzakenketen Dobey  
(60 winkels) startte in de periode rond 
Werelddierendag in samenwerking 
met de Dierenbescherming de actie 
‘Geef een asieldier plezier’. Het idee 
erachter is dat de consument een 
cadeau kan kopen bij Dobey, waarna 
Dobey zorgt dat het bij een asiel in de 
buurt terechtkomt. Tot nu toe is de actie 
een succes en konden al vele asielen 
worden  verblijd. Kijk voor meer infor-
matie op www.dobey.nl/asieldieren.
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Nieuwe wet

Máxima ‘dom  
bontje’ 2012

leuke actie Friese meiden

leuke actie 
dobey

Verkiezing Gift

Inzamelingsactie
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lezersfoto’s

Lieve, Leuke staarten!
Onze oproep in de vorige editie van Dier was niet aan dovemansoren gericht. Er kwamen 

tientallen foto’s binnen van lieve, leuke en bijzondere staarten. Het was moeilijk kiezen, 
maar uiteindelijk lukte het toch een mooie selectie te maken. Voor het komende nummer 
vragen wij u foto’s in te sturen van groepen dieren: kuddes, roedels, scholen of vluchten 

– u weet wel. Stuur uw foto’s onder vermelding van naam, woonplaats en eventueel 
begeleidende tekst naar redactie@dierenbescherming.nl. Insturen kan tot 1 april 2013. 

Silvia de Laat, oisterwijk
‘Blije kontjes op avontuur in de bossen’

Jos Hubers, Haalderen
‘Elegantie ten top’

frans en  
Anja Blommers,  
Kaatsheuvel
‘Wild is the wind’

Mariette Wolffensperger, Bunnik 
‘Wat ruist daar door het struikgewas…?!’

Manuela de Laat, Bunnik
‘Mooie krulstaart op mooi Vlieland’
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redactie@dierenbescherming.nl

Jannie van der 
Molen, Watergang

‘Lekker kontje  
in Ouwehands 

 Dierenpark’

Marcel Korsuize en Mirza Distelbrink,  
Nieuw-Vennep
‘Jut en Jul in de vensterbank’

Eddo de Leeuw, Den Haag
‘Majestueuze staart van de koning der zee’

Marianne Knaap, 
Rotterdam
‘Pootjebaden 
 aan het strand’

Carolina Linde, Amsterdam
‘Met Kerst verstop ik me in de boom’



knittencampagne
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HeLp een kitten,  
brei een knitten

Breien is een nieuwe rage aan het worden. Modeontwerpers vragen  
bejaarde dames om nieuwe collecties voor hen te breien, kunstenaars gaan 
ermee aan de slag en yarn bombing is een internationale beweging onder 

 jongeren die breien voor een kleurrijke wereld. Met de Knittencampagne vraagt 
de Dierenbescherming u nu te breien voor het goede doel: kittens.



www.knitten.nlBEELD l.o.v.e.
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knittencampagne

Jaarlijks worden er duizenden 
 zwerfkatten, waaronder honder-
den jonge katjes (kittens), 
 opgevangen, gesteriliseerd en 

herplaatst. Dit kost oneindig veel inzet, 
tijd én geld. Met de vrolijke Knittencam-
pagne wil de Dierenbescherming aan-
dacht vragen voor de in Nederland 
opgevangen kittens en geld inzamelen 
om haar werk te kunnen voortzetten. 

meesterwerkjes
In mei 2012 startte de Dierenbescherming 
Noord-Holland Noord de  Knittencampagne 
in samenwerking met reclamebureau 
L.O.V.E. Sindsdien komen er elke week 
unieke meesterwerkjes binnen, allemaal 
met veel zorg en toewijding gemaakt.  
De knittens komen in alle kleuren en 
patronen, ze krijgen strikjes, belletjes, 
pailletjes, snorharen en oogjes. De meeste 
hebben namen gekregen van de maker, 
vaak met een persoonlijk verhaaltje erbij. 
Tot op heden zijn er ruim tweeduizend 
knittens gebreid. Deze komen allemaal 
op de speciale knittenwebsite te staan. Ze 
worden gebruikt voor mediamomenten 
en ze zullen verkocht worden.

groeiende campagne
Doordat de campagne zo positief wordt 
ontvangen, zijn er meer afdelingen van 
de Dierenbescherming aangehaakt:   
West- en Midden-Brabant, OverGelder, 
Noord-Holland Zuid, Amsterdam en 
 Rijnmond. Zij roepen hun leden op om 
mee te helpen met breien. Daarnaast 
worden er breiavonden georganiseerd en 
worden instanties zoals bejaardenhuizen, 
scholen en handwerkclubs gevraagd om 
mee te breien.

meedoen?
Wilt u ook breien voor kittens in nood?  
Ga dan naar de speciale website  
www.knitten.nl voor meer informatie, 
foto’s en voorbeelden, en laat u inspireren!

Kittens in nood
Ieder jaar, van april tot oktober, 
 worden er nestjes met kittens afge-
leverd bij de Dierenbescherming. 
Meestal komen meldingen binnen 
via de dierenambulance of worden 
er kittens te vondeling gelegd  
voor de deur van een dierenop-
vangcentrum. Dit vraagt om een 
specialistische aanpak. De dieren-
opvangcentra vangen de nestjes  
op en coördineren het verblijf. Ze 
socialiseren de kittens en zorgen 
dat ze regelmatig worden nageke-
ken door de dierenarts. Nestjes  
die zonder moeder binnenkomen 
worden geplaatst bij gastgezinnen. 
Deze kittens moeten om de twee 
uur met de hand worden gevoed, 
de lichaamstemperatuur wordt in de 
gaten gehouden, en een nat neusje 
en voldoende rust zijn zeer belang-
rijk. Alle kittens worden vol toewij-
ding verzorgd met als doel dat elk 
kittenweesje dat bij ons aankomt als 
een gezonde en blije kat naar een 
nieuw baasje gaat. Door mee te 
doen met de Knittencampagne helpt 
u ons dit werk te blijven doen!

WEKELIJKS KoMEN ER 
MEESTERWERKJES 
BINNEN, MET ZORG EN 
TOEWIJDING GEMAAKT
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Dossier

Duiven, meeuwen, ratten, herten, vossen,  
fazanten... In het hele land werken de afdelingen  
van de Dierenbescherming aan de bescherming  

en opvang van in het wild levende dieren.  
Zes daarvan vertellen welke problemen in  
hun regio spelen en wat zij daaraan doen. 

opkomen  
Voor in het 
wilD leVenDe 
Dieren 

6x
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http://www.dierenbescherming.nl/dieren-in-t-wild

“Wij hebben in Amsterdam te maken 
met grootstedelijke problemen”,  
vertelt Eva van Joost, coördinator Pr, 
Communicatie en Politieke lobby. 

“Zwerfafval en het voeren van bijvoor-
beeld eenden in de openbare ruimte 
trekt dieren aan die overlast geven, zoals 
ratten, meeuwen en duiven. Ook zitten er 
enkele populaties ganzen in de stad, 
waarvan mensen geluidsoverlast of poep-
overlast ervaren.” In het verleden werden 
deze ‘plaagdieren’ door de GGD vergif-
tigd, met klemmen gedood of weggevan-
gen en vergast. Maar een jarenlange 
lobby van de Dierenbescherming heeft 
ervoor gezorgd dat de GGD nu al geruime 
tijd achter diervriendelijkere, duurzame 
beheersmethoden staat. Dat heeft geleid 
tot een bijzondere samenwerking. “Voor 
ons is dat een grote stap vooruit. De GGD 
is immers een grote speler in de stad, en 
hiermee wordt ook een signaal afgegeven 
naar burger en politiek.”
De Dierenbescherming vindt dat ganzen, 
meeuwen, duiven en ratten stadsdieren 
zijn die gewoon deel uitmaken van de 
Amsterdamse fauna. Het is dus belangrijk 
het imago van deze dieren te verbeteren. 
Maar ook om het publiek duidelijk te 
maken dat het zélf een heel belangrijke 
rol heeft in de mate van overlast. Van 
Joost: “Komen er te veel ratten of meeu-
wen, dan komt dat in 99% van de geval-
len doordat mensen hun leefomgeving 
niet schoonhouden. Een voorbeeld is het 
Marie Heinekenplein. Een echt horeca-
plein, waar de terrassen op vlonders 
staan en mensen veel eten laten vallen 
tussen de spleten in de vlonders. Ratten 

komen dan van onder de stad naar boven 
om het op te peuzelen. Als publiek, horeca 
én stadsdeel het plein schoner houden, is 
er veel minder overlast. Als dieren gedood 
moeten worden omdat het helemaal uit 
de hand is gelopen, zijn burgers dus 
 indirect verantwoordelijk voor de 
dodingsacties. Via onze campagne 
‘Anders Voeren’ proberen we die bood-
schap over te brengen. De campagne is een 
samenwerking tussen de Dieren-
bescherming, GGD en de gemeente.
Ook ten aanzien van de ganzenpopulaties 
in de stad is er inmiddels enorme winst 
geboekt. Dreigen de ganzenfamilies te 
groot te worden, dan worden de eieren 
geolied door een medewerker van de GGD. 
Hierdoor komen er geen eieren meer uit 
en blijven de aantallen binnen de perken. 
“Het probleem van de ganzen hebben we 
in de zeven stadsdelen samen al heel 
behoorlijk getackeld”, zegt Van Joost trots. 
“Ze worden absoluut niet meer onnodig 
weggevangen en gedood.”

AMSTERDAM

1

DuiVen, meeuwen  
en ratten 

FRIESLAND

2

weiDeVogels,  
VerwilDerDe katten  

en reekalfjes

Afdelingsmanager Ard Boersma: “We 
volgen de provinciale politiek nauwlet-
tend om te zien wat de plannen zijn. Zo 
kwam ons een rapport onder ogen van 
een bureau dat advies uitbracht aan de 
provincie met betrekking tot het aantal 
weidevogels in de regio.” 

“Dat worden er steeds minder, en dat zou 
komen doordat er steeds meer verwilderde 
katten en andere kleine roofdieren zijn 
die de vogels vangen en opeten. Het rap-
port was in feite een oproep om ruimhar-

MENSEN MOETEN  
HuN oMGEVING 
SCHooNHouDEN

BEELD Robin UTReCHT & FoTo naTURa
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Dossier  

tiger om te gaan met het schieten op 
deze (kleine) roofdieren. 
Wij hebben als Dierenbescherming Fries-
land aan de provincie aangeboden om 
onze kennis met betrekking tot het wei-
devogelbeleid te delen. In samenwerking 
met het landelijk bureau hebben we een 
beleidsnotitie opgesteld en aangeboden 
aan de provincie. Ons standpunt is: jagen 
op katten niet toestaan, zeker zolang er 
geen grote problemen zijn die op geen 
enkele andere manier opgelost kunnen 
worden. Een belangrijke oorzaak voor het 
teruglopen van het aantal weidevogels is 
dat ze onvoldoende broedgebied hebben 
en dat zou eerst aangepakt moeten wor-
den. Het beleid van de provincie op dit ter-
rein moet nog geformuleerd worden; dit 
zijn vaak langdurige trajecten. Maar wij 
zijn er nu bij betrokken, en dat betekent 
dat dierenwelzijn wordt meegewogen in 
de besluiten. En daar doen we het voor. 
Waar we ook mee zijn gestart is een werk-

groep om het doodmaaien van reekalfjes 
te voorkomen. Die liggen vaak verscholen 
in het hoge gras en komen om het leven 
bij het maaien. Nu zijn er meer partijen 
bezig met het beschermen van dieren in 
de te bemaaien weilanden. We gaan dan 
ook met die partijen samenwerken, 
anders wordt zo’n weiland straks door 
vijf verschillende organisaties nagekeken 
voordat de boer kan maaien. Het is 
natuurlijk veel efficiënter om dat samen 
te doen.” 

HAAGLANDEN

3

Vogels en paDDen 

Ingrid Soullié, coördinator Dierenhulp:  
“In de winter, als het langer dan tien 
dagen vriest en er nog geen uitzicht op 
dooi is, starten we met het dagelijks 
voeren van watervogels op diverse 
 locaties in ons werkgebied.” 

“Dankzij een legaat dat we vorig jaar kre-
gen, kunnen we hiervoor gemengd graan 
inkopen. Dat is voor de vogels veel beter 
dan brood, dat weinig voedingsstoffen en 
veel zout bevat. Een groep vrijwilligers 
houdt de locaties goed in de gaten als het 
begint te vriezen, zodat we als het nodig 
is snel kunnen starten met voeren. De 
zwakke vogels redden het meestal niet bij 
zo’n lange vorstperiode, maar de sterkere 
vogels helpen we er op deze manier door-
heen, tot ze weer zelf hun dagelijkse 
voedsel kunnen vinden. 
In deze regio zijn we ook jaarlijks druk 
met de paddentrek. Tussen half en eind 
februari, als de temperaturen stijgen, 
worden de padden wakker uit hun win-
terslaap en gaan ze van hun winterloca-
tie naar hun voortplantingswater. Dat 
doen ze bij voorkeur ’s avonds, tussen 
ongeveer zeven en elf uur, gedurende een 
week of zes en op bepaalde voor hen gun-
stige plekken. Omdat ze onderweg ver-
keer kunnen tegenkomen, helpen wij ze 
met oversteken. Van tevoren roosteren wij 
alle beschikbare vrijwilligers in; afgelo-
pen jaar waren dat er 180, een fantastisch 
aantal. Vorig jaar hebben we op deze 
manier 4.273 padden, 382 bruine kikkers 
en 97 salamanders overgezet. De aantal-
len lopen helaas terug: in 2005 waren het 
er nog 20.000. Dat geeft aan dat de popu-
latie terugloopt en onze hulp extra nood-
zakelijk is.”

‘REEKALFJES LIGGEN 
VAAK VERSCHOLEN IN 
HET GRAS EN KoMEN 
oM HET LEVEN BIJ  
HET MAAIEN’
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http://www.dierenbescherming.nl/dieren-in-t-wild

‘ONS STANDPUNT IS: 
JAGEN oP VERWILDERDE 
KATTEN NIET ToESTAAN’

Beschermen van wilde dieren: het gebeurt (grotendeels) in de provincie!

Sommige diersoorten zijn door de 
nationale overheid bestempeld als 
‘schade soort’ en mogen daarom gedood 
worden door de eigenaar van het gebied 
waarin ze leven. Denk daarbij aan muizen, 
ratten, vossen, mollen, houtduiven, 
kraaien, kauwen en dergelijke. Landelijk 
lobbyt de Dieren bescherming voort-
durend om het aantal soorten op deze  
lijst zoveel mogelijk te beperken en om 

alternatieven voor doding onder de 
aandacht te brengen. 
Daarnaast bepaalt iedere provincie zelf 
welke andere diersoorten bejaagd mogen 
worden. Knobbelzwanen en rotganzen 
bijvoorbeeld, zijn dieren die vaak op 
dodingslijsten terechtkomen omdat ze 
veel schade zouden aanrichten. Ook kan 
de provincie ‘beheersoorten’ aanwijzen: 
soorten waarvan de provincie vindt dat 

het aantal beperkt moet worden, omdat er 
anders gevaar voor het verkeer, of schade 
aan gewassen of inheemse flora en fauna 
kan ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan het 
wilde zwijn, damherten en edelherten. 
Lobby op provinciaal niveau is daarom erg 
belangrijk. De Dierenbescherming brengt 
er diervriendelijkere alternatieven zoveel 
mogelijk onder de aandacht.
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Dossier 

‘MEN ZET GEKWEEKTE 
FAZANTEN UIT, ZoDAT 
ER MEER GEJAAGD 
KAN WoRDEN’



17    

http://www.dierenbescherming.nl/dieren-in-t-wild

BRABANT

5

schaDebeheer  
Versus  

natuurwaarDe

De afdelingen West- en Midden-Brabant 
en Zuid-oost Brabant werken samen op 
het gebied van dieren in het wild in de 
regio. Drie vragen daarover aan femke 
Dingemans, algemeen bestuurslid van 
de afdeling West- en Midden-Brabant. 

Wat zijn de problemen in jullie regio? 
“De rijksoverheid legt de verantwoorde-
lijkheid voor uitvoering van de Flora- en 
faunawet grotendeels bij de provincies en 
gemeentes neer, maar niet de benodigde 
financiële middelen. Het gaat in de regio 
daardoor vaak alleen maar over schade-
beheer, ofwel: hoe lossen we overlast van 
in het wild levende dieren op? Het belang 
van dieren voor de natuur komt daardoor 
veel te weinig aan bod.”

Wat zijn jullie activiteiten met betrekking tot 
in het wild levende dieren?
“We ondersteunen de opvangcentra voor 
in het wild levende dieren met geld en 

DRENTHE

4

plezierjacht  
en konijnen op  

een  lanDingsbaan

In Drenthe werkt regiomanager Wel-
moet Tideman dagelijks aan het verbe-
teren van welzijn van dieren in de regio. 
In deze natuurrijke provincie met maar 
liefst drie nationale parken, is er op het 
gebied van in het wild levende dieren 
veel te doen. 

Welmoet: “Er zijn problemen met de toe-
name van het verkeer, en er zijn veel 
jachtincidenten. Wat bijvoorbeeld voor-
komt is dat men gekweekte fazanten uit-
zet, zodat er meer gejaagd kan worden. 
En ik krijg regelmatig meldingen van 
mensen die bij een natuurgebied wonen 
en van wie de huiskat is beschoten. Ook 
zijn er boeren die hun land verhuren aan 
jagers om verwilderde katten af te schie-
ten. Dit mag alleen in speciale gevallen 
en als de provincie toestemming geeft. 
Maar de controle, handhaving en straf-
rechtelijke vervolging is naar mijn 
mening onder de maat.”
De afdeling Drenthe vraagt aandacht 
voor de problematiek via de sociale 
media, door voorlichting te geven en met 
ledenblad Dier in Drenthe. Welmoet: “Maar 
ook proberen we diervriendelijke alterna-
tieven onder de aandacht te brengen, om 
overlast te beperken. Zo heb ik laatst 
samen met een deskundige van het lan-

delijk bureau en iemand van het plaatse-
lijke vliegveld een landingsbaan bekeken.  
Dat is een grasbaan en door de konijnen-
holen is hij niet veilig. Gezamenlijk heb-
ben we de ernst van de zaak geanalyseerd 
en besproken. Door samen te werken 
 ontstaat er begrip.”
Dieren in het wild vergen gespecialiseer-
de opvang. Voor egels en ooievaars is  
in Drenthe een officiële opvang. “Voor 
andere dieren moeten we helaas verder 
rijden”, vertelt Welmoet. “Naar Friesland 
of Groningen. Het zou voor de dieren  
in Drenthe en de omliggende regio’s 
 fantastisch zijn als we voldoende finan-
ciële steun krijgen om een regionale 
opvang voor in het wild levende dieren  
te realiseren.”
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Dossier  

LIMBURG

6

Dassen, Vossen  
en uilen 

Dieren kennen geen grenzen. Die lopen 
gewoon tussen landen heen en weer. 
Maar zodra mensen gewonde dieren 
van het ene land naar het andere ver-
voeren, is daar toestemming voor nodig, 
ofwel een ontheffing van de flora- en 
faunawet. Dierenbescherming Limburg 
heeft die gekregen en daardoor kon een 
bijzondere samenwerking tot stand 
komen met het Natuurhulpcentrum 
opglabbeek in België. 

Jaarlijks worden er maar liefst 800 ge-
wonde inheemse wilde dieren naartoe 
gebracht. Marters, egels, vossen, dassen, 
vogels, herten… Meestal zijn het dieren 
uit het buitengebied die zich te dicht bij 
de bebouwde kom hebben gewaagd en 
slachtoffer zijn geworden van het verkeer. 
Het ophalen en vervoeren van deze die-
ren vereist een specifieke expertise. De 
overlevingskans van deze dieren is, als ze 
eenmaal gewond zijn, namelijk vrij klein. 

Daarom gaan de medewerkers van Die-
renbescherming Limburg op cursus bij 
het Natuurhulpcentrum. Want: hoe til je 
een gewonde das op? Hoe zie je of een 
gewond jong vosje inderdaad een vosje is 
en geen hondje? 
In het Natuurhulpcentrum worden de 
dieren opgeknapt totdat ze hun natuur-
lijke gedrag weer kunnen tonen en terug 
de natuur in kunnen. Het centrum is 
daarin realistisch: blijkt dit niet te kun-
nen, dan worden ze geëuthanaseerd. 
De afdeling Limburg heeft zich altijd 
over dieren in het wild ontfermd, maar 
probeert het publiek tegelijkertijd via 
voorlichting bewust te maken van zijn 
eigen rol. Door meer te weten over het 
leefgedrag kunnen mensen een belang-
rijke bijdrage leveren aan het welzijn van 
inheemse wilde dieren. Pak jonge dieren 
niet meteen vast als je ze vindt, is bijvoor-
beeld een van de boodschappen. Dan is er 
kans dat de ouders nog terugkomen. 
Wilde dieren vrijlaten in de natuur is 
altijd een magnifieke belevenis. Zo waren 
dertig uilen, die in de loop van de tijd 
gewond naar het Natuurhulpcentrum 
waren gebracht, in het najaar van 2012 
zover dat ze weer de vrije natuur in kon-
den. Op een avond zijn ze losgelaten 
vanaf een heuvel. Ook het publiek was 
uitgenodigd, zodat iedereen dit mooie 
moment kon meemaken.

kennis. Verder voeren we een actieve 
politieke lobby op provinciaal niveau. In 
2011 hebben we bijvoorbeeld alle partijen 
in de Provinciale Staten benaderd met 
het verzoek om te zorgen dat de Dieren-
bescherming wordt betrokken bij de 
totstandkoming van het nieuwe faunabe-
heerplan. Bij het maken van zo’n fauna-
beheerplan zijn namelijk vooral 
natuurbeschermers, agrariërs en jacht-
liefhebbers aan het woord; tot nog toe 
behartigde niemand de belangen van de 
in het wild levende dieren. 
In 2012 hebben we samenwerking met de 
Partij voor de Dieren gezocht, nadat die 
partij een voorstel had gemaakt voor 
financiële ondersteuning van opvangcen-
tra voor in het wild levende dieren in 
Noord-Brabant.”

Wat kunnen de bewoners in de regio doen als 
het gaat om in het wild levende dieren? 
“Als mensen een wild dier in nood vin-
den kunnen ze natuurlijk 144 of de die-
renambulance bellen. En het helpt als 
mensen het standpunt van de Dierenbe-
scherming uitdragen. Bijvoorbeeld in de 
plaatselijke politiek, of als lid van een 
politieke partij. En natuurlijk als kiezer 
bij de gemeentelijke, provinciale en lan-
delijke verkiezingen.” 

ALS MENSEN EEN WILD 
DIER IN NOOD VINDEN, 
KuNNEN ZE 144 BELLEN
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GEWONDE WILDE DIEREN 
WORDEN OPGEKNAPT  
ToTDAT ZE HuN 
NATuuRLIJKE GEDRAG 
WEER KuNNEN ToNEN 
EN TERuG DE NATuuR  
IN KuNNEN

Praat mee
Meepraten over hoe om te gaan met in het 
wild levende dieren? Dat kan de komende 
tijd op facebook.com/deDierenbescherming 
en twitter.com/Dierbescherming.
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successen in 2012

een Jaar
Dierenbescherming 

in beelD 
De Dierenbescherming was ook in 2012 weer keihard in de weer 

om een beter leven voor dieren te regelen. Zo konden we  
op allerlei terreinen grote en kleine successen noteren,  

die we op deze pagina’s graag met u delen!

Nertsen fokken 
eindelijk verboden

In 2012 werd er opvallend meer duurzaam vlees verkocht en dan vooral 
vleesproducten met het Beter Leven kenmerk. De omzet daarvan groeide 
met 65 procent! Consumenten gaven 205 miljoen euro uit aan diervrien-
delijk eten met het Beter Leven kenmerk erop.

Op 18 december 2012 werd met 
een ruime meerderheid het verbod 
op het houden en doden van nert-
sen aangenomen door de Eerste 
Kamer. Het verbod is uniek: nooit 

eerder werd in Nederland een gro-
te bedrijfstak om ethische redenen 
verboden. Bont voor Dieren en de 
Dierenbescherming plaatsten op 

de bewuste dag in Metro een geza-
menlijke advertentie om de politiek 

aan te moedigen om de juiste 
beslissing te nemen: ‘Historische 

dag voor miljoenen nertsen.  
De politiek is aan zet’. 

65% meer omzet 
voor producten 
met het Beter 
Leven kenmerk
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Zeugen mogen bij elkaar 
Het is zover: per 1 januari 2013 is het landelijk verplicht om zeugen in groepshuisvesting te 
houden. Voorheen stonden ze in individuele voerligboxen, die zo krap waren dat ze in hun 
eigen uitwerpselen stonden. In de groepshuisvesting kan het varken, een sociaal dier, beter 
zijn natuurlijke gedrag uitoefenen. Varkenshouders probeerden in 2012 onder deze maat regel 
uit te komen, maar de toenmalige staatssecretaris Bleker liet de Tweede Kamer weten dat hij 
geen uitstel meer duldde. 

Jaarlijks worden in de asielen 
tienduizenden dakloze katten  
en honden opgevangen. Ook  

in 2012 was dat het geval,  
en het aantal was ongeveer 

 het zelfde als de jaren ervoor:  
circa 35.000 katten en  

13.000 honden. Maar liefst  
85 procent van de asieldieren 

vond een nieuw thuis.  
Vaak gebeurde dat  

via www.ikzoekbaas.nl.

Er is een nieuwe Europese 
 richtlijn die bepaalt dat giftige 

stoffen, zoals bijvoorbeeld 
bestrijdingsmiddelen,  
 volgens de modernste 

wetenschappelijke methoden 
moeten worden getest. Dat 

betekent dat er gebruik gemaakt 
moet worden van ándere 

methoden dan proeven op 
dieren, waar dat maar mogelijk 

is. Hiermee vermindert het 
aantal dierproeven met giftige 

stoffen met ongeveer 40%!  
De richtlijn gaat in op  

1 september 2013.

40 
minder dierproeven  
met giftige stoffen

%

35.000
13.000
katten jaarlijks opgevangen

honden jaarlijks opgevangen
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successen in 2012

Wij willen 
koeien  
in de wei

Dierenbeulen krijgen voortaan 
een langere proeftijd na een 
veroordeling, zo staat het in  

het wetsvoorstel dat net voor  
de zomer van 2012 door  

de Eerste Kamer werd aan-
genomen. Daarbij kan  

als voorwaardelijke straf worden 
toegevoegd dat de dader  

een bepaalde periode geen 
 dieren mag houden. Bovendien 
gaat de maximumgevangenis-
straf voor dierenmishandeling 

van twee naar drie jaar.  
De Dierenbescherming is  hier 

tevreden mee en ziet  
dit als een mooi resultaat  

van jarenlange lobby.

Ruim vijftig partijen, waar-
onder de Dierenbescher-
ming, hebben de handen 
ineen geslagen om de 
koe in de wei te houden. 
In juni 2012 onderteken-
den zij het Convenant 
Weidegang. De onderte-
kenaars willen koeien zo 
veel mogelijk weidegang 
bieden. Daarvoor zet 
ieder zich vanuit zijn 
eigen rol in. De Dierenbe-
scherming ziet het conve-
nant als een belangrijke 
stap in de goede richting. 

3
de nieuwe, hogere 

maximumgevangenisstraf  
voor dierenmishandeling

Dagelijks vinden tientallen asieldieren een nieuw thuis doordat zij worden gespot op de web-
site ikzoekbaas.nl. Sinds de start in mei 2009 trok de website al meer dan 2,5 miljoen unieke 
bezoekers. Behalve de ‘contactadvertenties’ van honden, katten, knaagdieren en konijnen 
vinden bezoekers er tips voor aspirant-eigenaren, testjes, informatie over geplaatste dieren 
en belangrijke adressen. Het aantal bezoekers aan ikzoekbaas.nl stijgt nog iedere maand.

2,5 miljoen  unieke bezoekers  
voor ikzoekbaas.nl

jaar
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Op 16 november 2012 bestond het 
meldnummer ‘144 red een dier’ 

alweer één jaar. Met zo’n 180.000 
meldingen (15.000 per maand!) 
voorziet het nummer duidelijk in 

een grote behoefte. Mensen ken-
nen het en maken er veelvuldig 

gebruik van. Afhankelijk van de mel-
ding wordt een dierenambulance 

gestuurd, of gaat de politie erop af. 
De politie kan besluiten de inspec-
teurs van de Dierenbescherming in 

te schakelen, of de nVWA. Er is 
vorig jaar in 48.000 gevallen 

 daadwerkelijk actie ondernomen 
om een einde te maken aan  

de  mishandeling of de verwaar-
lozing van een dier. 

Met het rondkomen van de bouwvergunning in 2012 kan de Dierenbescherming Limburg 
starten met de bouw van het nieuwe Dierenbeschermingscentrum aan de N297 in Born 
(gemeente Sittard-Geleen). De provincie gaf een subsidie van €450.000,- voor duurzame 
en innovatieve maatregelen. Het nieuwe centrum komt in een ecologisch park van bijna  
twee hectare. In het centrum komen diensten en activiteiten op het gebied van dierennood-
hulp en dierenwelzijn samen. Denk aan opvang, gezondheid en gedrag, hulpverlening, 
 educatie en voorlichting. Het gebouw wordt gebouwd met duurzame materialen, voor de 
provincie aanleiding om mee te investeren. 

180.000 
meldingen van dierenleed  

via ‘144 red een dier’

http://www.dierenbescherming.nl/successen/2012

nieuwe  
leden  
dankzij  
de Vergeten 
Dieren 
actieweek

De eerste week van oktober vroeg de Dierenbescherming aandacht voor de 
miljoenen dieren die op dierendag geen extra kluif, aai of nieuwe mand kre-
gen. Van fokteef tot vleesvarken, van proefdier tot handelswaar. Op televisie 
besteedden RTL Nieuws, Hart van Nederland, Tijd voor Max en Koffietijd 
aandacht aan de Vergeten Dieren actie. Dankzij de vele media-aandacht 
meldden zich 1.143 nieuwe leden! Daar zijn de dieren natuurlijk heel blij mee. 

Dieren - 
beschermings - 
centrum  
in Sittard

1.143 
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in beelD

weiDeVogels,  
Het bescHermen waard
Door een lage grondwaterstand, intensieve bemesting en intensivering van de landbouw 
loopt de populatie weidevogels in Nederland jaarlijks gemiddeld zo’n 4 procent terug.  
Enkele prachtige weidevogels in beeld.
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Nergens ter wereld vind je 
zo veel grutto’s als in 
Nederland. Ze broeden 
liefst op vochtige veen-
graslanden en leven van 
wormen en ander klein 
gedierte. ’s Winters trekken 
ze via Marokko naar 
 Senegal en Guinee-Bissau.
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BEELD FoTo naTURa

Kemphanen zijn vooral 
bekend door de fraaie uitdos-
sing van de mannetjes, die in 
het voorjaar schijngevechten 

houden om de vrouwtjes te 
imponeren. Kemphanen zijn in 
ons land vooral nog te zien in 

de trektijd, als Scandinavische 
kemphanen hier doortrekken.

Veldleeuweriken vind 
je vooral boven wei-
den, heidevelden en 

duinen. Hun zang kun 
je op mooie voorjaars-
dagen van grote hoog-
te horen. De mannetjes 

maken spectaculaire 
zangvluchten.

http://www.dierenbescherming.nl/vogels
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Met zijn lange rode snavel zoekt de scholekster 
vooral in het noorden en westen van het land 

naar mosselen en kokkels, en breekt die open. 
Die snavel slijt snel, maar groeit ook weer aan.

Watersnippen broeden 
op vochtige open terrei-
nen met een weke 
bodem, zoals veenmoe-
rassen. Met hun lange 
gevoelige snavel sporen 
ze op en in de bodem 
naar allerlei kleine dier-
tjes. Op de grond zie je 
ze bijna niet door de 
prima camouflage.
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De kievit met zijn opvallende kuif dankt zijn 
naam aan zijn roep: ‘Tjoewiet’. Bij gevaar 
veinst een kievit een gebroken vleugel en 
probeert zo een naderende wezel, vos of 
hermelijn weg te lokken bij het nest. Kieviten 
zoeken hun voedsel vooral op de bodem. 

http://www.dierenbescherming.nl/vogels
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De inspectieDienst 
Op pad

BEDANKT!
elke dag gaan wij af op meldingen om dierenleed te stoppen. We regelen goede opvang en de zorg en aandacht die 
 dieren verdienen. Wij werken aan de verbetering van de leefomstandigheden van alle dieren. de dierenbescherming ont-
vangt geen structurele subsidie, we kunnen ons belangrijke werk alleen maar doen dankzij de steun van mensen zoals u. 
We zijn u daar zeer dankbaar voor. Wilt u ons extra steunen? Kijk dan op www.dierenbescherming.nl/doe-een-gift!

Het komt helaas meer dan eens 
voor dat mensen, met de beste 
bedoelingen, opnieuw in de fout 
gaan bij de verzorging van hun 
huisdieren. De Landelijke Inspectie-
dienst Dierenbescherming probeert 
deze mensen te helpen door ze na 
een eerdere fout met enige regel-
maat te blijven bezoeken. Zo kwa-
men een LID-inspecteur en een 
agente van de Dierenpolitie erach-
ter dat bij een bekende van hen 
een worp van vijf pups aanwezig 
was. Ze gaven de vrouw het drin-

gende advies de pups niet zelf te 
houden en baasjes voor ze te zoe-
ken. Bij controle bleek dat ze de 
pups na dertien weken nog steeds 
thuis hield. Ze waren bovendien te 
mager, zaten op elkaar gepakt in 
een bench en hadden geen eten en 
drinken tot hun beschikking. Duide-
lijk geen houdbare situatie, dus de 
pups zijn overgebracht naar een 
opvangcentrum waar goed voor ze 
gezorgd wordt. Tegen de eigena-
resse is proces-verbaal opgemaakt.

Maurik
VIJf PuPS TE LANG SAMEN IN ééN BENCH

Op een Amsterdams balkon troffen een inspec-
teur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbe-
scherming en een agent van de dierenpolitie 
twee konijntjes aan die gehuisvest waren in 
winkelwagens zonder stro en beschutting. De 
baasjes kregen 24 uur om voor deugdelijke 
hokken te zorgen, maar toen de inspecteur en 
agent terugkwamen, was de situatie niet veran-
derd. Volgens de baasjes was geldgebrek de 
oorzaak. Omdat de situatie zo niet houdbaar was, 
regelden de inspecteur en agent zelf twee 
hokken, zodat de konijntjes er alsnog goed bij 
zitten. De kosten worden uiteindelijk wel op de 
baasjes verhaald. Zij kregen bovendien een 
proces-verbaal wegens het niet verlenen van de 
juiste zorg. Nieuwe controle volgt om de situatie 
in de gaten te houden.   

Amsterdam
HoKKEN IN PLAATS  
VAN WINKELWAGENS  
VooR  KoNIJNTJES 
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Kesteren
PoNy’S uIT DE MoDDER GEHAALD 
De gevleugelde uitspraak ‘met je poten 
in de modder’ was wel heel letterlijk van 
toepassing op twee pony’s in de plaats 
Kesteren in de gemeente Neder-Betuwe. 
De dieren stonden in een modderig veld 
zonder droge sta- en ligplaats, en ze kon-
den nergens schuilen voor wind en 
regen. Daarnaast was er geen geschikt 
eten en drinken aanwezig en hadden ze 
last van onbehandelde huidaandoenin-

gen. Een inspecteur van de Landelijke 
Inspectiedienst Dierenbescherming en 
een agent van de politie Gelderland-Zuid 
gaven de eigenaar nog een kans om de 
situatie te verbeteren, maar toen dit niet 
binnen de gestelde termijn gebeurde, is 
besloten de dieren in beslag te nemen. 
De pony’s staan nu op een goede plek en 
worden behandeld; de eigenaar krijgt een 
boete en de rekening gepresenteerd.

Misschien kunt u zich het bericht 
over het hondje Daisy uit het 
herfstnummer van Dier herinne-
ren? Daisy (die nu Kees heet) 
was aangetroffen met een 
elastiek ingegroeid in haar nek. 
Na een succesvolle behandeling 
door een dierenarts zag het er  
weer goed uit voor de Malteser. 
Helaas liep het anders. Haar 
baasje verzorgde de wond  
niet goed en uiteindelijk werd 
zelfs besloten om Kees bij hem 
weg te halen. Bij het opvang-
adres kreeg Kees wel de  
goede behandeling en werd  
de 14-jarige liefdevol opgeno-
men in de familie. Toch waren  
de beproevingen voor Kees  
nog niet voorbij. Er werden 
tumoren bij haar ontdekt. Gezien 
haar leeftijd was het twijfelachtig 
of dit nog te behandelen zou 
zijn. Maar Kees is een doorzetter 
en erg actief voor haar leeftijd, 
dus werd eind december 
besloten om te opereren. Met 
succes kunnen we inmiddels 
melden. De wonden genezen 
snel en Kees …die is weer 
helemaal Kees! 

HoNDEN EN PARKIET IN VuILE WoNING

NIEuWE  
BEPRoEVINGEN 
VooR DAISy 

In een zwaar vervuilde woning troffen 
een inspecteur van de Landelijke 
Inspectie Dierenbescherming en een 
agent van de Dierenpolitie twee honden 
en een parkiet aan. De honden waren zo 
mager dat de ribben goed zichtbaar 
waren en ze hadden allebei te lange 
nagels. Eén van de honden had een 
open wond in de hals, de andere grote 
kale plekken over zijn lichaam, waar-
schijnlijk als gevolg van onbehandelde 
schurft of mijt. Daar kwam nog bij dat er 
geen eten en drinken beschikbaar was. 
De parkiet zat in een vervuilde kooi, was 
te mager en had een beschadiging bij de 
rechtervleugel. Een dierenarts consta-
teerde dat de dieren verwaarloosd waren 
en direct zorg nodig hadden. De dieren 
zijn in beslag genomen en overgebracht 
naar een opvangadres waar ze de juiste 
zorg krijgen om weer op te knappen.

Zoetermeer

Amerongen
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inspectienieuws

 
eindeLiJk geLuk 
vOOr shaDow
Mechelse herder Shadow zat lange 
tijd vast in een zeecontainer. Al die 
tijd had hij nauwelijks te eten en te 
drinken. Zwaar vermagerd troffen 
inspecteurs hem aan. 

actie van de inspectiedienst
Toen een van de inspecteurs op pad was met  
een filmploeg voor een programma over de Dieren-
bescherming, zag zij op een terrein waar honden 
getraind worden in een zeecontainer een uitgemer-
gelde Mechelse herder zitten. De hond, die later de 
naam Shadow kreeg, zat opgesloten zonder licht en 
ventilatie én zonder eten en drinken. Terwijl het 
buiten 26 graden was. De dierenarts constateerde 
dat Shadow uitgedroogd en ondervoed was.

gevolgen voor de eigenaar
De Inspectiedienst nam Shadow in beslag en de 
 eigenaar moest afstand doen. Bij een zogenaamde 
 opslaghouder, in dit geval een dierenasiel, kon 
 Shadow weer aansterken.

nieuwe eigenaar
Intussen zocht het asiel naar een nieuwe baas voor 
Shadow. Dit moest zorgvuldig gebeuren, omdat 
Shadow een werkhond is, en die kunnen niet 
zomaar bij elk gezin geplaatst worden. Na aandacht 
voor Shadow in het tv-programma Tijd voor Max 
kwamen er elf reacties binnen. Daar zat een zeer 
geschikte nieuwe baas bij: Gilbert Hockers. Hij had al 
eerder een soortgelijke hond opgevangen. Gilbert 
woont met zijn vrouw, zoon en hond Spiky op een 
boerderij met veel ruimte. De klik tussen hond en 
baasjes was er meteen!
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Dossier

van  
plofkip  
naar  
sterrenkip
Hét woord van het jaar 2012 was ‘plofkip’. Dat geeft wel 
aan dat de kip behoorlijk in de media-schijnwerpers 
stond vorig jaar. Heeft de plofkip zijn langste tijd gehad?

 e
en van de grootste uitwassen 
van de vee-industrie is de vlees-
kuikenhouderij. Jaarlijks wor-
den daarin 350 miljoen dieren 
vetgemest. Overvolle stallen, 

weinig bewegingsruimte… Velen zullen 
de beelden wel kennen. De term plofkip 
wordt al jaren gebruikt en verwijst naar 
de explosieve groei die kippen in deze 
sector doormaken. Die groei gaat gepaard 
met veel welzijnsproblemen, zoals poot-
aandoeningen en blaren op de borst van 
het vele liggen. 

beter leven kenmerk
Marijke de Jong, senior beleidsmedewer-
ker bij de Dierenbescherming: “Vlees-
kuikens worden al jarenlang eenzijdig 

gefokt op snelle groei en een hoog 
gewicht. Gelukkig lijkt er een kentering 
op komst. Steeds meer supermarkten 
nemen diervriendelijker kip op in hun 
assortiment. We hebben de afgelopen 
jaren enorm geïnvesteerd in het bewust 
maken van bedrijven en consumenten 
over de misstanden in de pluimvee- 
industrie. Dit doen we met behulp van 
het Beter Leven kenmerk. Het aantal 
 sterren op de verpakking geeft het niveau 
van welzijn aan dat een dier tijdens het 
leven heeft ervaren. Iedere ster extra 
betekent een beter leven voor het dier.” 

niet snel genoeg
Het aantal traditionele pluimveebedrij-
ven dat de overstap maakt naar dieren 

met één of meer sterren van het Beter 
Leven kenmerk groeit. De Jong: “Per jaar 
levert dit momenteel een beter leven op 
voor zo’n vier miljoen kippen. Maar wat 
de Dierenbescherming betreft gaat deze 
toename bij lange na niet snel genoeg.” 
Een van de redenen die aan de langzame 
groei ten grondslag liggen, is het feit dat 

IN STEEDS MEER 
SUPERMARKTEN IS 
DIERVRIENDELIJKER 
KIP VERKRIJGBAAR
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van  
plofkip  
naar  
sterrenkip

Wat kunt u  
als consument 
doen?
De Dierenbescherming wil het 
eten van vlees natuurlijk niet pro-
pageren, maar is realistisch in 
haar benadering. Daarom wordt 
consumenten op het hart gedrukt 
dat wie tóch een stukje vlees wil 
kopen, dan in ieder geval zou 
moeten kiezen voor het dier-
vriendelijker alternatief. Ook al 
betekent dit dat er iets meer voor 
betaald moet worden. 

De voordelen voor een  
vleeskip met één ster op een rij
• 1,75 keer zoveel ruimte
•  Leeft anderhalf keer zo lang 
• Is sterker en gezonder
•  Minder welzijnsproblemen 

(zoals pootaandoeningen)
• 95% is antibioticavrij
•  Stal voorzien van daglicht en 

strooisel
•  Minimaal acht uur per dag toe-

gang tot overdekte uitloop

beter voor het dier,  
gezonder voor de mens
Het Beter Leven kenmerk heeft 
nóg een belangrijk voordeel, 
zowel voor de kip als voor de 
mens: er wordt aan deze dieren 
nauwelijks meer antibiotica toe-
gediend. Het gebruik van grote 
hoeveelheden antibiotica, zoals 
gebruikelijk in de reguliere pluim-
veehouderij, kan op den duur bij-
dragen aan het resistent worden 
van bacteriën tegen antibiotica 
en is daarmee een bedreiging 
voor de volksgezondheid. 

meer weten?
Kijk op beterleven.dieren-
bescherming.nl/kippen-vlees 
voor de leefomstandigheden van  
vleeskippen met één, twee en 
drie sterren. 

zo’n 70% van het vlees van in Nederland 
gefokte kippen naar het buitenland gaat. 
Daar is de vraag naar kippen met een 
beter leven nog minder groot dan bij ons. 

Duurder
De grootste remmende factor is de kost-
prijs van een stukje kip met één of meer 
sterren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld 
varkensvlees, is ‘goede’ kip in de super-
markt een stuk duurder dan vlees van 
een plofkip. “De praktijk wijst uit dat 
maar weinig consumenten bereid zijn 
om zo veel extra te betalen voor dier-
vriendelijker kip. En zolang de verkoop-
cijfers daartoe geen aanleiding geven, 
zullen supermarkten niet geneigd zijn 
grote stappen te maken in de eisen die  

zij stellen aan het welzijn van de dieren”, 
vertelt De Jong.

goed nieuws
Maar volgens De Jong is er ook goed 
nieuws: “Waar de consumentenmarkt  
tot nu toe onvoldoende beweegt, groeit 
in de sector het besef dat er met het hou-
den van snelgroeiende rassen veel wel-
zijnsproblemen gepaard gaan.  
Steeds meer bedrijven produceren en 
houden kippen van langzamer groeiende 
rassen. Dat is gunstig, want hoe meer 
deze kuikentje beschikbaar komen,  
hoe goedkoper en makkelijker het voor 
de pluimveebedrijven wordt om dieren 
van deze rassen te kiezen in plaats  
van plofkipkuikens.” 
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terugblik

twintig Jaar len munnik
Maar liefst twintig jaar lang tekende Len Munnik voor Dier. Steeds weer wist hij de onderwerpen 
van Dier humorvol te vatten in een strip of cartoon. Maar aan alles komt een einde, zo ook aan 

deze samenwerking. We bedanken Len voor zijn betrokkenheid en zijn mooie werk. En met 
een kleine selectie uit zijn tekeningen blikken we nog eenmaal terug op een bewogen tijd. 

De invoering van de Dierenpolitie (2011)

Een van Lens vele tekeningen over jagers  
en hun non-argumenten (2006).

Amerikaanse wetenschappers maakten een muis met  
een menselijk oor op zijn rug (1995). 

Actie van de Dierenbescherming tegen de  
onmenselijke  behandeling van ‘wrak vee’ (1993).
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De gekke-koeienziekte (BSE) en de  
campagne Koe Zoekt Wei (2006). 

Bij de verkiezingen vraagt de Dierenbescherming  
steevast aandacht voor dierenbelangen (2006).

Wilde dieren in het circus (2006). De absurditeit van de vee-industrie (1997).
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sammie, rObuust maar 
zacHtaardig en LOyaaL
Jacqueline Keijser (37) uit Noordwijk haalde haar hond Sammie in september weg bij mensen 
die hem in een schuur hielden. Een prachtige hond, maar moeilijk in de omgang, zo zei men. 
Jacqueline kon toen echter al niet meer terug: “Het was liefde op het eerste gezicht.”

“Een hond met een verleden vergt altijd 
specifieke aandacht. Dat moet je ervoor 
overhebben. Sammie komt bij een Servi-
sche broodfokker vandaan. Daar was hij 
één van de vele pups die in een kennel 
werden gehouden. In april vorig jaar werd 
hij door de vorige eigenaar naar Neder-
land gehaald, maar die kon er niet goed 
mee overweg. Hij hield hem in een schuur 
en zocht algauw een nieuwe baas voor 
hem. Mijn broer woont naast die man en 
wist dat ik een robuuste hond zocht. ‘Echt 
een hond voor jou, Jacqueline’, zei hij 

vooraf. Hij had gelijk.
Sammie is echt mijn vriend. Aan het ras, 
de american staffordshire terriër, kleeft 
het imago van agressieve, gevaarlijke 
hond, maar niets is minder waar: hij is 
zachtaardig, aanhankelijk, lief en loyaal. 
Hij kan los op het strand, kan prima over-
weg met andere honden en gaat overal 
mee naartoe. En hij is enorm aan mij en 
mijn dochter gehecht. 
Een dingetje: Sammie heeft last van verla-
tingsangst. Daar werken we hard aan. Ik 
train hem erop dat hij niet de hele dag bij 

mij kan zijn en dat gaat steeds beter. Hij 
moet het vertrouwen krijgen dat hij niet 
meer weg hoeft en dat ik altijd weer bij 
hem terugkom. Hij is pas anderhalf, dus 
dat gaat lukken.
Ik werk in de horeca en ben ’s avonds en 
’s nachts weg. Dan zorgt mijn buurvrouw 
voor hem en dat gaat prima. Overdag  
kan ik veel aandacht aan hem besteden. 
Dan ga ik met hem lopen en fietsen.  
Lekker bewegen, dat is goed voor  
hem – én voor mij!”

een bijzonDer Dier
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kiDs for animals

Dierenarts Joris is al jaren een begrip bij Kids for Animals. In het 
clubblad en bij Kids for Animals op TV legt Joris van alles uit over 
dieren en hun verzorging. “Met kinderen werken is leuk, vooral 

omdat ze zo onvoorspelbaar zijn. Het is altijd weer een verrassing!”

Joris van Ling is 
dierenarts. Een 
paar jaar gele-
den kwam hij bij 

Kids for Animals 
terecht. “Een collega 
van onze praktijk 
kreeg het verzoek om 
mee te werken aan 
een kinderprogram-
ma. Dat programma 
bleek Kids for Ani-
mals te zijn. Het 
werd hier in de 
spreekkamer opgenomen. Mij 
werd toen gevraagd om voor 
het clubblad een column te 
schrijven. Bij een volgende 
serie TV-afleveringen vroeg de 
redactie van het clubblad of ik 
mee wilde werken aan Kids 
for Animals TV. En voor 
School TV heb ik filmpjes 
opgenomen waarin ik laat 
zien hoe je dieren in nood 
kunt helpen.”

“Op TV komen is leuk, veel 
mensen willen graag hun  

Kids for Animals is 
de jeugdclub van 

de Dierenbescher-
ming. Is uw kind 
gek op dieren en 
wilt u dat uw kind 

alles leert over 
dieren, dierenver-
zorging en dieren-
welzijn? Maak uw 
kind dan lid van 
Kids for Animals. 

Voor slechts  
€ 18,- per jaar 

 ontvangt uw kind 
het clubblad  

vol met dieren-
weetjes, repor-
tages, puzzels, 

een strip en een 
dierenposter.

Daarnaast ont-
vangt ieder kind 

een welkomstpak-
ket met een CD 

met dierenliedjes, 
een stickerboekje 
én het paspoort 

met gratis toegang 
tot diverse (attrac-

tie-)parken en 
musea ter waarde 
van ruim € 160,-.

Ga naar www.kids-
foranimals.nl voor 
meer informatie  
en om uw kind  
lid te maken.

“15 minutes of fame” hebben. 
Maar voor mij is dat zeker niet 
de hoofdreden. Ik vind dingen 
uitleggen aan mensen gewoon 
leuk. Of dat nu op TV is of 
ergens in een zaaltje waar ik 
een EHBO-cursus geef aan de 
lokale hondenclub. Het geeft 
mij een goed gevoel als ik 
mensen een leuke dag heb 
gegeven en ze steken er ook 
nog iets van op. Voor de film-
pjes op TV en voor mijn 
columns doe ik meestal wel 

research, ik wil 
graag dat het 
100% correct is. 
De praktijk 
waar ik werk, is 
nog een echte 
‘Dokter Vlim-
men’ praktijk. 
We behandelen 
vrijwel alle dier-
soorten. Alles wat 

je rond je huis kan houden als 
dier, is wel eens bij mij op 
tafel geweest. Het vereist dat 
je kennis up to date blijft.”

Bekijk Joris’ filmpjes over dieren-
EHBO op www.kidsforanimals.nl/
filmpjes/dieren-ehbo. 

Op www.kidsforanimals.nl/ 
dierendam/dierenarts kunnen 
 kinderen vragen over hun huis-
dier stellen aan Joris.

Vraag het aan 
 Dierenarts joris

iets weten Over dieren?
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U een kans... Zij een kans!

De Postcode Loterij helpt!

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

of meld u aan via internet: 

www.postcodeloterij.nl

Voor € 11,50 per lot speelt u 

al mee. Alvast hartelijk dank 

voor uw deelname.

Foto: Robin Utrecht

De Nationale Postcode Loterij is de 
grootste goededoelenloterij van Nederland. 
Sinds 1989 werd er ruim 3,5 miljard euro 
geschonken aan 85 organisaties die zich 
inzetten voor de bescherming van mens 
en natuur. 

Ook de Dierenbescherming deelt in de 
opbrengst van de loterij. Mede dankzij de 
bijdrage van de loterij in 2011 kan de 
Dierenbescherming zich inzetten voor de 
belangen van alle dieren. Bijvoorbeeld door 
gastgezinnen te vinden om verwilderde 
zwerfkittens (zoals Lizzy en Kobus op de 

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

Een kans voor zwerfkittens als Lizzy en 
Kobus en een kans voor u! Want tegenover 
uw steun staan grote prijzen. Zoals de 
KanjerPrijzen die kunnen oplopen tot wel 
48 miljoen euro en elke maand honderd 
duizenden andere prijzen.  
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