
        
Reactie van de vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland 
De vereniging Stads en Kinderboerderijen Nederland (vSKBN) is de brancheorganisatie voor stads- en 
kinderboerderijen. Met onze ca 260 leden vertegenwoordigen wij het grootste deel van de 
kinderboerderijen in ons land.  
 
De vSKBN is aangesloten bij KleindierNed, een belangrijk platform van dierhouderijorganisaties. De 
reactie van KleindierNed verwoordt volledig onze standpunten ten aanzien van dit thema en wij 
sluiten ons daar dan ook volledig bij aan. In aansluiting hierop willen wij echter ook de positie van de 
ca 450 stads- en kinderboerderijen in Nederland onder de aandacht brengen.  
 
Wij stellen vast dat kinderboerderijen veelal professionele organisaties zijn met vakbekwame, goed 
opgeleide medewerkers. Bovendien hebben kinderboerderijen een belangrijke educatieve functie in 
het verbeteren van de relatie tussen mens, dier en milieu. Wij kunnen ons daarom niet vinden in het 
feit dat stads- en kinderboerderijen in deze regeling op één lijn worden gesteld met iedereen die 
particulier dieren houdt. 
 
Onze motivatie: 
• Dankzij de professionele, goed opgeleide krachten is er aantoonbaar voldoende kennis aanwezig 

om de dieren op een diervriendelijke en voor alle partijen gezonde en veilige manier te verzorgen.  
• Kinderboerderijen beschikken over voldoende kennis, ruimte en faciliteiten om dieren op een 

goede manier onder te brengen, rekening houdend met de intrinsieke waarde van het dier.  
• Educatie: de vSKBN is ervan overtuigd dat mensen en dieren als onderdeel van de natuur met 

elkaar in balans kunnen zijn en dat stads- en kinderboerderijen de ideale plek zijn om dit te 
ontdekken. Het zou daarom een gemiste kans zijn als een aantal diersoorten in dit kader niet 
meer beschikbaar zijn. 

 
Uit een enquête onder onze leden is gebleken dat de invoering van de nieuwe positieflijst grote 
gevolgen heeft voor een aantal van onze leden. Dit geldt met name voor de hertenkampen, die vaak 
cultuurhistorische stadsmonumenten zijn en hierdoor volledig zouden verdwijnen. Maar ook op veel 
andere kinderboerderijen zou de educatieve waarde van kleine knaagdieren (degoe, gerbil, 
hamsters, muizen en chinchilla) en wallaby’s verloren gaan.  

Wij blijven er daarom voor pleiten dat er onder voorwaarden ruimte blijft voor uitzonderingen op de 
huis- en hobbydierenlijst voor de genoemde diersoorten voor kinderboerderijen en gespecialiseerde 
houders. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur vSKBN 


