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Inleiding 
Graag wil de Dierenbescherming op deze manier haar complimenten overbrengen aan de 
gemeente Den Helder voor haar inzet een uitgebreide nota op te willen stellen.  
 
Opmerkingen/aanvullingen Dierenbescherming 
 
Kinderboerderijen 
Het welzijn van dieren op een kinderboerderij wordt niet allen bepaald door de huisvesting en de 
juiste voeding etc. Ook het fokbeleid en de afvoer van dieren speelt een belangrijke rol. Bij veel 
kinderboerderijen worden namelijk in de zomer veel jonge dieren gefokt waar vervolgens geen 
ruimte voor is op de kinderboerderij zelf. Deze dieren verdwijnen vaak in de handel en vervolgens 
bij de slacht. Het keurmerk "Goed voor elkaar" zegt helaas niets over dit soort zaken. Gemeenten 
kunnen hier ook een rol in spelen door afspraken hierover te maken met de kinderboerderijen.  
  
Circussen  
Er staat dat de gemeente alleen circussen die aangesloten zijn bij de VNCO wil ontvangen. De 
aansluiting bij de VNCO geeft in onze ogen echter niet aan dat hier het welzijn van de dieren wordt 
gewaarborgd. De richtlijnen van de VNCO over dierenwelzijn niet goed gekeurd door de Raad voor 
dierenaangelegenheden (het adviesorgaan van de minister in dit soort zaken). Een gemeente zou 
niet op basis van aansluiting bij de VNCO moeten bepalen of een circus welkom is of niet. Een 
gemakkelijke manier om alle juridische aspecten te omzeilen, is echter door zelf actief 
diervriendelijke circussen uit te nodigen zoals de gemeente Heemskerk dit ook al doet. 
  
Hengelsport  
Uiteraard begrijpen wij dat het voor een gemeente lastig is om naar ieders voldoening te handelen. 
Zolang er geen regels op landelijk niveau zijn, heeft iedere gemeente haar eigen 
verantwoordelijkheid en als dieren nodeloos worden benadeeld zou de gemeente hierbij een rol 
kunnen spelen. Zij kan bijvoorbeeld nadere eisen stellen aan pachtvergunningen van wateren aan 
hengelsportverenigingen over bijvoorbeeld het gebruik van leefnetten (netten waar vissen soms 
langdurig in worden gevangen gehouden) en weerhaken die veel schade kunnen aanrichten aan 
vogels en vissen. Ons voorstel niet bedoeld om de sportvisserij tegen te werken maar om 
maatregelen toe te passen die voor verbeteringen kunnen zorgen. Er is gebleken dat hiervoor ook 
draagvlak onder de sportvissers is.  
 
Gedragscodes zijn onvoldoende om de schade van de weerhaak en de leefnetten te voorkomen. 
Ook de leefnetcodes voorkomen geen leed. De vissen ondervinden desondanks stress en er 
treden beschadigingen op.  
 
Sluiting  
Hartelijk dank voor uw aandacht en succes met de vervolgstappen voor de nota.  
 
Meer informatie  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
 
Miriam Dekker, Dierenbescherming Noord-Holland Noord  
mma.dekker@dierenbeschermingnhn.nl of 072-5150071  
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