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Voorwoord  
 
 

Onderstaand het beleidsplan van Dierentuin 

Animal Farm te Beverwijk. Alle elementen uit 

het beleidsplan zijn terug te vinden in de 

‘centrale boekenkast’ van onze organisatie. 

Deze ‘centrale boekenkast’ is dusdanig 

georganiseerd, dat alle elementen en 

informatie terug te vinden zijn via een duidelijke 

structuur. Deze ‘centrale boekenkast’ is digitaal 

opgeslagen en te raadplegen via ‘Dropbox’ en 

openbaar middels de bestuursleden. Derhalve 

zijn niet alle elementen uit ons administratieve 

kader volledig uitgewerkt binnen dit 

beleidsplan. Hierbij valt te denken aan het 

financiële jaarverslag en het personeelsbeleid. 

Deze zijn separaat schriftelijk vastgelegd. 

Binnen het beleidsplan wordt hier naar verwezen.    

 

Het beleidsplan is voor iedereen toegankelijk. Iedereen mag het lezen en verbeteringen aandragen 

aan het bestuur. Vanuit het bestuur en door middel van gezamenlijk overleg wordt onderhavig 

beleidsplan aangepast en geüpdatet bij nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Gemaakt voor en door de 

vrijwilligers en vooral de dierverzorging.  

 

Iedereen die werkzaam is binnen de dierentuin dient op de hoogte te zijn van onderhavig document en 

de inhoud hiervan.   

 

Samen maken, verbeteren, beheren en genieten we van de dierentuin.  

 

Vragen en verbeteringen zijn altijd welkom! 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Sander Buijs 
Stichting Animal Farm 
0614997387 
info@animalfarm.nl 
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1. Bedrijfsvoering  

1.1. Missie en visie. 

 

Dierentuin Animal Farm is één van de kleinste dierentuinen van Nederland. En de enige dierentuin in 

Nederland die gratis 7 dagen per week toegankelijk is. Sinds 2007 mag Animal Farm zich officieel 

dierentuin noemen. Wij draaien voor 90% op vrijwillige krachten en leven van een kleine gemeentelijke 

subsidie en voor de rest op donaties en sponsoring.  

 

Op de Animal Farm kunt u verschillende dieren bezichtigen, zoals exotische zoogdieren, reptielen, 

vogels en insecten en nog vele andere dieren. 

 

Dierentuin Animal Farm is gelegen midden in het Willem Alexanderplantsoen te Beverwijk op een 

eiland in het water. 

 

Onderstaand vind u onze missie en visie, samengevat in enkele kreten: 

  

 Dieren: Het welzijn van de dieren staat altijd bovenaan. Wij doen er alles aan om dieren te 

stimuleren in hun natuurlijke gedrag en hanteren hierbij managementsystemen zoals vijf vrijheden 

van Brambell, Sabrina Brando et al. Animal Concept etc..  

 

 Dierentuin: Zoals onze naam aangeeft zijn wij een dierentuin. Ons collectieplan is er dan ook op 

gericht om bezoekers kennis te laten maken met diersoorten van verschillende delen van de 

wereld. Hierbij ligt wel altijd de focus op de relevatie naar onze eigen inheemse natuur.   

 

 Maatschappelijke functie: Wij willen betrokken zijn bij de gemeentes, scholen, bedrijven en 

andere maatschappelijke organisaties. Naast onze status als dierentuin, ambiëren we ook een 

thuis te zijn voor de vele verzorgers en vrijwilligers van de dierentuin. Tevens wensen we een 

grote maatschappelijke toegevoegde waarde te hebben voor de sociale cohesie in de wijk.  

 

 Collectieplan: Binnen het collectieplan worden dieren gehuisvest welke passen binnen onze 

mogelijkheden. Hierbij gaat een voorkeur uit naar dieren uit de opvang en wordt gekeken hoe wij 

bij kunnen dragen aan de natuurlijke positie van dieren in hun oorspronkelijk leefgebied 

(natuurbehoud).   

 

 Educatie: Wij willen onze bezoekers laten zien hoe mooi, excentriek, divers en spannend de 

natuur is. Maar ook hoe gevoelig en kwetsbaar het is. Binnen het educatieplan leggen we de 

focus op relevatie naar onze eigen inheemse natuur en maatschappelijke kwesties.  

 

 Ecologische waarde: Als dierentuin willen we niet alleen educatie en ondersteuning bieden aan 

natuurbehoud van de dieren uit onze collectieplan. Juist de inheemse flora en fauna krijgen een 

belangrijk podium op het terrein en we proberen duurzaam ondernemen te stimuleren.  

 

 Gratis toegankelijk: Wij vragen geen entree, zodat wij voor iedereen toegankelijk zijn. Dit geldt 

voor de dierentuin, alsmede voor de algemene activiteiten die we organiseren.  

 

 Huisvesting dieren: Wij willen dieren huisvesten op een wijze die past bij hun natuurlijke 

behoeften. Een verblijf is niet alleen een hok, maar hun leefomgeving! Een natuurgetrouw verblijf 

verhoogt het natuurlijke gedrag van de dieren en de educatieve waarde voor de bezoekers.  
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1.2. Thematiek. 
 

Gebouw 1:   Zuid-Amerika / Savanne. 

Gebouw 2:   Europa en Noord-Amerika / Bos. 

Gebouw 3:   Afrika / Steppe.  

Centrale boerderij:  Begane grond: diversiteit in kleinere diersoorten en de wonderlijke  

   insectenwereld, 1e verdieping: aquaria met diverse biotopen. 

 

Werken vanuit verschillende thema’s is een nieuw begrip binnen dierentuin Animal Farm. In plaats van 

enkel individuele soorten te huisvesten, gaan we met behulp van thema’s diersoorten in een groter 

geheel plaatsen. Mogelijk kunnen hierbij diersoorten zelfs gecombineerd worden binnen een verblijf. 

Door de gekozen thematiek wordt de educatieve waarde van de gehouden dieren veel groter en 

kunnen we de dieren nog beter uitdagen in hun natuurlijke gedrag. 

 

Het realiseren van een duidelijke thematiek binnen de dierentuin zal enkele jaren duren. Vooral de 

beperkingen in financiële middelen en beschikbare tijd zullen een beperkende factor zijn. Maar door 

ons handelen vanuit een centraal plan uit te voeren kunnen ideeën rondom de thematiek groeien en 

zal dit vanzelf vorm krijgen.      

1.3. Bestuurlijke organisatie structuur. 
 

Dagelijks beheer:  Dhr. Sander Buijs 

Secretaris, Pr-activiteiten:  Dhr. T. Appel 

Penningmeester:  Mevr. L. van Steenis 

Adviseur:   Dhr. D. Nieuwenhuijzen 

 

Ons bestuur is onbezoldigd en onafhankelijk.  

 

Sander Buijs, adviseur bodem, docent dierverzorging. 

Sander is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer op de Animal farm, en tevens voor het aansturen 

van de vrijwilligers.  

 

Thijs Appel, eigenaar van Effingo reklame. 

Als secretaris/PR zorgt Thijs voor de communicatie en Pr-activiteiten. 

 

Linda van Steenis, managementassistent. 

Linda verzorgt als penningmeester de financiële administratie en de subsidieaanvragen. 

 

Din van Nieuwenhuizen, dierenarts. 

Din is algemeen bestuurslid en heeft een adviserende rol in alle dier-gerelateerde zaken. 

1.4. Toekomstplannen. 
 
Voor de dierentuin hebben wij bijzonder veel toekomstplannen. Veel van deze plannen betreffen een 

verdere professionaliteit van onze materialen, mogelijkheden en het collectieplan (zie visie). Maar 

naast een dierentuin te zijn, wenst Stichting Animal Farm vooral een maatschappelijke functie te 

hebben voor de buurt. In samenwerking met de gemeente wordt nagedacht over een langere termijn 

opzet op financieel en maatschappelijk vlak. Hierin is tevens de terreininrichting, duurzaamheid en het 

hoofdgebouw onderwerp van gesprek. Verdere uitdieping hiervan volgt in de toekomst. 
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1.5. Brandveiligheid, ARBO, veiligheid, EHBO, verzekeringen etc.  
 

Ook dit punt is een belangrijk onderdeel van voorgenoemde toekomstplannen. Voor veel elementen 

zijn al bestaande protocollen beschikbaar. Gesteld kan worden dat niet alles optimaal is en dit vormt 

een belangrijke onderlegger voor het voorgenoemde plan, in samenspraak met de gemeente.  

 

Hierbij valt te denken aan periodieke keuringen van gereedschap/ladders, brandoefeningen, zie ook 

hoofdstuk 6 noodoefeningen dieren. Simpel kan gesteld worden dat Dierentuin Animal Farm wenst te 

voldoen aan alle reguliere lokale, landelijke en Europese wet- en regelgeving op het gebied van 

bedrijfsvoering, dieren, Arbowetgeving etc. 

1.6. Afvalbeheer. 
 

Afvalbeheer en afvalreductie zijn belangrijke thema’s bij dierentuin Animal Farm. In komende periode 

wordt een plan gemaakt hoe we ons afvalverwerking volledig kunnen verduurzamen. Hopelijk kunnen 

we naast een winst voor het milieu e.d. ook mogelijk een financieel gewin bereiken.  

 

We willen alle afvalstromen apart inzamelen en vervolgens aanbieden aan de verwerkers. Tevens 

willen we dit zichtbaar maken voor onze bezoekers binnen een vast educatief thema op het terrein. 

Bezoekers kunnen zelf hun afval scheiden, al is dit minimaal. Tevens kunnen bezoekers op ons terrein 

hun kleine huishoudelijke apparaten inleveren (Wecylce), alsmede batterijen en lampen. Dit thema 

wordt verder uitgewerkt in een separaat afvalbeheersplan.  

1.7. Inkoopbeleid / voorraadbeheer. 
 

Binnen de dierentuin hebben we een aantal leveranciers voor onze materialen en producten. De 

keuze voor een bepaalde leverancier of product is altijd gebaseerd op een kosten/baten analyse. 

Elementen die hierin meegewogen worden zijn betrouwbaarheid, gemak van bestelling en levering, 

duurzaamheid, verzendkosten, volume voordeel etc.  

 

Door middel van ons huidige inkoopbeleid realiseren we aanzienlijke besparingen. Zowel besparingen 

in tijd als in financiën. Op het gebied van voedsel kiezen we juist voor lokale ondernemers en voor het 

gemak dat bestellingen periodiek geleverd worden op onze locatie. Voor overige artikelen is ook het 

internet vaak een goede raadgever. In sommige gevallen maken we ook graag gebruik van websites 

als ‘Marktplaats’. Grotere uitgaven of uitgaven die afwijkend van aard zijn, worden altijd in overleg 

binnen het bestuur gemaakt. In principe wordt de inkoop uitsluitend door de beheerder en de 

penningmeester uitgevoerd. In overleg met het bestuur kan hier vanaf geweken worden, zie hiervoor 

de onderdelen financiën en personeelsbeleid.  

 

Qua voorraadbeheer is er een lijst aanwezig in de voedselkeuken met hierop alle standaard producten 

voor de dierverzorging. Achter elk product is een hoeveelheid voorraad gedefinieerd vanaf wanneer 

een bestelling dient te volgen. Alle medewerkers zijn derhalve mede verantwoordelijk om wekelijks bij 

te dragen aan een correcte voorraadbalans. Dit voorkomt onnodige kleine bestellingen en de 

noodzaak om zelf extra producten te moeten gaan kopen.  

1.8. Financiën. 

 

Alle financiële aspecten zijn te vinden binnen de afdeling ‘bedrijfsvoering’ van Dierentuin Animal Farm 

onder de categorie ‘financiële administratie’ van de centrale boekenkast. Jaarlijks wordt de gehele 

financiële situatie vastgelegd door middel van een jaarverslag.   
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1.9. Werkroosters/planningen. 
 

Om alle werkzaamheden binnen de dierentuin te structureren, hanteren we diverse roosters en 

planningen. Hiermee borgen we onze kwaliteit en zorgen we dat we zowel in kwantiteit als kwaliteit 

blijven groeien.  

1.9.1. Planning aanwezigheid vrijwilligers/stagiaires.  
 

Gedurende de week is onze vaste medewerkster aanwezig. Samen met de beheerder 

plannen zij de aanwezigheid van diverse stagiaires en vrijwilligers gedurende de week.  

 

Gepoogd wordt altijd minimaal 2 tot maximaal 6 mensen aanwezig te laten zijn op de 

werkvloer. Voor de weekenden en alle bijzondere dagen, is er een rooster aanwezig waarop 

vrijwilligers zich kunnen intekenen voor aanwezigheid. Vanuit het personeelsbeleid worden  

wel met alle vrijwilligers vaste afspraken gemaakt over de aanwezigheid.  

1.9.2. Planning werkzaamheden. 
 

Gedurende de werkweek verzorgt de beheerder een dagelijkse planning voor alle stagiaires 

en de vaste medewerkster. Hiermee wordt geborgd dat in de eerste plaats alle belangrijke 

werkzaamheden worden uitgevoerd. Ten tweede wordt geborgd dat iedereen verschillende 

werkzaamheden moet/kan uitvoeren. Zeker voor de stagiaires dient dit een educatief doel en 

het voorkomt dat individuen zich bepaalde werkzaamheden kunnen toe-eigenen of juist 

ontwijken. Daarnaast creëert dit inzicht en ruimte in de planning voor persoonlijke ambities en 

speciale projecten. Deze ambities en projecten, alsmede aparte stageopdrachten, kunnen zo 

worden ondergebracht in de weekplanning.    

 

In het weekend wordt er in principe niet vanuit een vast rooster gewerkt. Wel wordt uiteraard 

dezelfde werkwijze en structuur gehanteerd. Middels de weekplanning wordt gepoogd alle 

vaste werkzaamheden gedurende de week vervuld te krijgen. Hierdoor blijft er in het weekend 

tijd over voor verbeteringen of kunnen problemen vanuit de werkwerk opgevangen worden. 

Vanuit het personeelsbeleid volgt wel de ambitie om mensen in te zetten op werkgebieden 

waar hun kracht en interesse ligt.  

 

In de planning geldt altijd het credo dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor alle 

werkzaamheden binnen de dierentuin. 

1.9.3. Planning overige werkzaamheden. 
 

Naast de dagelijkse planningen wordt er ook elke week een lijst met overige werkzaamheden 

opgehangen. Dit biedt handvatten voor wanneer bepaalde werkzaamheden sneller verlopen, 

er extra vrijwilligers aanwezig zijn of mensen simpelweg even niet meer weten wat ze moeten 

doen. Dit geeft ook mogelijkheden voor het uitvoeren van werkzaamheden die minder urgent 

zijn dan de wekelijkse werkzaamheden, maar wel periodiek uitgevoerd dienen te worden. 

1.9.4. Overige planningen. 

 

In de administratie worden meerdere planningen gebruikt voor alle zaken binnen de 

dierentuin. Dit betreft bijvoorbeeld de jaarplanning voor alle diermedische handelingen (zie 

hoofdstuk veterinaire plan) of de jaarplanning voor onderhoud en gereedschappen. Dergelijke 

planningen worden in deze afdelingen separaat besproken. 
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1.10. Geschiedenis. 
 

De geschiedenis van de dierentuin hebben we voor zover mogelijk vastgelegd. De tot heden 

gevonden informatie is ondergebracht in binnen de afdeling ‘bedrijfsvoering’ van Dierentuin Animal 

Farm onder de categorie ‘geschiedenis’ van de centrale boekenkast.  
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2. Mens: vrijwilligers (personeelsbeleid, huisregels, AVG etc.) 
 

Alle onderdelen van het personeelsbeleid, huisregels, AVG etc. zijn te vinden binnen het 

personeelsbeleid van Dierentuin Animal Farm onder de afdeling ‘mens’ van de centrale boekenkast. 

De insteek hierbij is een duidelijk systeem voor de in- en uitstroom van vrijwilligers en stagiaires, 

waarbij iedereen weet wat de bedoeling is. Hiermee borgen we de inzet van vrijwilligers, maar zeker 

ook de gedachte dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is.   

 

Stichting Animal Farm heeft, op contractuele basis, 1 fte inlening via de organisatie ‘IJmondwerkt’. 

Deze persoon is onderdeel van de dierverzorging gedurende de werkweek. Verder werkt onze 

stichting met een kleine groep vaste vrijwilligers. Zij zijn verantwoordelijk voor de dierverzorging in het 

weekend en in vakanties. Er is ook een vaste vrijwilliger die in de weekenden de groenvoorziening 

verzorgt. We zijn als stichting actief op zoek naar meer vrijwilligers voor de dierverzorging, het 

onderhoud en alle andere maatschappelijke en educatieve doeleinden.  

 

Als dierentuin willen we een belangrijke plek zijn binnen de maatschappij. We ambiëren niet alleen 

een inspirerende en educatieve plek te zijn voor onze bezoekers, maar ook een thuis te bieden voor 

onze verzorgers en vrijwilligers. Daarnaast bieden we verschillende mensen een plek aan in de vorm 

van stages, re-integratie, herintreding en voor het uitvoeren van een taakstraf.    

 

Niet alleen de dieren zijn belangrijk binnen onze dierentuin, maar ook alle betrokken mensen. Goede 

dierverzorging kan ons alleen lukken als we goed samenwerken en een team vormen. Middels 

jaarlijkse evaluaties en wekelijkse tussengespreken proberen we individuele doelen te formuleren en 

te behartigen dat er een prettige werksfeer heerst binnen de dierentuin. Elke maand vindt er een 

vrijwilligersoverleg plaats op de eerste zaterdag/zondag van de maand. In de oneven maanden op 

zaterdagochtend van 10.00 – 11.00 uur en in de even maanden op zondagochtend van 10.00 – 11.00 

uur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Beleidsplan 
 

10  

3. Mens: bezoekers (huisregels, corona etc.) 

3.1. Huisregels bezoekers.  

 

Binnen de dierentuin hebben we een breed scala aan gebruikers. Middels ons personeelsbeleid 

bedienen we alle vrijwilligers, stagiaires, school/leer/werk trajecten, re-integratie partijen etc. van de 

correcte informatie voor het gewenste gedrag op ons terrein, tegen de dieren en uiteraard de 

bezoekers. De bezoekers zijn immers onze ‘klanten’ en de doelgroep waar een groot deel van onze 

educatie en activiteiten op gericht is. 

Binnen dit onderdeel vragen we aandacht voor de wijze waarop wij wensen dat de bezoekers ons 

behandelen. Onze bezoekers bestaan uit mensen die een dagje uit willen, maar veelal ook uit 

buurtbewoners die ons met grote regelmaat bezoeken. Deze doelgroep heeft dan ook een andere 

binding met het terrein, onze doelstellingen, educatie etc. 

Ons terrein is openbaar terrein en uiteindelijk eigendom van de gemeente Beverwijk. Derhalve gelden 

alle regels van de standaard regels vanuit de APV Beverwijk en gewone landelijke wet en regelgeving. 

Aanvullend hebben we bij binnenkomst voor de bezoekers een aantal huisregels visueel gemaakt 

waarvan we verwachten dat iedereen zich hieraan houdt. Deze zijn: 

 Op het terrein is camera beveiliging aanwezig. 

 Het is niet toegestaan om op het terrein te roken. 

 Gedraagt u zich rustig en verantwoordelijk naar mens en dier. 

 Gelieve de dieren niet te voeren. Alle dieren hebben een speciaal dieet. 

 Meegebrachte voedselwaren mogen wij helaas niet accepteren. 

 Kinderen onder de 12 jaar mogen het terrein alleen onder toezicht van een volwassen 

betreden.  

 Het is niet toegestaan het terrein met een hond of ander huisdier te betreden. Dit met 

uitzondering van blinde geleide honden of ander soortige hulphonden. Vraag dan op 

voorhand hulp over uw bezoek. Wij faciliteren dit graag! 

 Het is niet toegestaan het terrein te betreden met uw fiets, brommer, rolschaatsen, skeelers 

of soortgelijke voertuigen. Alleen bezoek te voet of rolstoel. U kunt uw fiets voor de brug 

parkeren in het fietsenrek. 

 U betreedt het terrein op eigen risico. Stichting Animal Farm en al haar medewerkers zijn op 

geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade op welke wijze dan ook tijdens op bezoek 

aan en op ons terrein.  

 Drank en drugs of onder invloed van dergelijke is niet toegestaan op ons terrein. 

3.2. Corona.  
 

En toen was daar opeens de corona crisis. Een pandemie die niemand zag aankomen en velen van 

ons in een moeilijke situatie plaatsten en het uiterste vraagt van onze lenigheid en flexibiliteit. Ook 

voor onze dierentuin betreft het een onzekere tijd. In lijn met de maatregelen van het RIVM zijn wij 

vanaf 15 maart 2020 tot 5 juli volledig gesloten geweest. Met een minimale bezetting en diverse 

maatregelen hebben we sindsdien zorg gedragen voor de dierverzorging en gepoogd om voor onszelf 

een veilige werksituatie te creëren. Alle activiteiten, stages en plannen werden geannuleerd.  

 

Langzaam zien we landelijk weer mogelijkheden de maatschappij weer op te starten. Dierentuin 

Animal Farm stapt graag naar voren als een partij om op verantwoorde wijze weer de deuren te 

openen. Niet alleen voor onszelf, maar temeer voor de vele gebruikers van ons terrein. Dit dient echter 

wel op een goede wijze te gebeuren die bijdraagt aan het verder terugdringen van de coronacrisis en 

in lijn met alle landelijke maatregelen. Voor de corona-crisis is een speciaal document opgesteld wat 

voor onszelf de correcte strategie is. Zo is er keihard gewerkt aan speciale routing (met 
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eenrichtingsverkeer) over het eiland voor bezoekers en zijn er allerlei maatregelen getroffen voor de 

vrijwilligers en andere gebruikers van het terrein. Gezien de snelle ontwikkelingen rondom corona is 

het document niet ingesloten in onderhavig beleidsplan. Algemeen kan gesteld worden dat we in 

overleg met gemeente Beverwijk alles doen overeenkomstige de landelijke maatregelen rondom 

corona. Hierbij dient zeker te worden opgemerkt dat veel zaken nog een ontdekkingsreis is en een 

leercurve bevat. Twijfelen wij aan de mogelijkheden zetten we liever een stap terug of passen onze 

ideeën en uitvoering hierop aan.   

3.3. Welkome bezoekers/vragen/klachten etc.   

 

Onze bezoekers zijn ons ‘klanten’ en de doelgroep waar een groot deel van onze educatie en 

activiteiten op gericht is. Hiervoor zullen wij dan ook altijd onze best doen het bezoek tot een 

aangenaam verblijf te maken. Iedereen is welkom en wij wensen nergens onderscheidt te maken in 

afkomst, uiterlijk vertoon etc. 

Wanneer bezoekers extra vragen hebben of soms aanvullende behoeften kunnen we altijd in overleg 

bekijken wat we kunnen betekenen. Hier staan wij positief tegenover. 

Binnen in onze boerderij hangt een speciale ideeën box waar iedereen zijn/of haar vragen/klachten en 

verbeterpunten kan achterlaten. Daarnaast zijn er op het terrein op meerdere plaatsen 

contactgegevens aanwezig van de beheerder.   

3.4. Onregelmatigheden.  
 

Ondanks al onze goede bedoelingen kan er altijd iets misgaan. Mensen die onwenselijk gedrag tegen 

onszelf, bezoekers, dieren of materialen vertonen zijn bij ons niet welkom. In eerste plaats dienen 

onze verantwoordelijke vrijwilligers de persoon in kwestie aan te spreken op het onwenselijke gedrag. 

Wanneer dit geen effect heeft dient de bezoeker het terrein te verlaten. Ontstaan er echt 

onregelmatigheden dient contact te worden opgenomen met politie of handhaving. Zeker bij moeilijke 

situaties met eventuele buurtbewoners kan ons netwerk met lokale politie, handhaving etc. van goede 

dienst zijn om herhaling te voorkomen. Noodnummers zijn allemaal in de kantine aanwezig. Onze 

vrijwilligers zijn in de basis dierverzorger en niet getraind op dergelijke incidenten. Intern worden dit 

soort zaken natuurlijk wel besproken om een veilige en rustige werkplek te kunnen borgen. Van onze 

vrijwilligers vragen wij het besef dat zij de ogen van de organisatie en eigen beleving op de Farm zijn. 

Goede communicatie tussen bestuur en vrijwilligers is hierin essentieel.    
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4. Dier: dierencollectie en administratie 

4.1. Dierenadministratie.  

 

De dierencollectie van dierentuin Animal Farm wordt bijgehouden in een centrale digitale 

dierenadministratie. In deze dierenadministratie staat per diersoort hoeveel individuen er aanwezig 

zijn, welke geslachten ze hebben, geboortedatum of datum van verkrijgen etc. Tevens wordt in de 

map dierenadministratie een administratie bijgehouden van alle originele overdrachtspapieren en 

anderen documenten aangaande de herkomst van de dieren. Deze administratie is tevens digitaal 

aanwezig en wordt periodiek (bij mutaties en in elk geval elk half- of geheel jaar) bijgewerkt.  

4.2. Uitgangspunten dierencollectie.  
 

Binnen onze dierencollectie hanteren we een aantal uitgangspunten voor de keuze voor een diersoort. 

 

 Alle dieren uit het collectieplan verblijven in een verblijf of achter een omheining. Er lopen 

geen dieren los over het terrein. Kort gezegd, de verblijven zijn voor de dieren uit het 

collectieplan. Buiten de verblijven is voor de lokale en inheemse flora en fauna. Ook 

verschaffen we geen voedsel aan dieren anders dan de dieren uit ons collectieplan. 

 Diersoorten die we houden passen in de thematiek van de dierentuin (zie bovenstaand). 

Opvangdieren hebben hierin een sterke voorkeur. 

 Diersoorten worden alleen tentoongesteld wanneer hiervoor een volledig verzorgingsplan, 

voedselschema, quarantaine procedure, educatief plan en de vergunning van RVO aanwezig 

zijn. Tevens ambiëren we voor aanvang een netwerk van experts en houders te hebben 

opgebouwd aangaande de betreffende diersoort. 

 Diersoorten worden gehuisvest op een wijze waarbij het natuurlijke gedrag maximaal 

gestimuleerd wordt (zie vijf vrijheden Brambell). 

 Dieren binnen de dierentuin zijn wilde dieren en geen huisdieren. Alle handelingen met de 

dieren zijn ten behoeve van het hanteren en trainen van de dieren en niet ter vermaak van de 

dierverzorgers of bezoekers.    

4.3. Wet en regelgeving. 
 
Als organisatie hebben wij de verplichting om alles volgens de juiste wet- en regelgeving uit te voeren. 

Hierin hebben wij het duidelijke standpunt dat bevoegd gezag een partner is om dierenwelzijn en 

bedrijfsvoering te verbeteren i.p.v. een te bestrijden lastig element. Vaste partners/kaders zijn hierin 

CITES, RVO, ‘Wet dieren’ met extra aandacht voor besluit houders van dieren, Wet natuur 

bescherming, Unielijst, APV en overige gemeentelijke en landelijke wet en regelgeving.  

4.4. Introductie nieuwe diersoort/individu.  
 

Het introduceren van een nieuwe diersoort of individu is altijd erg spannend. Om dit op een juiste wijze 

uit te voeren hanteren we altijd onderstaand stappenplan. Mist 1 van onderstaande stappen of is deze 

nog onzeker of onvolledig, dan dient dit eerst geregeld te worden alvorens de introductie te 

continueren. 

 Alle administratieve zaken zijn in orde. 

 Van de nieuwe soort/individu is een volledig verzorgingsprotocol, voedselschema, 

ontsnapping protocol, curatieve zorg etc. gereed. 

 Het verblijf is volledig gereed. 
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 De quarantaine procedure is volledig duidelijk en eventueel besproken met de dierenarts. 

Eventuele tests kunnen worden uitgevoerd. Registratiemiddelen zijn duidelijk en beschikbaar. 

 Er is een volledig plan qua monitoring van de diersoorten aanwezig. Ook zijn er 1 of 

meerdere dierverzorgers aangesteld voor de eerste periode, naast de algemene monitoring in 

het verzorgingsprotocol. Dagelijkse monitoring en verslaglegging is hiervan altijd een 

onderdeel. 

 Vervoer- en transportmogelijkheden en documenten zijn beschikbaar.   

 Na de quarantaine periode wordt het dier altijd ter observatie in het binnenverblijf geplaatst en 

nooit direct toegang gegeven tot het buitenverblijf.  

4.5. Dieren identificatie en registratie. 

 

Binnen ons collectieplan is het wenselijk dat we alle individuen kunnen herleiden binnen de 

dierenadministratie. Naast wettelijke verplichtingen is dit een goede basis voor het monitoren van de 

dierverzorging. De mogelijkheden voor het identificeren en registreren van individuen zal per diersoort 

verschillen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de noodzaak van het herkennen van de individuele 

dieren en het registreren ervan (bijvoorbeeld Afrikaanse reuzenslakken versus de Toggenburger 

geiten). Uitgangspunt is dat wanneer het mogelijk is een registratiemethode toe te passen dit gebeurt, 

evenals het inzetten van methode/kenmerken voor het identificeren van individuen. Per diersoort staat 

in de afdeling medische dossiers beschreven hoe dit dient te gebeuren.   

4.6. Informatie diersoorten in dierencollectie. 

 

Kennis is de basis van goede dierenverzorging. Naast alle eigen ervaringen is het uitwisselen en 

verzamelen van kennis over diersoorten erg belangrijk. Vanuit deze kennis kunnen correcte 

verzorgingsprotocollen e.d. worden opgesteld. Het proces van het verkrijgen en implementeren van 

nieuwe kennis mag nooit stoppen. Om dit een plek te geven binnen onze dierentuin hebben we een 

eigen kennisbank opgezet met hierin alle relevante informatie van de door ons gehouden diersoorten. 

Ook eventuele toekomstig te houden of in het verleden gehouden dieren kunnen hiervan een 

onderdeel zijn. Kennis kan hierdoor makkelijker worden doorgegeven en nieuwe betrokken personen 

kunnen sneller worden opgeleid tot het gewenste niveau. Bij het verzamelen van kennis geldt dat de 

kwaliteit belangrijker is dan de kwantiteit. Gezamenlijk dient te worden bepaald vanuit het bestuur en 

alle betrokken partijen welke kennis wel en niet relevant is en welke handelingen hieruit dienen te 

volgen.  

 

De kennisbank is digitaal beschikbaar binnen de afdeling ‘dieren’ van Dierentuin Animal Farm onder 

de categorie ‘kennis en wetgeving’ van de centrale boekenkast. 
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5. Dier: verzorgingsprotocollen 
 

Binnen de dierentuin hebben we per diersoort een aantal documenten die samen het 

verzorgingsprotocol vormen. Hierin staan alle details omtrent de verzorging van de diersoort. De 

documenten betreffen het voedselschema, schoonmaakprotocol, veterinaire handelingen, dagelijkse 

controle lijst, maandelijkse controlelijst, verrijkingsmogelijkheden etc.  

 

Alle voedselprotocollen zijn te vinden in de voedselkeuken en in de afdeling ‘dieren’ van Dierentuin 

Animal Farm onder de categorie ‘voedsel’ van de centrale boekenkast. De schoonmaakprotocollen zijn 

te vinden binnen de afdeling ‘verblijf’ van Dierentuin Animal Farm onder de categorie 

‘schoonmaakprotocollen’ van de centrale boekenkast. Het veterinaire plan is per diersoort te vinden 

binnen de afdeling ‘dieren’ van Dierentuin Animal Farm onder de categorie ‘veterinaire plan en welzijn’ 

van de centrale boekenkast.  

 

De handelingen van het veterinaire plan (medisch paspoort, dagelijkse controles, medische 

handelingen etc) worden tevens bijgehouden en gebundeld in een schriftelijke map ‘medisch dossiers 

dieren’. Deze map is aanwezig in de kantine van de dierentuin en altijd beschikbaar ter inzage. In deze 

verzorgingsmap is tevens een overkoepelende jaaragenda aanwezig voor alle diermedische 

handelingen. Alle voorgenoemde elementen van de verzorgingsprotocollen worden gedetailleerd in 

separate onderstaande hoofdstukken beschreven. Met grote regelmaat worden voorgaande punten en 

documenten geëvalueerd en geüpdatet met de nieuwste ontwikkelingen en verbeteringen.   
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6. Dier: voedselbeleid 

6.1. Algemene uitgangspunten. 

 

Voedsel is een belangrijk onderdeel van de dierverzorging. Uitgangspunt is hierbij dat voedsel het 

natuurlijk gedrag van de dieren stimuleert en de algemene gezondheid waarborgt. We pogen een 

dieet aan te bieden wat het meest natuurgetrouw is, maar eveneens variatie en een lange levensduur 

bevorderd.  

6.2. Voedsel hygiëne. 
 

Op een correcte wijze omgaan met hygiëne waarborgt gezonde voeding voor de dieren. Daarnaast is 

het erg belangrijk voor de gezondheid van de dierverzorgers zelf (o.a. zoönose) . Naast de 

schoonmaakprotocollen van de dierverblijven verdient dit aparte aandacht binnen het beleidsplan. De 

insteek bij alle hygiënische handelingen is de aanwezigheid van bacteriën zo laag mogelijk te houden. 

Alle verschillende handelingen dragen hieraan bij. Deels door bacteriëngroei te voorkomen, maar 

grotendeels ook door de groei zo minimaal mogelijk te laten zijn. Veel van ondergenoemde zaken zijn 

overeenkomstig HACCP regels en gedachtengoed bij de bereiding van menselijk voedsel.  

6.2.1. Standaard regels voedsel hygiëne. 

 

We hanteren een aantal regels: 

 

 Was je handen altijd voor je voedsel gaat hanteren! Goede persoonlijke hygiëne van de 

dierverzorger is belangrijk voor mens en dier. Ook tussentijds wassen tussen handelingen 

of verschillende producten, zoals vlees, vis, fruit wordt geadviseerd.  

 Voer alleen vers en goed voedsel. Voor dieren gelden dezelfde regels als voor onszelf. 

Mooie stelregel is dat je, los van je eigen smaak, al het voedsel en drinkwater van de 

dieren zou moeten kunnen eten en drinken. Niemand drinkt graag uit een vieze waterbak, 

een dier dus ook niet. 

 Wij zorgen elke dag voor een schone drinkvoorziening bij alle dieren.  

 Voedsel van de vorige dag wordt altijd verwijderd en gewogen (zie voedselmonitor). 

 Bewaar voedsel altijd in de koelkast/vriezer en sluit de koelkast/vriezer zo veel mogelijk. 

Zie ook onderdeel rauwe voeding.   

 Was groente en fruit altijd voor je het gaat voeren. Op producten kunnen ongewenste 

middelen zitten, welke verwijderd kunnen worden door ze te wassen. 

 Voer groente en fruit zo volledig mogelijk. Verwijder eventuele slechte plekken.  

 Zorg voor een schone werkplek en materialen. Dit geldt voor de voedselkeuken, maar 

zeker ook in de dierverblijven. Besteedt hierbij niet alleen aandacht aan de voerbak, maar 

ook aan de directe omgeving rond de voerplaats. Uiteraard is een schoon verblijf altijd een 

belangrijk punt van aandacht.   

 Gebruik verschillende materialen voor verschillende producten. Kort gezegd plaats geen 

groente op snijplank waar eerder vlees gelegen heeft of andersom. Voorkom 

kruisbesmetting! 

 Wanneer voedsel in een dierenverblijf verspreidt wordt ter verrijking besteed dan extra 

aandacht aan de locatie keuze. Probeer zo veel mogelijk te voorkomen dat voedsel in 

aanraking komt met ontlasting, vocht of andere ‘vieze’ elementen in het verblijf.  

 Voorkom verplaatsing van materialen (eten, water, bodembedekking) tussen verschillende 

dierenverblijven. Gooi ook drinkwater niet bij planten, vijver etc. maar voer het af in de 

gootsteen.   
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6.2.2. Voedselregistratie / gebruik koelkast en vriezer. 
  

 Voedsel dient vers te zijn. In een ‘gewone’ consumptie keuken worden alle gebruikte 

producten gelabeld om de houdbaarheid te monitoren. Gezien de hoge doorlooptijd van 

producten is het niet noodzakelijk alle voedselproducten in de voedselkeuken individueel te 

labelen. Wel is het dan belangrijk dat de ‘oude’ voorraad altijd eerst volledig op wordt gemaakt 

alvorens de nieuwe voorraad te gebruiken (principe ‘first in-first out).  

 

 Het groente en fruit wordt elke week vers geleverd op maandag. Groente en fruit bewaren we 

altijd in de koelkast, NOOIT erbuiten. Op zondag wordt de volledige oude voorraad bovenin de 

koelkast geplaatst om een duidelijk scheiding te creëren tussen de oude en de nieuwe 

levering. De oude levering wordt eerst opgemaakt op maandag alvorens de nieuwe producten 

worden gebruikt. Bij de nieuwe levering worden alle kratjes en schalen vervangen door 

schone varianten. Eventuele vleesproducten worden vanuit de vriezer in schone afsluitbare 

bakken in de koelkast bewaard.  

 

Al het rauwe vlees en prooidieren bewaren we in de vriezer (zie afdeling rauw vlees). Om de 

versheid te garanderen bewaren we producten niet langer dan 4 maanden in de vriezer. 

Wanneer de vriezer volledig leeg is, wordt deze ontdooid en gereinigd voordat de nieuwe 

levering gearriveerd is. Op de vriezer staat vermeld van wanneer de huidige levering dateert. 

Eventuele andere producten hebben een eigen vermelding qua datum. Dit mag eveneens niet 

langer bewaard worden dan 4 maanden binnen de cyclus van de reeds aanwezige bestelling. 

6.2.3. Categorie 3 voedsel. 
  

Wij wensen alleen geschikt voedsel te bewaren en te gebruiken voor onze dieren 

gelijkwaardig aan producten voor menselijke consumptie. Ondanks dit streven blijft het 

voedsel bestemd voor dierlijke consumptie. Derhalve dienen de vriezer en koelkast in de 

keuken voorzien te zijn van een groene sticker met tekst ‘categorie 3 voedsel’. Het is hierbij 

dus ook niet toegestaan om eigen voedsel voor mensen hieruit te ontlenen of te bewaren. 

6.2.4. Opslag hooischuur en voedselschuur (brokken e.d.). 
  

In de hooischuur zijn alle bodembedekkingen opgeslagen per categorie. Eveneens is hier het  

hooi opgeslagen. Alle andere voedselproducten, zoals brokken, droogvoer, voedseldieren e.d. 

zijn opgeslagen in de ruimte naast de voedselkeuken. Gepoogd wordt alle materialen droog 

op te slaan vrij van plaagdieren in afgesloten verpakkingen. Ook wordt gepoogd alle 

materialen zo vers mogelijk te houden door in de opslag een verschil te maken tussen 

opslagvolume en gebruik. Vooral op het gebied van geur en smaak biedt dit voordelen.  

 

In deze ruimte worden ook producten als likstenen en de materialen voor de veterinaire 

handelingen gewaard. Alle vaste dier gerelateerde producten zoals transportboxen e.d. 

hebben een separate opslagruimte.  

6.3. Voedselprotocollen. 

 

Voor alle dieren bestaat per diersoort een separaat voedselprotocol. In elk voedselprotocol is zowel 

per individueel dier als voor de gehele groep een voedselschema opgenomen. Tevens staan hierin de 

belangrijkste dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse verzorgingselementen omtrent voedsel 

opgenomen. In overleg met het bestuur kunnen schema’s aangepast worden wegens nieuwe 

inzichten, welzijnsaspecten of eventueel in geval van ziekte. Alle voedselprotocollen zijn te vinden in 
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de voedselkeuken en in de afdeling ‘dieren’ van Dierentuin Animal Farm onder de categorie ‘voedsel’ 

van de centrale boekenkast. 

6.4. Voedselmonitoring. 

 
Elke dag monitoren we de hoeveelheid overgebleven voedsel in de dierverblijven. Hierdoor kunnen we 

over langere tijdsperiodes monitoren of dieren goed eten, voldoende of te weinig voedsel krijgen 

aangeboden etc. Ook vormt dit een handige methode om uniformiteit te creëren tussen de 

verschillende dierverzorgers.   

6.5. Verrijking. 
 
Het verstrekken van voedsel is een eerste stap in goede dierverzorging. Het voedsel vervolgens 

aanbieden middels verrijking een goede tweede stap. In de voedselkeuken is een aparte stelling welke 

gevuld is met allerlei attributen om voedsel verrijkt aan te bieden. Het is hierbij wel belangrijk dat er 

nagedacht wordt over de veiligheid van het gebruik van deze producten voor de dieren. Denk aan 

knagen/opeten/verstikking van of door de materialen. Dit wordt dus altijd gecontroleerd door de 

leidinggevende personen. Naast de verrijking middels voedsel uit het voedselschema, zijn er nog vele 

andere mogelijkheden tot het aanbieden van verrijking. Dit kan middels geur, onbekende producten, 

het verblijf etc. Verrijking is geen handeling, maar een gedachte. Het kan dus ook nooit teveel worden 

aangeboden, wel te weinig. Dit begint bij de inrichting van het verblijf tot de wijze van aanbieden van 

voedsel. Alles ten doel om verveling te voorkomen en het natuurlijk gedrag van de dieren te 

stimuleren. Veel kleine elementen van verrijking worden in de overige hoofdstukken benoemd en 

behandeld. Dit onderwerp is tevens permanent onderwerp van gesprek.     

6.6. Overig beleid, grit, maagkiezel en sepia bij vogels. 
 

Grit, maagkiezel en sepia zijn belangrijk voor alle vogels (met uitzondering van roofvogels).  

 

Grit bestaat uit gemalen oesterschelpen en is belangrijk voor de opname van kalk en mineralen.  

 

Sepia (alleen kromsnavels en parkietachtigen) wordt tevens gebruikt voor de opname van kalk en 

mineralen en het aanscherpen van de snavel. Gevonden sepia aan het strand altijd eerst zeer goed 

wassen. Kort koken kan ook, dit verwijderd eventuele bacteriën, maar betekent wel verlies van stoffen. 

Afspoelen, drogen en invriezen is beter.  

 

Maagkiezel bevat kleine steentjes die vogels gebruiken voor het malen van voedsel in hun maag. 

Vogels hebben vaak individuele voorkeuren voor de grootte en vorm van maagkiezel. Over het 

algemeen geldt wel dat grotere vogels ook grotere steentjes prefereren. Het is dus belangrijk om de 

vogels binnen onze dierentuin zelf een keuze te geven in bovenstaande producten. Het wordt naar 

behoefte van de vogels zelf gebruikt.  

 

Grit en maagkiezel kan gecombineerd worden aangeboden in eenzelfde voerschaal. We hanteren een 

mengsel van verschillende soorten grit en maagkiezel. Voor de nandoes hebben we aanvullend een 

extra grote soort maagkiezel. Sepia hangen we op bij goed bereikbare plaatsen en alleen bij de 

kromsnavels en parkietachtigen.  

 

Maandelijks controleren we op de aanwezigheid van deze producten in de dierenverblijven. Uit 

bovenstaande volgt dat een bakje welke voor ons nog vol bakje lijkt, ook geleegd dient te worden en 

gevuld met nieuwe maagkiezel en grit en niet alleen maar bijgevuld. Een schema voor de 

maandelijkse controle zit achterin de map voedselschema’s in de voedselkeuken. 
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Controle sepia, maagkiezel en grit, februari 2019. 

Soort vogel Grit/maagkiezel Extra grote 

maagkiezel 

Sepia Gecontroleerd 

door + datum. 

Nandoes   N.v.t.  

Monniksparkieten  N.v.t.   

Halsbandparkiet  N.v.t.   

Kippen  N.v.t. N.v.t.  

Fazanten  N.v.t. N.v.t.  

Parelhoenders  N.v.t. N.v.t.  

Japanse nachtegalen  N.v.t.   

6.7. Overig beleid, voedseldieren kweken. 

 

Voedseldieren zijn een belangrijk onderdeel van het dieet van een aantal van de dieren binnen onze 

dierentuin. Het is een ambitie zelf zo veel mogelijk van deze voedseldieren zelf te kweken. Dit scheelt 

geld, is duurzamer, geeft controle over de kwaliteit en maakt ons minder afhankelijk van derden.  

 

Een belangrijke stap bij het voeren van voedseldieren betreft het gutloaden van de voedseldieren. 

Gutloading is een Engelse term die impliceert dat de voedseldieren zelf goed doorvoed zijn en een 

volle maag hebben, alvorens ze gevoerd worden. Dit verhoogd de voedingswaarde van de 

voedseldieren enorm.  

 

Momenteel zijn we reeds gestart met een eigen fruitvliegen, meelwormen en een moriowormenkweek. 

Andere voedseldieren volgen in de toekomst. Alle voedseldieren worden schoon en hygiënisch 

gehouden. Voedseldieren worden altijd los aangeboden tijdens het voeren, los van het substraat 

waarin ze gekweekt zijn of gehuisvest.  

6.8. Overig beleid, voeren rauwe voeding en eieren. 

 

Om dieren te stimuleren in hun natuurlijk gedrag en te voorzien van goede en gezonde voeding 

voeren wij o.a. rauw vlees (delen en gehele prooidieren) en rauwe eieren. Het voedsel is onderdeel 

van een volledig dieet, zie afdeling ‘voedselprotocollen’ voor de invulling per diersoort. Naast vele 

voordelen brengt dit ook enige risico’s met zich mee. Op het gebied van rauw vlees en eieren is extra 

aandacht voor hygiëne benodigd, zie ook afdeling ‘voedsel hygiëne’.  

 

Wij voeren o.a.: 

 Kippen/eenden nekken 

 Kippen schouders. 

 Hele eendagskuikens.  

 Hele muizen / ratten. 

 Orgaanvlees (nier, maag, hart, lever van eend, kip). 

 Konijnendelen (soms geheel). 

 Eenden karkassen. 

 Diverse delen van zoetwatervissen (zalmkop etc). 
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Rauw vlees 

De houdbaarheid van rauw vlees is beperkt. Op rauw vlees kunnen diverse ziekmakende bacteriën 

aanwezig zijn (salmonella, legionella, E. Coli, Listeria etc.). De aandacht bij voedselveiligheid ligt bij 

het voorkomen van de aanwezigheid en groei van deze bacteriën. Voorgenoemde bacteriën kunnen 

schadelijk zijn voor mens en dier.  

 Mensen kunnen ziek worden van bacteriën die leven op rauw vlees. Werk schoon, voorkom 

kruisbesmetting, gebruik verse producten, was je handen, desinfecteer oppervlakten etc. Zie 

afdeling ‘voedsel hygiëne’. 

 Ook dieren kunnen ziek worden van dergelijke bacteriën. Ze zijn er weliswaar minder 

gevoelig voor dan mensen, maar dit betekent niet ze er niet ziek van kunnen worden. 

Sommige bacteriën kunnen minder actief worden in de zure omgeving van de maag van een 

dier, maar weer geactiveerd worden in de darm. Ziek worden van de ontlasting van dieren na 

het eten van rauw voer is dus ook goed mogelijk.     

 We gebruiken alleen goedgekeurde producten van onze vaste leverancier. De producten 

worden diepgevroren geleverd. Na levering worden de dieren op een hygiënische manier 

geportioneerd en verpakt. Doel is om de producten bij dit proces minimaal te laten ontdooien 

(1ste ontdooiing) en zo snel mogelijk weer in de vriezer te krijgen. Alle gebruikte materialen 

dienen schoon te zijn. Werknemers dragen handschoenen. Door middel van de producten 

diep te bevriezen (<18 graden Celsius) worden zo veel mogelijke parasieten en bacteriën 

gedood. Dit betekent echter niet dat alle bacteriën gedood worden. Deze groeien dus 

langzaam door, waardoor de kwaliteit van de producten in de vriezer achteruitgaat. Producten 

worden niet langer dan 4 maanden in de vriezer bewaard. Alle producten worden per groep 

gemerkt op houdbaarheid. 

 Wanneer producten uit de vriezer worden gehaald worden ze altijd in een afgesloten bak 

bewaard in de koelkast om te ontdooien. Dit is onder andere voor het maximale behoud van 

vitaminen in het vlees. Voorkom kruisbesmetting met andere producten door gebruikte 

voerschalen, snijplanken en in de koelkast. Na ontdooien dienen de producten altijd binnen 

24 uur gebruikt te worden. Anders moeten ze weggegooid worden. Het is wel belangrijk dat 

rauw vlees echt volledig ontdooid is, alvorens het te voeren.  

 Zorg dat rauwe voerproducten niet te lang in de dierverblijven blijven liggen. Ook hier kunnen 

ze bederven. Haal deze resten zo veel mogelijk weg. 

 

Rauwe eieren: 

Rauwe eieren zijn een goede aanvulling op het dieet van sommige van onze dieren (zie 

voedselprotocollen). Het voeren van rauwe eieren brengt echter ook risico’s met zich mee. 

Voornamelijk bedorven eieren en eieren met salmonella bacteriën zijn een gevaar. We kunnen echter 

deze risico’s tot een minimum beperken. Bij het voeren van rauwe eieren hanteren we een aantal 

regels: 

 Voer verse eieren. Hoe recenter de productiedatum hoe verser het ei. Hierdoor hebben 

bacteriën minder de kans om tot ontwikkeling te komen. Dus ook geen eieren lang bewaren 

na aanschaf of het leggen. Voor het controleren van de versheid van eieren zie onderstaand 

schema. 

 De versheid van een ei kan op een aantal manieren gecontroleerd worden: 

1: Doorschijnen. Een ei is vers als het licht erdoor schijnt, de dooier niet duidelijk zichtbaar is 

en niet erg beweeglijk, en de luchtkamer nog klein is. Gebruik  doorschijnlamp. 

2: Breekproef. Bij het breken van een ei, zal een vers ei een bolronde, stevige dooier en veel 

stevig eiwit hebben dat weinig uitloopt. 
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3: Drijfproef: Een vers ei blijft plat op de bodem liggen. Hoe ouder het ei hoe meer de stompe 

kant naar boven komt. Is de luchtkamer reeds groot (na ongeveer 6 dagen) dan kan het ei 

zelfs drijven. Eieren ouder dan 10 dagen worden niet meer rauw gevoerd. 

 

 0,03% van de eieren bevat een salmonella besmetting (bron RIVM). Een groot gedeelte 

hiervan bevind zich aan de buitenkant. Door de eieren (en eigen handen) te wassen kunnen 

een groot gedeelte van de schadelijke bacteriën verwijderd worden. 

 Eieren van biologische kippen bevatten meer vitamine D doordat de kippen meer zonlicht 

hebben gehad tijdens het leggen. Hieraan geven we dus de voorkeur bij aanschaf.  

 We voeren niet teveel rauwe eieren. Naast een hoop positieve gezondheidsvoordelen 

bevatten rauwe eieren ook avidine. Dit bindt zich aan B-vitamine biotine. Hiervan kan een 

tekort ontstaan. We voeren maximaal 1x per week rauwe eieren.   

 

  

Tijd in dagen:
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7. Dier: veterinair plan 
 

In het veterinair plan staan alle stappen en handelingen beschreven die we uitvoeren ten behoeve van 

het welzijn van de dieren. Preventie is hier erg belangrijk in. Voorkomen is immers veel beter dan 

genezen. Preventief versus curatief. Alle onderstaande beschreven handelingen worden vanuit het 

bestuur gecoördineerd in overleg met de dierenarts.  

7.1. Quarantaine/ziekenboeg/isolatieprocedures/ruimten. 
 

 Achter de dierenschool (gebouw 3) is een  speciale ruimte ingericht als basis voor de 

diermedische handelingen. Hier worden ook alle eventuele medicijnen en materialen bewaard. 

Ook is hier een (steriele) behandeltafel aanwezig en alle hanteermaterialen en 

vervoersmogelijkheden voor alle dieren. 

 Per situatie wordt gekeken wat de beste oplossing is voor de plaatsing van een dier in geval 

van quarantaine, ziekte of onderhoudsbehandeling. Voor behandelingen heeft het eigen 

verblijf van het dier altijd de voorkeur. Voor quarantaine/ziekte/isolatie is er een aparte ruimte 

ingericht in gebouw twee met diverse opvangfaciliteiten. Hier kunnen dieren langdurig 

separaat gehuisvest worden en voorzien van warmte en voedsel, afgeschermd van de rest 

van de dierentuin. In geval van grotere dieren wordt dit per geval bekeken hoe en waar we de 

beste verzorging kunnen bieden. Ook voor deze dieren zijn er allerlei materialen en middelen 

beschikbaar om geschikte ruimte te realiseren afgesloten van alle andere dieren etc. Zie 

onderdeel 3.4 ‘Introductie nieuwe diersoort/individu’. Hieruit volgt dat voor elk dier verplicht 

alle geschikte materialen aanwezig zijn en deze ook direct beschikbaar zijn in geval van 

calamiteit.  

 In geval van de aanschaf van nieuwe dieren in de collectie hanteren we altijd een quarantaine 

periode. Voor aanvang van de komst van elk dier wordt in overleg met de dierenarts gekeken 

welke preventieve tests en voorzorgmaatregelen genomen dienen te worden. Tevens wordt 

hierbij bepaald hoelang de quarantaine periode dient te zijn (zie onderdeel ‘introductie nieuwe 

diersoort/individu’).  

 Bij twijfel of bij bijzondere behandelingen wordt een dier altijd ondergebracht bij de 

dierenkliniek. Het spreekt voor zich dat überhaupt elke behandeling plaatsvindt in overleg met 

de dierenarts.  

7.2. Plan van monitoring (lichaam conditie scores / ontlasting score). 
 

Het monitoren van dieren is een grote uitdaging en misschien wel het belangrijkste onderdeel van 

ons werk als dierverzorgers. Dieren laten van nature niet zien dat ze zich slecht voelen. Voor 

dieren is het gevaarlijk om de zwakste te zijn voor roofdieren en soortgenoten. Zie je iets wat je 

opvalt of waar je je zorgen om maakt, dan moet je hier altijd melding van maken bij het bestuur. 

Binnen de dierentuin letten wij op een aantal zaken om het welzijn van de dieren te monitoren: 
 

 Gedrag.  

Allerlei vormen van gedrag kunnen een aanwijzing zijn voor een afwijking in het welzijn van 

dieren. Middels o.a. ethogrammen wordt het gewone (positief) en afwijkend gedrag 

geëvalueerd. Te denken valt aan:  

 Sociaal gedrag. Vertonen ze sociaal gedrag naar andere soortgenoten of isoleren 

ze zichzelf? Zieke dieren gaan zich vaak isoleren en worden ook uit de groep 

geplaatst door andere soortgenoten om zichzelf te beschermen. 

 Angst/irritatie. Agressief of angstig gedrag kan ook een gevolg zijn van pijn bij een 

dier.  

 Ademhaling. 

 Opname voedsel/water. 
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 Lichaamsgewicht (lichaam conditie score) en overige lichamelijke kenmerken:  

Binnen de dierentuin hanteren we een algemeen formulier waarmee de uiterlijke kenmerken 

van de dieren beoordeeld kan worden op afstand. Deze worden regelmatig gemaakt en 

gezamenlijk besproken (o.a. verrijkingsmogelijkheden). Eventuele medische afwijkingen 

worden vermeld in het diermedisch dossier en besproken op eventuele behandeling (nagels, 

vacht etc.) 
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 Lichaamsgewicht (wegen) / lichamelijk onderzoek. 

Alle (geschikte) dieren worden met regelmaat gewogen. Hiervoor hebben we een speciaal 

weegprotocol opgezet zodat er een standaard ontstaat en gewichten over tijd ook onderling 

vergeleken kunnen worden. Tijdens dit onderzoek is ook altijd aandacht voor de evaluatie van 

andere lichamelijke kenmerken zoals vacht, nagels etc. Ook deze zaken worden allemaal 

vermeld in het medisch dossier en direct besproken.  
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 Ontlasting/parasieten. 

Vachten en veren worden regelmatig gecontroleerd op de aanwezigheid van ectoparasieten. 

Van alle dieren wordt ook regelmatig ontlasting onder de microscoop bekeken op de 

aanwezigheid van parasieten/wormen of eitjes. Afhankelijk van de diersoort worden 

verschillende manieren van ontlastingsonderzoek ingezet (floterend en sedimenterend). Op de 

dierentuin is een goede microscoop en materialen aanwezig om dergelijk onderzoek uit te 

voeren. Ook worden van de dieren ontlastingskaarten gemaakt om vorm, kleur, structuur etc. 

vast te leggen. Worden er besmettingen aangetoond, dan volgt een proces van ontwormen in 

overleg met de dierenarts. Na ontworming wordt het ontlastingsonderzoek geïntensiveerd om 

effectiviteit te monitoren.     

 Veel standaard medische handelingen zijn opgenomen in een jaarplanning. Hierdoor ontstaat 

er regelmaat en structuur in de planning en ons handelen.  
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7.3. Dagelijkse controle. 
 

Elke dag dienen we onze dieren te voorzien van een goede verzorging. Sommige zaken kunnen heel 

snel tot problemen leiden en dienen op korte termijn aangepakt te worden wanneer ze geconstateerd 

worden. Dagelijks proberen we onderstaande stappen bij alle dieren te controleren. Het credo blijft 

gelden: goede dierverzorging is meer dan alleen een bakje eten en drinken rondbrengen. 

 

 Taak 1. Controle van de verblijven en de dieren. Hierbij controleer je eerst het hele verblijf van 

buitenaf, voordat je iets doet. Zie je alle dieren? Doet de verlichting het? Zijn er 

beschadigingen aan het verblijf/gaas. Zijn er zaken in het verblijf die aangepakt dienen te 

worden? 

 Taak 2. Controle van de dieren in het verblijf. Beschouw alle dieren in hun gedrag en 

voorkomen. Indien er afwijkende zaken zijn, meldt deze dan direct! 

 Taak 3. Vuil verwijderen uit het verblijf. Verwijder al het afval en vuil uit het verblijf. Dit gaat 

niet alleen om de voerschalen en de drinkbakken, maar ook om ontlasting, vervellingen, dode 

insecten etc. Oud water gooien we altijd in de gootstenen, ander vuil in de containers. 

Voorkom zaken die ziektes bij dieren kunnen veroorzaken of er onverzorgd uitzien voor 

bezoekers. Ontlasting of natte plekken verschonen is iets anders dan het verblijf 

schoonmaken. Dit is een dagelijkse activiteit en hoeft niet genoteerd te worden.  

 Taak 4. Maak de voerbakken/waterschalen en andere materialen schoon. Voerbakken en 

waterschalen worden altijd met warm water en zeep afgewassen met de hand of met de 

afwasmachine. Zorg dat er nooit zeepresten in een product achterblijft. Spoel dit desnoods na. 

 Taak 5. Sproei indien nodig de verblijven (voornamelijk reptielen).Zorg dat substraat niet te 

nat, maar ook niet te droog is.  

 Taak 6. Bereid het eten volgens het voerschema. Bedenk hierbij ook welk gedeelte van de 

voeding aangeboden kan worden middels verrijking. Breng vervolgens het eten rond volgens 

het voerschema.  

 Taak 7. Afsluiting van de dag. Kun je het dier met een gerust hart achterlaten? Zijn vorige 

taken volledig uitgevoerd? Zijn eventuele verrijkingsmiddelen weer weggehaald? Is het verblijf 

afgesloten. Zijn er zaken uit voorgaande punten welke je dient door te geven of te overleggen. 

Heb je dit ook daadwerkelijk overgedragen? 

7.4. Maandelijkse controle. 
 

Bij alle dieren voeren we een maandelijkse evaluatie uit in het welzijn van de dieren. Dit is een 

uitgebreidere controle aangevuld op de dagelijkse controle. Vanzelfsprekend kunnen/moeten heel veel 

zaken ook bij de dagelijkse controle bekeken worden. Ten tijden van de maandelijkse controle noteren 

we ook alle observaties ten einde een geschreven administratie aan te leggen van de ontwikkeling van 

de dieren. Eveneens worden er veel foto’s gemaakt. Bij deze controle draait het naast algemeen 

welzijn voornamelijk om zaken zoals nagels, veren, hoeven, gewicht etc.. De maandelijkse controle 

kan goed gecombineerd worden met andere diermedische handelingen, zoals ontwormen, enten etc.. 

Een hele goede leidraad hiervoor zijn de monitoringssystemen genoemd in onderdeel ‘plan van 

monitoring’.  

7.5. Inentingen. 
 

In samenspraak met de dierenarts is van alle dieren bepaald welke preventieve inentingen we wensen 

uit te voeren bij onze dieren. Hierbij hebben we een aantal aannames gebruikt in de besluitvorming. 

Wanneer inentingen van toepassing zijn deze opgenomen in het medisch dossier van de dieren en 

staan genoteerd in de jaarplanning. 
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 Wettelijk verplichte entingen. Bij sommige dieren bestaat er een wettelijke verplichting voor het 

uitvoeren van entingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Q-koorts entingen van onze geiten. 

Deze wordt jaarlijks uitgevoerd en opgenomen in de administratie. Geiten krijgen in hun eerste 

jaar een dubbele enting en vervolgens jaarlijks een onderhoudsenting. Deze worden 

uitgevoerd door onze veearts (Dierenartsenpratkijk Ijmond Noord). 

 Vleesetende roofdieren gelijkend aan hond/kat. Dergelijke dieren (bij ons bijvoorbeeld 

neusbeer, voorheen vosje) komen in aanmerking voor diverse inentingen, zoals Parvo of 

rabiës. Er is echter nog weinig consensus over de mogelijke gevolgen voor de dieren (bv 

allergieën, stress). Daarnaast leven onze dieren in afgesloten verblijven op een eiland, waar 

huisdieren niet zijn toegestaan. Insleep via wilde dieren/insecten is niet te voorkomen. Onze 

neusbeer is echter al flink op leeftijd waarbij de vraag speelt of het middel erger is dan de 

kwaal. Derhalve is hier besloten niet meer jaarlijks te enten (in het verleden wel gedaan). Bij 

nieuwe dieren zal dit opnieuw worden geëvalueerd. Financieel voordeel door niet te enten is 

geen onderdeel van de besluitvorming. 

 Inentingen overige dieren, zoals vogels en konijnen. Ook bij deze diergroepen geldt dat het 

contact met wilde soortengenoten zeer minimaal tot nihil is. Bij konijnen zijn er bijvoorbeeld 

simpelweg nog nooit andere konijnen in het park waargenomen. Ook hierbij geldt dat insleep 

via wilde dieren/insecten niet te voorkomen is. Toch bestaat nu weinig reden om wel over te 

gaan tot inentingen. Mocht de situatie veranderen, dan zullen we voorgaande opnieuw 

evalueren.  

7.6. Knippen van nagels/hoeven.  
 

In onze collectie hebben we een aantal diersoorten, waarbij we extra aandacht dienen te hebben voor 

de groei van nagels en hoeven. We proberen bij alle dieren middels training en gewenning aan 

vangkooien het proces van hanteren zo stressarm mogelijk te maken. Voor de neusbeer is er 

bijvoorbeeld een goede procedure met instructievideo gemaakt.  

 

Dit houden we bij in de diermedische dossiers en de jaarplanning.  

 

Bij de geiten inspecteren we zelf elk kwartaal de hoeven en knippen/kappen deze bij waar nodig (zie 

verzameldocument hoefverzorging geiten). Tijdens de jaarlijkse entingen kijkt de veearts ook 

nogmaals alle dieren na.  

7.7. Voortplantingsbeleid. 

 

Per diersoort is bepaald of voortplanting of de mogelijkheden hiertoe wenselijk is. In de basis is het 

niet onze doelstelling om dieren te fokken. Ook nieuwe dieren verblijven immers in gevangenschap en 

ontlasten de opvang van dieren niet (bijvoorbeeld stekelvarkens). De financiële prikkel hierin voor 

eventuele verkoop is niet belangrijk. Argumenten om wel met dieren te fokken is het belang voor het 

gedrag van de dieren (bv vogels die eieren leggen), de onmogelijkheid om te voorkomen dat dieren 

voorplanten (mangoesten) of een eventuele natuurbehoudsdoelstelling (kolenbranders). Andere 

redenen om wel te kweken kunnen liggen in de  productie van voedsel (kuikens/kippen), een 

educatieve waarde voor de dierentuin (geiten) etc. Maar in zijn algemeenheid ligt onze focus niet op 

voorplanting van opvangdieren. Voor dieren verkregen uit de opvang is het houden van steriele dieren 

zelfs wenselijk. Ook het samenstellen van groepen met enkel mannelijke of vrouwelijke dieren is een 

goede methode. 
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7.8. Overleden dieren. 
 

Er zijn allerlei reden waarom een dier kan komen te overlijden. Dit kan ouderdom zijn, maar ook het 

gevolg van suboptimale dierverzorging, wormenbesmetting etc.. Om hier lering uit te trekken worden 

alle overleden dieren altijd gemeld bij het bestuur en aangeboden bij de dierenarts ter autopsie.  

7.9. Landelijke calamiteit / epidemie / voorzorgsmaatregel/meldingsplichtige 

ziekten. 

 

In geval van een landelijke epidemie of calamiteit wordt per situatie gekeken wat er dient te gebeuren 

en welke voorzorgsmaatregelen genomen dienen te worden. Bij al onze dieren is het mogelijk de 

dieren te separeren en af te zonderen van wilde dieren, zoals in het geval van vogelgriep (2016/2017 

en 2017/2018). Via diverse kanalen wordt gemonitord welke maatregelen genomen dienen te worden, 

waarbij de ministeriele verordeningen leidend zijn. Vanuit het bestuur wordt per geval een plan van 

aanpak opgesteld en uitgevoerd binnen de dierentuin. In geval van een meldingsplichtige ziekte 

gebeurt dit natuurlijk op eenzelfde wijze.    
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8. Verblijf: schoonmaakprotocollen 
 

Binnen de schoonmaakprotocollen maken we onderscheid tussen de dierenverblijven en de overige 

ruimten. Onderstaand een overzicht per categorie van ruimten. 

8.1. Voedselkeuken e.d.  
 

Het schoonmaakprotocol van de voedselkeuken is deels al behandeld in het gedeelte voedsel 

hygiëne.  

 Alle producten binnen de voedselkeuken dienen hygiënisch en schoon te zijn.  

 Alle gebruikte schalen, messen etc. worden gereinigd middels de vaatwasser. In de basis 

wordt op deze wijze dus elke dag elke gebruikte voer- of waterschaal gereinigd.  

 Eenzelfde geldt voor de gebruikte werkoppervlakten zoals snijplanken en aanrecht. 

 Er bevinden zich geen voedselproducten buiten de koelkast, vriezer of voerton. 

 Elke dag wordt de vloer van de voedselkeuken gereinigd en worden alle voedselresten uit de 

keuken verwijderd (geen prullenbak).  

 Met regelmaat wordt de koelkast en opslagmiddelen gereinigd.  

 Fruit/groenten mogen nooit in contact komen met vlees/vis. Gebruik verschillende materialen 

en voorkom kruisbesmetting.  

 Oppervlakten kunnen gereinigd worden met citronella, afwasmiddel etc. In geval er contact 

mogelijk is met voedsel is afspoelen met overvloedig water vereist. In geval van extra 

verontreinigingen of grotere schoonmaak worden vloer en oppervlak gereinigd met chloor of 

een ander steriliserend middel.    

8.2. Schoonmaken kantine, openbare ruimtes.  
 

Dit zijn de ruimten waar hoofdzakelijk alleen vrijwilligers en bezoekers verblijven. Deze ruimten kunnen 

periodiek schoongemaakt worden naar behoefte en middels reguliere schoonmaakmiddelen. Bij 

schoonmaakwerkzaamheden (vnl. dweilen) worden gepoogd de bezoekers minimaal te belasten of 

bloot te stellen aan risico’s. Eventuele schoonmaakwerkzaamheden in de openbare ruimte voeren wij 

uit aan het begin of einde van de werkdag onder begeleiding van waarschuwingsborden voor een 

eventuele natte en gladde vloer. 

8.3. Schoonmaken dierverblijven.  
 

Voor het schoonmaken van de dierverblijven zijn diverse schoonmaakprotocollen opgesteld. 

Onderstaand vind u een standaard voor de algemene werkzaamheden. In deze standaard zijn alle 

basis elementen van het schoonmaken vastgelegd. In het verzorgingsprotocol zijn per diersoort 

eventuele extra aanvullingen opgenomen specifiek voor een bepaald diersoort of verblijf. Dagelijks 

worden in alle verblijven overgebleven voedselresten en ontlasting verwijderd. In de 

schoonmaakprotocollen staan de handelingen beschreven voor wanneer een verblijf volledig wordt 

gereinigd. Alle specifieke schoonmaakprotocollen zijn te vinden in de voedselkeuken en in de afdeling 

‘verblijf’ van Dierentuin Animal Farm onder de categorie ‘schoonmaakprotocol’ van de centrale 

boekenkast. 
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8.4. Standaard schoonmaakprotocol dierverblijven.  
 

Onderstaand het standaard schoonmaakprotocol. In veel gevallen zijn er bij dierenverblijven nog 
speciale extra zaken om rekening mee te houden. Zie schoonmaakprotocollen in voedselkeuken. 
Vraag hiernaar. 

 
Stap 1: 

 Is iets niet duidelijk, vraag dan hulp! Er bestaan geen domme vragen, wel stomme 

antwoorden. Maak hier gebruik van. Zorg dat je altijd zeker weet wat de bedoeling is. 

Onwetendheid of arrogantie op dit gebied is schadelijk voor de dieren en jezelf! 

Stap 2: 

 Het eerste punt is veiligheid. Veiligheid voor jezelf, maar zeker ook voor de dieren. Zorg dat de 

dieren nooit kunnen ontsnappen. Sluiten altijd de hekken en deuren achter je! Probeer gebruik 

te maken van de aanwezige sluizen. Dit is qua werk soms onhandig, maar dieren die 

ontsnappen zijn nog veel vervelender.    

 De meeste dieren zijn niet gevaarlijk. Ze zijn hoogstens nieuwsgierig. Als dieren schrikken, 

vluchten ze weg. Hierbij kunnen ze zichzelf verwonden. Houd hier altijd rekening mee. 

Benader ze rustig en drijf ze nooit in een hoek. Let ook op jezelf (tillen/uitglijden etc)!  

 Je hoeft niet altijd een dier uit het verblijf te verwijderen om het schoon te kunnen maken. 

Soms is het wel makkelijker. 

Stap 3: 

 Verwijder alle bodembedekking uit het verblijf. Oude bodembedekking wordt altijd 

weggegooid, met uitzondering van bodems bestaande uit aarde.  Gereedschap/kruiwagen 

bezems etc. kun je vinden in de blokhut. Je kunt de bodembedekking in emmers scheppen of 

kruiwagen en deze dan in de afvalcontainer dumpen of de gehele container bij je werk 

plaatsen.  

Stap 4: 

 Maak de bodem schoon. Betegelde vloeren (vosje, neusberen binnen) en kooien e.d. 

bestaande uit ijzer of plastic kun je schoonmaken met een citronella oplossing of chloor. 

Hetzelfde geldt voor het interieur van verblijven en andere losse producten. Dit afvalwater mag 

nooit in het verblijf of milieu achterblijven en dien je volledig te verwijderen.  

 Gebruik materialen altijd nuttig, verspil niet! Maar realiseer je ook dat je niet een heel verblijf 

kunt schoonmaken met 1 emmertje. Schoonmaakmiddel moet je goed doseren en het water 

regelmatig verversen. Doe je dit niet dan ben je eerder bacteriën e.d. aan het verspreiden dan 

aan het schoonmaken.  

 Betonnen vloeren kun je schrobben met water (geiten, nandoes, stekelvarkens). Bedenk wel 

dat het in de winter lastig kan zijn i.v.m. bevriezing. Soms is vegen dan een betere optie. 

Probeer alle vaste delen los te krijgen. Meerdere keren (na)spoelen met water kan handig zijn. 

Bij deze verblijven gebruiken we geen schoonmaakmiddel. Water kun je verwijderen met een 

trekker of een waterstofzuiger. De waterstofzuiger legen we in een in de wc of bij de 

verschillende wastafels. Let dus goed op met losse delen i.v.m. verstopping van de leidingen. 

Ook is het verstandig de stofzuiger niet te vol te laten worden (erg zwaar). Vraag hulp bij het 

tillen. Het water lozen we nooit in de sloot of op het terrein!  

Stap 5: 

 Laat alles goed opdrogen. Dus hoe meer water er weg is hoe beter en sneller. Geniet dan 

vooral van de dieren.  

Stap 6: 

 Plaats nieuwe bodembedekking. Dit ligt in de ‘hooischuur’. In principe gebruiken we altijd stro 

voor de bodem van de grotere verblijven en vlas bij de kleine verblijven (plashoeken). In 

sommige verblijven gebruiken we ook beukensnippers. Een laag van 2 tot 3 cm is voldoende. 
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Stap 7: 

 Richt het verblijf opnieuw in en plaats alle producten retour. Maak hier iets leuks van, het is 

hun huis!  

Stap 8: 

 Inspecteer alle materialen nogmaals op veiligheid en functionaliteit en ook eventuele 

omheiningen/gaas. Is het verblijf nog veilig? Heb je alles veilig teruggeplaatst of kunnen 

dingen nog omvallen (zoals stenen). Meldt eventuele technische gebreken aan het verblijf bij 

het bestuur, geef hierbij ook aan hoe urgent het is. Hetzelfde geldt voor leuke ideeën 

natuurlijk.  

Stap 9: 

 Plaats het dier terug in het verblijf of geef ze hier toegang toe. Kijk ook altijd even hoe de 

dieren op het nieuwe verblijf en inrichting reageren.  
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9. Verblijf: ontsnappingsprotocollen en veiligheid  
 

Alle dieren kunnen ontsnappen. Dit willen we altijd voorkomen. Een ontsnapt dier zal zeer veel stress 

ervaren en brengt zichzelf en mogelijk andere dieren/mensen in gevaar. Ook hierbij geldt dat 

voorkomen beter is dan genezen. In de basis geldt dat er binnen onze dierencollectie geen hoog-

gevaarlijke dieren aanwezig zullen zijn die ernstig gevaar kunnen opleveren voor verzorger of 

bezoeker. Maar gesteld kan worden dat ook een verstoorde geit of neusbeer aanzienlijke schade kan 

aanrichten.   

9.1. Preventie ontsnapping.  
 

 Sluit altijd goed alle deuren achter je. Bijna overal zitten dubbele deuren in de toegang naar de 

verblijven. Gebruik deze! Maak er een gewoonte van elke deur achter je direct te sluiten. 

 Voor je een verblijf betreedt, kijk dan altijd eerst waar een dier zich bevindt. Zo wordt je nooit 

verrast (en tevens het dier). 

 Probeer altijd met z’n tweeën te werken. Zo zie je meer en kan je elkaar helpen/corrigeren 

waar nodig.  

 Drijf dieren nooit in het nauw en geef ze de ruimte.  

 Dagelijks worden alle verblijven gecontroleerd op gebreken bij toegangspunten 

(deuren/voerpunten) en ook het gaas. Constateer je een gebrek, meldt dit dan meteen zodat 

er ingegrepen kan worden. In de basis zijn alle verblijven van dusdanige kwaliteit dat 

ontsnappen niet mogelijk is.  

 Voor het verblijf van de neusbeer, breedvoorhoofdkrokodil en mangoesten gelden extra 

regels. Deze verblijven mogen alleen betreden worden onder begeleiding van een ervaren 

dierverzorger. Zorg-cliënten/studenten lager dan MBO-niveau 2 of onder de 16 mogen 

überhaupt niet zonder begeleiding aan het werk op het terrein.  

9.2. Preventie van en omgaan met bijt-/krabincidenten.  
 

Als dierverzorger kom je regelmatig dicht in de buurt van dieren. In voorgenoemd hoofdstuk staan 

al een aantal punten welke bijdragen aan een veilige werkomgeving voor jezelf, de dieren en de 

bezoekers. Bij medische handelingen of onderhoudswerkzaamheden kan je een incident niet 

altijd voorkomen. In dit element wordt extra aandacht besteed aan het voorkomen van en 

handelen bij bijt-krabincidenten. 

 Bij het hanteren van dieren werkt je altijd met twee mensen. 

 Gebruik de juiste bescherming (handschoenen, handdoeken etc..) 

 Maak op voorhand altijd een plan en probeer onvoorziene situaties van tevoren te 

ondervangen. Oefen je handeling! In veel gevallen kunnen we middels training en gewenning 

aan vangkooien al veel stress en moeilijkheden voorkomen. 

 Raak je toch gewond door een beet of een krab, neem de verwonding dan serieus. Zorg 

hierbij voor de veiligheid van het dier, maar zeker ook voor je eigen veiligheid. Het 

overbrengen van een zoönose is extra goed mogelijk via een wond. Spoel je verwonding met 

overvloedig water. Verzorg de verwonding correct (EHBO). Houdt jezelf extra in de gaten bij 

een verwonding op klachten, infecties en/of zichtbare bloedvaten (bloedvergiftiging). Meld je 

verwondingen altijd bij leidinggevenden en zoek medische hulp bij twijfel. 

 Zorg dat je zelf geënt bent tegen Tetanus e.d. Bij twijfel, maak het bespreekbaar. 

 Evalueer bij een incident altijd de situatie. Was het pech of kunnen we er iets van leren. 
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9.3. Noodprotocol.  
 

 In geval een dier toch ontsnapt, blijf rustig! Een ontsnapt dier bevindt zich altijd in een zeer 

stressvolle situatie en vooral op onbekend gebied. Stress of drukte vanuit jezelf of anderen, 

maakt het altijd alleen maar erger.  

 Denk altijd eerst aan je eigen veiligheid (bijv. handschoenen) en dan aan anderen! 

 Meld een ontsnapping altijd meteen bij het bestuur/beheerder (0614997387). 

 Probeer altijd erger te voorkomen. Zit een dier in een bepaald gebouw, sluit deze. Bevindt hij 

zich op het buitenterrein, sluit dan het eiland/dierentuin en zorg dat bezoekers vertrekken. 

Creëer rust, opjagen werkt nooit. Mensen zijn bijna nooit sneller dan een dier.  

 Probeer een dier eerst te lokken met hun eigen voedsel. Ga vooral niet jagen op een dier. Je 

bent nooit sneller dan het dier. 

 Middelen om een dier te vangen: 

 Voor alle dieren is een vervoersmogelijkheid aanwezig en een middel om te kunnen 

vangen (schepnet, vangstok, lammerhek, nekstrop etc).  

 In de medische ruimte achter de dierenschool hangen diverse stevige handschoenen. 

Elk diersoort heeft zijn eigen zak met handschoenen. Hiermee voorkomen we 

contaminatie en de aanwezigheid van stressvolle geuren tussen verschillende dieren. 

 In de geitenstal staan schapenhekken om iets af te zetten of om een dier rustig op te 

drijven.  

 Kies het juiste middel voor het juiste dier. Bijvoorbeeld zacht schepnet voor een 

Japanse nachtegaal en een telescopisch schepnet voor een mangoest.  

 In de keuken en quarantaineruimte zijn ook diverse hand- en theedoeken aanwezig 

om een dier mee af te dekken  

 Nogmaals blijf altijd rustig en realiseer je dat je beter even de tijd kunt nemen. Een ontsnapt 

dier wil vaak niet verder weg, maar gaat dit vanuit stress mogelijk wel doen.  

 Na afloop van een eventuele calamiteit evalueren we de gehele situatie. Mogelijk kunnen er 

bepaalde zaken verbeterd of aangepast worden voor de toekomst.  

9.4. Noodprotocol-oefening.  
 

 Het voorkomen van ontsnappingen met dieren of andere calamiteiten is een belangrijk 

onderdeel binnen de dierentuin. Om zaken te voorkomen organiseren we periodiek nood-

oefeningen om zaken door te lopen en gezamenlijk na te denken over verbeteringen. Op deze 

wijze kunnen ook nieuwe vrijwilligers en stagiaires kennis nemen van het onderwerp. Zie ook 

hoofdstuk brandveiligheid, EHBO etc.. 
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10. Communicatie: educatief plan  
 

Natuur- en milieu-educatie is erg belangrijk binnen dierentuin Animal Farm. Wij willen onze bezoekers 

laten zien hoe mooi, excentriek, divers en spannend de natuur is. Maar ook hoe gevoelig en 

kwetsbaar het is. Binnen het educatieplan leggen we de focus op relevatie naar onze eigen inheemse 

natuur en maatschappelijke kwesties.  

 

Binnen het educatief plan kunnen we de doelstellingen binnen onze maatschappelijke functie en 

functie als dierentuin goed combineren. Middels ons activiteiten plan kunnen we de educatie uitdragen 

middels activiteiten.  

 

Ons educatief plan bestaat uit een aantal elementen/strategieën: 

 Bij alle dierverblijven hangen informatiebordjes over de tentoongestelde diersoorten. Hierin 

staat leeftijd, verspreidingsgebied, dieet, mate van bedreiging/kwetsbaarheid in natuurlijke 

situatie etc.  

 Rond die dierentuin zijn diverse kleine thema’s uitgewerkt op informatiebordjes. Te denken 

valt aan demonstratiekast met bijen met allerlei informatie over entomologie of onze 

paddenbak met de levenscyclus van kikkers.  

 Ook proberen we bezoekers te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid wanneer het gaat 

om gezelschapsdieren. Specifiek voor dit doel hebben we een verblijf met enkele konijnen 

gemaakt, compleet met konijnenburcht etc. Middels een informatiebord met verwijzing naar 

het LICG proberen we bezoekers erop te wijzen dat konijnen vaak niet goed gehouden 

worden en proberen dit te visualiseren met een correct verblijf met de strekking: kunt u een 

dergelijke verblijf thuis niet faciliteren, begin dan niet aan deze diergroep. 

 Zoo-talks. Zoo-talks zijn instructies/demonstraties van de dierenverzorgers over de dieren bij 

de dierenverblijven. Dit kan gebeuren bij meerdere verblijven achter elkaar (soort rondleiding), 

maar ook bij een enkel verblijf. De bedoeling is correcte en leuke informatie aan de bezoekers 

te vertellen over de dieren en hun verblijven. De ervaring en het begrip van mensen zal 

aanzienlijk beter worden wanneer we zaken toelichten. De zoo-talks zijn geen strak afgewerkt 

lesmateriaal. Vaak ontstaan ze spontaan vanuit vragen van bezoekers zelfs. Wij vinden het 

belangrijk alle vrijwilligers hier een bijdrage aan te laten leveren. In de toekomst zullen hier 

ook meer standaarden voor gemaakt worden om het te kunnen stroomlijnen 

 Onderwijs. Als dierentuin gaan we in de toekomst letterlijk onderwijs verzorgen. Een meer 

educatief karakter kan niet. Als praktijklocatie voor dier- en milieuopleidingen zullen we actief 

bijdragen aan diverse opleidingen. Dit onderdeel heeft dusdanig veel potentie dat hier mogelijk 

een separaat beleidshoofdstuk aan besteed zal gaan worden. In de basis blijven we natuurlijk 

ook actief als uitvalsbasis voor diverse stages en leerwegtrajecten.   

 

Het programma en aanbod van educatie is permanent aan verbetering onderhavig. We zijn 

momenteel bezig om de gehele informatievoorziening bij alle verblijven te gaan uitbreiden.  
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11. Communicatie: activiteitenplan  
 

Middels ons activiteiten plan kunnen we de educatie uitdragen middels activiteiten. Momenteel hebben 

we een aantal activiteiten: 

 

 Plattegrond met informatie over de dieren en terrein. Hierdoor krijgen mensen inzage in onze 

thematiek en worden bezoekers actief geprikkeld alle elementen van de dierentuin te 

bezichtigen. 

 Vaste route. Vanuit het perspectief van coronabestrijding, is een vaste route aangebracht op 

het terrein voor bezoekers. Net als bij de plattegrond zorgt dit ervoor dat bezoekers actief 

geprikkeld worden om alle elementen van de dierentuin te bezichtigen. 

 O.a de geocache en (kinder)speurtocht langs alle verblijven en het terrein. Middels diverse 

vragen worden bezoekers geprikkeld informatie op te zoeken in de dierverblijven e.d. Er 

bestaan verschillende varianten voor verschillende doelgroepen/leeftijden.   

 Dierverzorger voor 1 dag. Bij deze activiteit nemen wij mensen (tegen betaling) voor 1 dagdeel 

mee met onze dagelijkse werkzaamheden. Hiermee krijgen extra geïnteresseerde bezoekers 

een unieke inkijk achter de schermen van onze dierentuin. Uiteraard is er vooral ruimte voor 

alle vragen van de bezoekers en extra educatie. 

 Losse eenmalige activiteiten. Op het terrein organiseren we regelmatige eenmalige 

activiteiten. Soms is dit voor een specifieke doelgroep, maar vaak ook geschikt voor algemene 

inloop van bezoekers. Hierbij valt te denken aan burendag, speciale dag voor kinderen met 

een achterstand, afvalinzameling dag etc.   

 Lezingen en presentaties. Voor scholen of groepen organiseren we losse rondleidingen op het 

terrein.  

 Kinderfeestjes. Speciaal voor kinderen organiseren we kinderfeestjes. Hierbij kunnen kleine 

groepen kinderen een kijkje nemen achter de schermen en meehelpen in de dierverzorging. 

 Gebruik zolderruimte. Op de dierentuin is een ruime zolderverdieping aanwezig welke 

momenteel niet gebruikt wordt voor activiteiten voor de dierentuin. In de toekomst willen we 

deze ruimte veel intensiever gaan gebruiken voor allerlei doeleinden op maatschappelijk en 

educatief vlak. Naast een intensievere gebruik door onze eigen organisatie willen we ook 

graag andere organisaties in de gelegenheid stellen gebruik te gaan maken van deze ruimte.  

In de toekomst zal hierover ook meer melding worden gedaan binnen anderen afdelingen van 

dit beleidsplan, zoals fondsenwerving etc.  

 

Het programma en aanbod van de activiteiten is permanent aan verbetering onderhavig.  
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12. Communicatie: pr- en mediaplan  
 

Social media is tegenwoordig niet meer weg te denken. Ook Dierentuin Animal Farm is aanwezig op 

deze kanalen. Een doelstelling voor de toekomst is hier een nog actievere rol in te gaan spelen en 

meer mensen te bereiken. Ook willen we dit aandeel sterk doen groeien om onze educatieve 

doelstellingen te bereiken. 

 

Binnen het personeelsbeleid, zie hoofdstuk 2, is reeds veel aandacht besteed hoe vrijwilligers zich 

dienen te verhouden tot pers, social media en overige media. Dierentuin Animal Farm is zich ervan 

bewust dat een bericht zo geplaatst is, maar dat verwijderen bijna onmogelijk is! We willen graag 

bijdragen aan positieve en opbouwende discussies en onderwerpen.  

  



  

 

Beleidsplan 
 

36  

13. Fokprogramma’s en natuurbehoud  
 

In het onderdeel ‘voortplantingsbeleid’ van het veterinair plan staat reeds beschreven dat wij in de 

basis niet fokken met dieren. Het is in elk geval geen doelstelling en financieel belang achten wij hierin 

als niet belangrijk. Binnen ons collectieplan gaat dan ook de voorkeur uit naar dieren verkregen uit de 

opvang. Voor alle aanwezige dieren wordt wel actief gewerkt aan ons netwerk met andere 

dierentuinen en houders van deze soorten. Alleen al op gebied van informatie over correcte verzorging 

is dit altijd zeer waardevol gebleken. Met onze huidige dieren participeren wij momenteel niet in 

officiële fokprogramma’s of EEP’s. Deels omdat de huidige dieren uit ons collectieplan zich hiervoor 

niet lenen en deels omdat we er ons inziens in het verleden nog niet klaar voor waren.  

 

Voor de toekomst hebben wij wel een grote ambitie om hier een rol in te kunnen gaan spelen. Graag 

zouden we aansluiting zoeken bij partners om zowel voor als achter de schermen een bijdrage te 

kunnen gaan leveren. Dit zal in alle gevallen geen grotere diersoorten betreffen, maar voorbeelden als 

korenwolf, eikelmuis, amfibieën, vissen etc. Door ons harde werken verwachten we hier in komende 

periode klaar voor te zijn en de eerste stappen kunnen gaan maken.  

 

Qua natuurbehoud hebben we wel een belangrijke bijlage geleverd middels ons florabeheer. Waar wij 

er alles aan doen om onze dieren in de verblijven te voorzien van een verrijkte natuurlijke situatie, zo 

doen we eenzelfde voor de inheemse natuur buiten de dierverblijven, zie onderdeel florabeheer. In de 

afgelopen jaren is er een pracht aan kruiden, bloemen en insecten die zich (permanent) op ons eiland 

gevestigd heeft. In veel gevallen betreffen dit zelfs zeldzame en bedreigde soorten en zien zelfs 

combinaties van waardplanten en hun bewonende insecten. Met ons eiland vormen we een ware 

‘stepping stone’ voor de inheemse natuur. Dit laatste zullen we natuurlijk ook in de toekomst blijven 

koesteren en verder uitbouwen. 
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14. Fondsenwerving 
 

Fondsenwerving is momenteel nog een onderbelicht onderwerp binnen ons bedrijf. We zijn zeker 

actief in het zoeken naar nieuwe verdienmodellen, besparingen en mogelijkheden. Ook hebben we bij 

de ingang een sponsorbord voor partijen die ons financieel ondersteunen. Elke euro wordt drie keer 

omgedraaid en waar mogelijk wordt de vraag voor hulp, goede prijzen etc. gesteld. Maar toch bestaat 

het gevoel dat we effectief veel meer tijd en energie in het fondsenwerven moeten gaan steken. Er 

staan hiervoor reeds allerlei ideeën gereed in de kast. Een speciale webpagina voor fondsenwerving, 

adoptieprogramma’s voor dieren en verblijven, nieuwe activiteiten en simpelweg koude acquisitie 

behoren hier allemaal bij. In de nabije toekomst verwachten we hier meer aan te kunnen doen. Wordt 

vervolgd..   
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15. Terreinbeheer.  
 

Naast alle dierenverblijven hebben we ook beleid voor het overige terrein. Onderstaand een aantal 

punten welke relevant zijn voor het beleidsplan. 

15.1. Florabeheer.   
 

Natuureducatie houdt wat ons betreft niet op bij dieren. Planten en dieren zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Daarom zetten wij op ons eiland in op florabeheer met een duidelijk doel: natuurlijk 

tuinieren. Wij proberen om een zo natuurlijk mogelijke begroeiing van ons eiland te krijgen, waarin 

ieder element zijn bijdrage mag leveren. (On)kruid, gevallen blaadjes en omgevallen bomen bieden 

een woonplaats voor wormen, pissebedden en andere insecten, maar ook voor wilde vogels, egels en 

padden. Wat anderen onkruid noemen, is voor ons florabeheer juist belangrijk. Kruiden, brandnetels 

en distels bijvoorbeeld zijn onmisbaar voor vlinders op het eiland.  Dieren komen naar ons eiland toe 

en blijven er graag voor langere tijd, ook om zich voort te planten. De planten die bij ons groeien, zijn 

zoveel mogelijk inheemse flora. Deze leveren het voedsel (bessen, zaadjes, nectar en stuifmeel) voor 

de dieren die bij ons van nature voorkomen.  

 

Florabeheer staat al enige tijd in het toepasselijke teken van het gezegde: ‘je oogst wat je zaait’. Veel 

zaaigoed doet er soms jaren over om hun bijdrage en schoonheid te tonen. We hebben inmiddels veel 

soorten mogen bewonderen die we in het verleden hebben gezaaid. Ook sommige planten beginnen 

echt aan te slaan en groot te worden. Het meest trots zijn we nog op enkele natuurlijk soorten die uit 

zichzelf op het eiland zijn gekomen. Het vertelt ons dat ook de natuurlijke vegetatie zich bij ons thuis 

voelt. We hopen dit proces de komende jaren verder te kunnen volgen en stimuleren. 

15.2. Ongedierte bestrijding / knaagdierenbeheersing.   
 

Aandacht voor het voorkomen van de aanwezigheid van diverse soorten plaagdieren is een belangrijk 

aandachtpunt binnen de dierentuin. Plaagdieren kunnen schade aanbrengen aan producten (voedsel) 

of gebouw, maar ook veroorzaker zijn van de insleep van ziekten etc. Binnen onze regio wordt 

regelmatige melding gemaakt van overlast van muizen en ratten, o.a. door slecht afvalbeheer in de 

wijk.  

 

Ons belangrijkste middel in de bestrijding is preventie. Naast alle hygiënische maatregelen in de 

voedselkeuken en voorraadbeheer wordt gepoogd de hoeveelheid beschikbaar voedsel voor 

ongewenste gasten zo laag mogelijk te houden. Mochten er wel muizen worden waargenomen worden 

klapvallen en inloopvallen ingezet welke meerdere keren per dag gecontroleerd worden. Er bestaat 

immers altijd een risico voor onze eigen dieren of inheemse soorten die wel gewenst zijn. Vanuit 

dezelfde gedachte is er weerstand tegen het gebruik van gif. Naast milieu hygiënische risico’s is het 

gewoon gevaarlijk voor onze eigen dieren.  In sommige gevallen (hoog zomer) worden er 

insectenlampen ingezet in de binnenverblijven om de druk van vliegen zo laag mogelijk te houden. 

Voorgaande gaat natuurlijk gepaard met het regelmatige schoonmaken van de verblijven.  

15.3. Technische informatie/overige zaken beheer.    
 

Van het terrein en materialen is diverse informatie beschikbaar. Deze zijn terug te vinden in het 

onderdeel ‘Terreinbeheer’ van de digitale administratie. Hierin staan tekeningen van het terrein, 

tekeningen van de aanwezigheid van kabels en leidingen. Technische info over bouwwerkzaamheden 

in recente tijd etc.  
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16. Bronnen. 
 

Onderstaande bronnenlijst is lang niet volledig. Gepoogd wordt dit wel zo goed mogelijk bij te houden. 

Op de dierentuin is ook een bibliotheek aanwezig met allerlei vakliteratuur aangaande allerlei 

onderwerpen en uiteraard dieren binnen onze dierentuin.  

 

Algemeen. 

 

Diersoorten: 

- Van alle dieren uit de dierencollectie is relevante soortenkennis opgenomen in de map: 

‘Diereninformatiemap’. Een volledige specifieke bronvermelding dient nog gemaakt te worden. 

 

Wetgeving: 

- www.rvo.nl (artikel 4 dierentuinenbesluit). 

- https://www.cites.org 

 

Diverse: 

- http://nijboerconsultancy.nl/nl/home-nijboer-consultancy/ 

- http://www.eznc.org/CMS/Home/ 

- www.eaza.net 

- https://www.merckvetmanual.com/ 

- https://nagonline.net/  

- https://www.licg.nl  

- https://www.cnsweb.org/ 

 

Verzorgingsprotocollen. 
 

Algemeen: 

- Terrarium Encyclopedie, Eugene Bruins. 

- Cursus besluit houders van dieren, Herpeten, vissen, vogels en overige zoogdieren. Aeres 

college Barneveld/ clusius college Alkmaar. 

 

Dierenregistratie: 

- Verzameldocument ringen van vogels. 

 

Voedsel. 
 

Rauw vlees: 

- Boek: ‘Rauw voer. Natuurlijk in de voerbak’, Joeke Nijboer, 2017. (www.rauwvoervoeding.nl). 

- Boek: ‘Voeding van roofvogels en uilen, Joeke Nijboer.   

- Boek: ‘Voer voor carnivoren’, Tannetje Koning.  

- Boek: ‘Rauwe voeding voor honden, Lizzy Plat-Coelers. 

- Verzameldocument rauw vlees. 

- Verzameldocument rauwe eieren.   

 

Voedseldieren: 

- Verzameldocument kweken van fruitvliegen.  

 

Grit, maagkiezel en sepia: 

- Verzameldocument grit, maagkiezel en sepia. 

http://www.rvo.nl/
http://www.rauwvoervoeding.nl/
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Browse en gebruik ‘wilde’ planten en bomen: 

- Harpij Browse identificatieboek. 

 

Veterinair plan. 
 

Monitoring ontlasting: 

- Verzameldocument ontlasting en ontlastingscores. 

 

Hoefverzorging geiten: 

- Verzameldocument hoefverzorging geiten. 

 

Overige. 
 

Eieren uitbroeden: 

- Kleinveeservice info@kleinveeservice.nl. 

- Handleiding broedstoof (fiem cosmo machine). 

- Document kippeneieren uitbroeden in 6 stappen en geheimen van topfokkers. 

 

Leveranciers: 

- Animal food express. 

- Kiezenbrink (https://kiezebrink.eu/nl). 

 

 

mailto:info@kleinveeservice.nl
https://kiezebrink.eu/nl

