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Betreft: Zienswijze nadere subsidieregels kinderboerderijen 2013 
 
Geachte mevrouw Ronchetti,  
 
Met deze brief geef ik graag, als werkgroeplid van de Partij voor de Dieren Amsterdam, mijn 
zienswijze op het concept nadere subsidieregels kinderboerderijen 2013. Ik zou u willen 
verzoeken om scherpere criteria aangaande het fokbeleid op kinderboerderijen mee te 
nemen in de subsidieregels.  

Kinderboerderijen hebben een educatieve functie, doordat kinderen er spelenderwijs leren 
hoe ze met dieren behoren om te gaan. Echter het welzijn van de gehouden dieren is er vaak 
beneden de maat. De huisvesting is meestal te klein en komt onvoldoende tegemoet aan het 
natuurlijke gedrag van de dieren. Ook wordt er vaak met de dieren gefokt om in het voorjaar 
jonge dieren te hebben. Dat lijkt leuk voor het publiek, maar de overtollige dieren moeten aan 
het eind van de zomer weg van de kinderboerderij en komen dan in de handel terecht. 

Kinderboerderijen zouden hun dieren goed en conform soorteigen gedrag moeten huisvesten 
en verzorgen, waarbij sociale dieren in groepen worden gehouden. Er zou voor elke 
gehouden diersoort gestreefd moeten worden naar optimale huisvesting. Daarbij is het van 
belang dat er op kinder- en stadsboerderijen alleen diersoorten worden gehouden die daar 
naar hun aard geschikt voor zijn. Exotische dieren als wallaby’s en lama’s horen niet thuis op 
een kinderboerderij. 

Vanwege bovenstaande redenen verzoek ik u om naast het keurmerk van de Vereniging 
Samenwerkende KinderBoerderijen Nederland (vSKBN) tevens nadere regels op te nemen 
onder het kopje (artikel 8 weigeringsgronden) aangaande het fokbeleid op 
kinderboerderijen.  

Op te nemen extra weigeringsgronden of te gebruiken bij nadere toelichting:  

 Het fokken van dieren op kinderboerderijen moet drastisch worden beperkt, en 
worden afgestemd op de huisvestingscapaciteit van de kinderboerderij, waarbij 
dieren ook oud kunnen worden. Nieuwe aanwas kan komen door overtollige dieren 
van andere kinderboerderijen en van dierenopvangcentra over te nemen. 

 Er komt een einde aan de vrijstelling om uitheemse diersoorten te houden op 
kinderboerderijen. 

Dit waren in het kort mijn opmerkingen aangaande het concept nadere subsidieregels 
kinderboerderijen 2013. Gaarne zou ik van het verdere verloop van de procedure op de 
hoogte worden gehouden.  
 
Met vriendelijke groet.  
 
Rita Holtslag  
Algemeen werkgroeplid  
Werkgroep Partij voor de Dieren Amsterdam 


