
 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

 

Hierbij ontvangt u ons antwoord op de schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van 

mevrouw K. de Wrede van de Partij voor de Dieren over de verkoop van jonge dieren 

op kinderboerderijen en het in stand willen houden van oude landbouwrassen. De brief 

van de vragensteller treft u als bijlage aan. 

 

 

1. Hebben de berichten over het verkopen van geiten en schapen door de 

Beestenborg op Marktplaats u ook bereikt? Wat is uw mening hierover? Is dit 

ook op de andere kinderboerderijen een normale gang van zaken? 

De Beestenborg is weliswaar eigendom van de gemeente; het beheer en 

onderhoud liggen geheel bij de onafhankelijke vereniging ‘Beestenborg’. Wij 

zijn bekend met het feit dat er dieren door de Beestenborg worden verkocht via 

Marktplaats. Dit medium is naar onze mening een prima manier om geschikte 

kopers te vinden. Er zijn meer kinderboerderijen in Nederland die dieren via 

Markplaats te koop aanbieden.  

 

2. Vindt u deze handelswijze passend bij een selectief fokbeleid waarbij het 

streven is dieren een permanent verblijf te bieden? 

Via Markplaats is het goed mogelijk om een permanent verblijf te vinden voor 

de jonge dieren.  

 

3. Wordt er gecontroleerd of de dieren daadwerkelijk een goed nieuw thuis 

krijgen? Worden er eisen gesteld aan toekomstige eigenaren? Worden de 
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dieren na een poosje bezocht, om te kijken hoe het ze vergaat?  

De nieuwe eigenaren zijn wettelijk verplicht om voor een aantal diersoorten 

een uniek bedrijfsnummer (UBN)  te hebben. Met een UBN zijn 

verblijfplaatsen van deze dieren bekend en kan snel gehandeld worden in geval 

van een dierziektecrisis. Er worden door ons verder geen eisen gesteld aan de 

toekomstige eigenaren. Het is de wettelijke verantwoordelijkheid van de 

eigenaar om zich te bekommeren om het welzijn van de dieren. 

 

4. Sinds wanneer is het bijdragen aan het in stand houden van zeldzame oude 

landbouwrassen een officieel beleidspunt van de gemeente?  

Het bijdragen aan het in stand houden van zeldzame oude landbouwrassen is 

geen officieel beleidspunt van de gemeente in die zin dat het  niet in een 

beleidsstuk is vastgelegd. Het fokken wordt wel al jaren mede met die 

achterliggende gedachte gedaan.  

 

5. U heeft ervoor gekozen oude landbouwrassen in stand te willen houden 

middels het fokken hiervan op kinderboerderijen. Maar is dit de meest 

efficiënte wijze om dit te doen? Bestaat er gegronde reden om aan te nemen 

dat kinderboerderijen kunnen bijdragen aan het in stand houden van deze oude 

rassen? Zijn er cijfers bekend over de bijdrage die Groninger 

kinderboerderijen leveren bij het in standhouden van zeldzame rassen? In 

hoeverre is dit succesvol te noemen? Welke doelen zijn er ooit gesteld?  Graag 

een helder antwoord op deze vragen. 

Het in stand houden van oude landbouwrassen is niet de primaire reden dat er 

dieren gehouden worden op de kinderboerderijen en dat er gefokt wordt met de 

dieren. De dieren worden vooral om recreatieve en educatieve redenen  

gehouden. Dat door het houden van en fokken met de dieren de oude 

landbouwrassen beter in stand gehouden worden is een positieve 

bijkomstigheid. Er zijn dan ook geen doelen gesteld en er zijn geen cijfers 

bekend over de bijdrage aan de instandhouding van de oude rassen.  

 

6. De laatste jaren neemt de aandacht voor dierenrechten en -welzijn toe. Hoe 

denkt u nu over de “balans tussen enerzijds dierenwelzijn en anderzijds 

educatie, recreatie en dagbesteding”?  Is het huidige college van mening dat 

dierenwelzijn voorop staat en bent u daarom nu bereid met Groninger 

kinderboerderijen in gesprek te gaan om alsnog te voldoen aan de richtlijnen 

van het kinderboerderijenbesluit? Zo nee, waarom niet? 

Wij vinden nog altijd dat het Kinderboerderijenbesluit zich teveel beperkt tot 

alleen dierenwelzijn, terwijl de Groningse kinderboerderijen de balans willen 

vinden tussen dierenwelzijn enerzijds en de functie van educatie, recreatie en 

dagbesteding anderzijds. Dierenwelzijn vinden wij belangrijk. In de periode 

dat de dieren in onze kinderboerderijen verblijven, worden deze zo goed 

mogelijk verzorgd en voldoen we aan alle wettelijke eisen die op dit gebied 

worden gesteld. 
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7. Kunt u de volgende “kinderboerderijwaarden” die u noemt, in volgorde van 

wat u belangrijk vindt, plaatsen; dierenwelzijn; educatie; recreatie;  

dagbesteding en tot slot instandhouding zeldzame landbouwrassen?  

Een rangorde aanbrengen in de door u genoemde ‘kinderboerderijwaarden’ is 

naar onze mening niet zinvol en leidt al gauw tot een discussie over de te 

hanteren definities. Zoals eerder vermeld worden de dieren vooral gehouden 

vanwege recreatie en educatieve doeleinden. Bij de keuze van dieren worden 

vaak oude rassen gekozen, wat bijdraagt aan de instandhouding van deze 

soorten. In de periode dat de dieren in de kinderboerderij verblijven, worden 

deze zo goed mogelijk verzorgd en voldoen we aan alle wettelijke eisen die op 

dit gebied worden gesteld.  

 

8. In 2016 vond het college het goed dat dieren een ongewisse toekomst tegemoet 

gingen, vanwege het doel dat men hiermee dacht te dienen, instandhouding 

van zeldzame dierrassen.  U stelt hiermee (agro)biodiversiteit boven het 

belang van het individuele dier.  Als we naar de wereld van vandaag kijken, 

heeft het misschien weinig effect gehad, maar een bekende Duitse filosoof 

stelde ooit dat de mens nooit als middel gebruikt zou mogen worden. In 

hoeverre vindt u het acceptabel dat dieren als middel  gebruikt worden? 

Een kinderboerderij is een plek waar kinderen in contact komen met 

boerderijdieren, waar ze leren en spelen en waar ook volwassenen leren, 

werken en ontspannen. Wij hechten hier als gemeente grote waarde aan. De 

(jonge) dieren op een kinderboerderij kunnen in dit kader als een verbindende 

factor worden gezien. Wij hebben hiertegen geen bezwaar.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 
 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 


