
Advies van de Adviesraad Dierenwelzijn Antwerpen in verband met 

de heropening van de kinderboerderij te Wilrijk. 

 

De Adviesraad kwam na een e-vergadering op 23/11/2020 tot een 

volgend Advies. 

 

De Adviesraad uit een grote bezorgdheid betreft het goed 

respecteren van het dierenwelzijn. 

 

1. De Adviesraad is bezorgd over de rentabiliteit van de 

kinderboerderij.  Men heeft een redelijk aantal personeelsleden 

nodig om 24/24 het dierenwelzijn te bewaken. De Adviesraad vreest 

dat het dierenwelzijn het eerste is dat zal te lijden hebben onder de 

eventuele financiële problemen. 

 

2. Wij stellen ons ook de vraag welke diersoorten er op de 

kinderboerderij geplaatst zullen worden. In de gunning wordt 

gesproken over neerhofdieren.  Bij het Vlaams interprovinciaal 

Verbond van fokkers van Neerhofdieren spreekt men van de 

volgende soorten : 

  Cavia’s 

  Duiven 

  Hoenders 

  Krielen 

  Konijnen 

  Gedomesticeerde park- en watervogels 

  Toegelaten wilde soorten park- en watervogels 

  Erkende mutanten bij wilde park- en watervogels 

 

Dus varkens, ezels, paarden, pony’s en koeien horen hier niet bij. 

 

Ook wordt er in de gunning niet gesproken over het te hanteren 

fokbeleid: er wordt niet gesproken over kweken (ja dan nee) en hoe 

http://www.neerhofdieren.be/VIVFN/Erkende%20duivenrassen.pdf
http://www.neerhofdieren.be/VIVFN/Erkende%20hoenderrassen.pdf
http://www.neerhofdieren.be/VIVFN/Erkende%20krielrassen.pdf
http://www.neerhofdieren.be/VIVFN/Erkende%20konijnenrassen.pdf
http://www.neerhofdieren.be/VIVFN/Erkende%20gedomesticeerde%20P&W-vogels.pdf
http://www.neerhofdieren.be/VIVFN/Toegelaten%20soorten%20P&W.pdf
http://www.vivfn.be/PDF/Erkende_rassen/Erkende_mutanten_P&W-vogels.pdf


om te gaan met de jonge dieren ingeval er gekweekt kan worden 

(verkoop ?).  

 

Deze zaken dienen duidelijker omschreven te worden in de 

definitieve gunning. 

 

De kwaliteiten/opleiding of ervaring van de kandidaat-uitbater, zijn 

uiteraard van groot belang voor het dierenwelzijn. Het is noodzakelijk 

dat deze uitbater kennis van zaken heeft en in het bijzonder van 

dierenwelzijn, huisvesting, basis gezondheidsopvolging, wetgeving, … 

en niet met de natte vinger te werk zal gaan. 

Een bachelor in de agro- en biotechnologie (afstudeerrichting 

landbouw of afstudeerrichting dierenzorg) of een persoon die op 

basis van eerder opgedane ervaring over dezelfde competenties 

beschikt is noodzakelijk. 

Omwille van de eerder vernoemde rentabiliteit dient de kandidaat-

uitbater bovendien ook over voldoende kwaliteiten als ondernemer 

te beschikken. Dit is evenzeer essentieel om op de kinderboerderij 

het dierenwelzijn perfect te kunnen blijven respecteren in functie van 

de rentabiliteit. 

 

Tevens dient er duidelijk voorzien te worden in educatie bijv. door 

het plaatsen van infoborden met de juiste informatie. Ook in dat 

kader is de kennis van de kandidaat-uitbater cruciaal. 

Het is tevens aan te raden om de dieren enkel onder begeleiding te 

bezoeken/aanraken.  Er dient dan ook voorzien te worden in 

schuilruimte waar de dieren zich kunnen terugtrekken als ze daar 

behoefte aan zouden hebben. 

 

De uitbating dient te voorzien in een quarantainemogelijkheid om 

nieuwe en zieke dieren af te zonderen. In het kader van 

ziektepreventie dient tevens voorzien te worden in de mogelijkheid 



tot het ophokken van de vogelachtigen, zodat bij een 

ophokverplichting (vogelgriep) hier makkelijk kan aan voldaan 

worden. 

 

De Adviesraad wenst er tevens op te wijzen dat bij eventuele verkoop 

van boerderijproducten ook dient voldaan te worden aan de eisen 

ivm voedselveiligheid. Er dient tevens rekening gehouden te worden 

met de zwaar verontreinigde grond, waardoor niet alle gewassen 

meer kunnen geteeld worden. 

 

Indien het van nut kan zijn is de Adviesraad bereid om één van haar 

leden ter beschikking te stellen van de selectiecommissie of jury die 

de uitbater zal selecteren. 

 

De adviesraad wenst tevens ter kennis te brengen dat er in 

Nederland keurmerken bestaan voor kinderboerderijen.  Aan de 

Hogeschool van Gent afdeling Agro- en biotechniek bekijkt men deze 

keurmerken en onderzoekt men de mogelijkheden om deze 

eventueel ook in België of Vlaanderen te implementeren. 

 

Tony Van Herenthals 

Voorzitter Adviesraad Dierenwelzijn Antwerpen 

 

 


