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BEVINDINGEN VAN DE VISITATIECOMMISSIE 
Dierentuinenbesluit 

 
ALGEMENE GEGEVENS 
Aanvraagnummer : Dierentuin/2007/005 
Naam   : Stichting Landgoed Hoenderdaell 
Plaats   : Anna Paulowna 
Contactpersoon : M.P. van den Wittenboer 
Datumvisitatie  : 23 juni 2008 
 
Deelname visitatiecommissie: 
• Mevrouw drs. T. Griede 

• De heer drs. H.M. Ekker 
• De heer drs. J. Prins 

• De heer G.M.R. van der Sluijs 
 

 

Algemeen 
Stichting Landgoed Hoenderdaell is opgericht met als doel een collectie wilde dieren te huisvesten en beheren. 
Naast het beoogde dierentuingedeelte is een natuurgebied aangelegd voor de ontwikkeling en beheer van 
inheemse diersoorten die van nature in deze regio voorkomen. Het geheel omvat 64 ha. Landgoed Hoenderdaell 
is een dierentuin in oprichting, veel zaken zijn nog in ontwikkeling. De commissie beoordeelt de huidige stand 
van zaken, stipt knelpunten aan bij de ontwikkeling van de verblijven en beoordeelt de aanwezige deskundigheid 
voor de gewenste diersoorten.  
 
 
Bevindingen 
Houden 
− Bij de fazanten is geen nestmateriaal of voorgemaakt nest zichtbaar aanwezig. Zitstokken ontbreken in de 

buitenverblijven van de fazanterie. De binnenverblijven hebben vierkante zitstokken. Sommige dieren zijn het 
product van hybridisatie. 

− De ara’s hebben geen mogelijkheid tot vliegen. Bij een volledige bezetting van de verblijven ( 4 koppels) 
zitten deze vaak onderling agressieve dieren, dicht op elkaar zonder veel visuele barrières. De luide 
onderlinge communicatie van de ara`s kan de vocale communicatie van andere soorten in de Zuid Amerika hal 
belemmeren.  

− Het verblijf voor doodshoofdaapjes (nog niet aanwezig) is groot genoeg voor 10 aapjes. Het verblijf is nog 
niet ingericht, scheiden van dieren is niet mogelijk. Ernstige verstoring door geluid van de ara’s wordt 
verwacht. 

− De trompetvogels lopen los in de Zuid Amerika hal. Zij kunnen wel vliegen en voldoende lopen, 
broedgelegenheid ontbreekt. 

− Plannen voor het, los in de Zuid Amerika hal, houden van penseelaapjes zijn nog niet uitgewerkt. De 
beplanting moet nog flink groeien. Klimmogelijkheden (rek en touwen) ontbreken. Een vangkooi of 
nachtverblijf was nog niet aanwezig. De verwachting is dat de communicatie tussen de aapjes ernstig 
gehinderd wordt door het geschreeuw van de ara’s.  

− Penseelaapjes zijn gevoelig voor een herpesvirus waarvan doodshoofdapen drager zijn. 

− De bezetting bij de brilkaaimannen is maximaal en gaat bij uitgroei van de dieren voor problemen zorgen 
(poten afbijten). Eileg en ouderzorg is niet mogelijk. 

− De Maleise uilen hebben geen beschutte plek om te roesten. Een lichte verwarmde kas met lawaaierige 
bezoekers is geen ideale plaats voor deze nachtdieren. 

− De groep dwergflamingo’s heeft een beperkte loopruimte als zij afstand tot het publiek houden.  
− De rode ibissen hebben te weinig zitmogelijkheden/stokken op hoogte. 

− De plannen om Europese flamingo’s bij de buitenvijver te plaatsen, zonder binnenverblijf en overkapping zijn 
niet in overeenstemming met de eisen voor deze soort. Zij moeten ijsvrij kunnen leven en hebben vleugels 
nodig (leewieken) om te kunnen paren. De buitenvijver is meer geschikt voor het houden van eendensoorten. 

− De zebra’s (0.2) hebben een voldoende groot perk en stalruimte voor twee dieren. Op het perk en voor de stal 
is geen verharding aanwezig. Afhankelijk van de grondsoort en drainage kan dit in de winter problemen 
geven. In de huidige opstelling is het verblijf niet geschikt voor een fokgroep. 

− De aanwezige roofvogels worden gebruikt voor demonstraties. Deze opstelling valt buiten de dierentuin. De 
grootte van het verblijf, soorteigen gedrag, verrijking, sociale levenswijze zijn niet in overeenstemming met 
het Dierentuinenbesluit. De verblijven zijn schoon en netjes, de dieren zien er gezond uit. 

− Een regelmatige controle van groei en fysieke ontwikkeling is bij verscheidene diersoorten niet goed mogelijk 
omdat de dieren niet dagelijks dicht bij de verzorgers komen (nandoes) en/of er geen verblijf is om deze 
dieren tijdelijk te vangen. 
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− Verschillende soorten fazanten en kraanvogels vertonen verstoord gedrag. Zij leken te reageren op de dieren 
in de aangrenzende verblijven of mogelijk, als gevolg van stress, op onze aanwezigheid.   

− Er zijn geen jonge dieren op het park aanwezig (juni), enkele vogels in de broedmachine uitgezonderd. De 
aanwezige kennis op het gebied van fokprogramma’s, inteelt, genetische diversiteit, anticonceptie en 
hybridisatie is beperkt.  

− In de kassen moet er rekening mee gehouden worden dat sommige aapjes en vogelsoorten eieren eten. 
 
Aanbeveling(en) 
− De combinatie van soorten in de Zuid Amerika hal heroverwegen. 

− Duidelijke beleidslijn demonstraties roofvogels in verhouding tot dierentuin. 
 
Huisvesten 
− De kooien in de Afrika en Zuid Amerika hal zijn klassiek van bouw, in tegenstelling tot de algemeen 

ingeslagen koers naar natuurlijke open verblijven bij dierentuinen. 
− De staat van onderhoud van de verblijven is goed. 
− Rust en schuilgelegenheid ontbreken vaak.  

− Mogelijkheid voor uiterlijke verzorging is in de meeste gevallen aanwezig. 

− Veel dierverblijven hebben geen separatiemogelijkheid, direct grenzend aan het verblijf, waardoor dieren in 
conflict alleen gescheiden kunnen worden door ze te vangen en naar een andere plek te brengen. 

− Het ontbreekt in veel verblijven aan complexiteit (meerdere flexibele materialen, zon, schaduw, uitzicht, 
nestmaterialen, etc.). 

− Verzorgers moeten de verblijven betreden zonder dat de dieren in een ander verblijf gezet kunnen worden. 
Dit kan risicovol zijn en verstoort de dieren. 

− De binnenverblijven van de fazanterie zijn klein en donker. 

− De verblijven van de ara’s zijn klein (2,5m breed), maar voldoende hoog. Nestboxen en inrichting ontbreken.  
− De doodshoofdaapjes hebben alléén de beschikking over een binnenverblijf en kunnen, voor afleiding, niet 

naar buiten kijken. Aanpassingen, nodig voor het sociaal gedrag van deze dieren, zijn nog niet gedaan. 
− De brilkaaimannen hebben veel te weinig land, zand of strand, om te zonnebaden. Het ontbreekt de dieren 

aan rugdekking, het verblijf is van alle kanten benaderbaar voor publiek  
− De Maleise uilen beschikken over een voldoende groot, maar erg kaal verblijf. 

− Alle verblijven hebben gaaswanden waardoor een veilige barrière tussen mens en dier ontbreekt. Bij sommige 
soorten geeft dit problemen voor vingers, zoönosen en geluidsoverlast. 

− In de Zuid Amerika hal zouden de ara’s en de apen gebaat zijn bij een buitenverblijf voor complexiteit in de 
leefomgeving (zon, vogels, natuurlijke vegetatie). Dit geeft echter bij een juiste verhouding tussen binnen en 
buiten temperatuur in de winter (temperatuurverschil < 10C) voor deze soorten, problemen bij de 
kaaimannen.  

− De groep dwergflamingo’s heeft geen mogelijkheid tot separatie. Er is weinig tot geen voortplanting.  
Mogelijke oorzaken kunnen zijn leewieken, leeftijd, groepsgrootte of sexe verhouding.  

− Bij de emoes is fijner gaas op kinderhoogte gewenst. 

− Het zebraperk heeft weinig inrichting. 
− De beide buitenverblijven voor de cheetahs moeten nog ingericht worden. De binnenverblijven zijn ruim, 

maar de inrichting is niet geschikt (geen zicht op schuif en binnenverblijf) om cheetahs, katachtigen of zelfs 
andere soorten te verzorgen. Dit kan met betrekkelijk eenvoudige middelen wél aangepast worden. Een 
tweede verblijf voor het scheiden van dieren is handig, maar kan dan niet permanent bewoond worden door 
andere dieren. Een sluis voor de toegangsdeur van binnen en buitenverblijf ontbreekt. Fysiek contact tussen 
mens en dier is in de huidige opstelling mogelijk. 

 
Aanbeveling(en) 

− Het kooienblok van de ara’s in de Zuid Amerika hal omvormen tot één verblijf. 
− De verblijven meer natuurlijke uitstraling geven , in overeenstemming met de gehouden soort. 

− Extra aandacht voor veilige barrière tussen dier en publiek. 
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Verzorgen 
− De verzorging is per diersoort in protocol vastgelegd. 

− De beschikbare menskracht, nodige kennis, vaardigheden en vakbekwaamheid is niet in overeenstemming 
met de beoogde grootte en bezetting van het park. 

 
Aanbeveling(en) 

− Personele bezetting evalueren en afstemmen op de gehouden diersoorten. 
− Beleidslijn “gratis verkregen dieren” i.v.m. ziekte insleep.  
 
Voeden 
− De voedingsbehoeften zijn per diersoort in protocol vastgelegd. 

− Als watervoorziening wordt beschikbaar sloot/regenwater gebruikt. 
 
Aanbeveling(en) 
− Voedsel op daarvoor geschikte plaatsen in afgepaste hoeveelheden aanbieden.  

− Minimaal één keer per jaar water onderzoek. 
 
Hygiëne 
− Een basis protocol is in het beleidsprotocol opgenomen. 

− De verblijven zien er netjes, bijna klinisch uit. 
− Kadavers (kippen) blijven liggen voor de bunzingen. 
 
Aanbeveling(en) 

− Protocol uitbreiden op volgende onderwerpen: afvoer kadavers, ziekenboeg en keuken. 
 
Beleidsprotocol 
− In het park zijn, in tegenstelling tot het opschrift gestelde, geen aanknopingspunten (fok/onderzoek) 

waargenomen die bijdragen aan de instandhouding van de soort.  
− Het transactiebeleid is in het beleidsprotocol opgenomen. 

− Afhankelijk van de te houden soorten ( bv. cheetahs/apen) dient het noodplan aangepast te worden.  
− In het beleidsprotocol zijn per soort de voedingsaspecten opgenomen.  

− Het veterinairprotocol is summier en dient, in overleg met de dierenarts, verder uitgewerkt te worden. 
− Een voedingsprotocol is per soort opgenomen. 

− Een educatief en informatiefcentrum is in aanbouw. Het educatief- en informatiefplan bestaat alleen nog op 
papier. 

− Een collectieplan, in overeenstemming met de doelstellingen van het Dierentuinenbesluit, ontbreekt. 
− Een beschrijving van de soort, inclusief de eisen die de soort aan huisvesting en verzorging stelt, ontbreekt 

alvorens een soort geselecteerd en een verblijf gerealiseerd wordt. Voor iedere soort zou een voorstudie 
gedaan moeten worden en informatie uit andere parken (o.a. door deze te bezoeken en de verblijven te 
bekijken) worden vergaard. 

 
Aanbeveling(en) 

− Het veterinairprotocol uitbreiden op de volgende onderwerpen: wijze van registratie werkzaamheden 
dierenarts (diagnostische procedures, ziekte, therapie, sterfte, abortus), ziektebewaking, aangifteplichtige 
ziektes, quarantaine, opslag en gebruik medicijnen (schriftelijke instructie dierverzorgers).  

 
Registratie 
− De registratie is in ontwikkeling, veterinaire gegevens ontbreken nog. Gekozen is voor een Excel applicatie, 

nagedacht wordt over een specifieke dierentuinen applicatie. 

− Het register wordt dagelijks bijgewerkt. 
 
 
Tot slot 
Landgoed Hoenderdaell biedt vele mogelijkheden om uit te groeien tot een dierentuin. Een duidelijk beleid dat 
aansluit op de doelstelling van het Dierentuinenbesluit staat op schrift maar ontbreekt nog in de praktijk. Er 
wordt nog te weinig rekening gehouden met het feit dat dieren voor het publiek te zien zijn. De wijze waarop de 
dieren verkregen en geselecteerd worden is niet altijd in lijn met de doelstelling van het Dierentuinenbesluit. Als 
echter de nodige expertise ingehuurd wordt en er duidelijke keuzes gemaakt worden kan Landgoed Hoenderdaell 
uitgroeien tot een dierentuin volgens het Dierentuinenbesluit.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 

    

onderwerp doorkiesnummer bijlagen 

 

 

 

                                                                                             Dienst Regelingen 

Geachte heer Kruijff, 

 
Hierbij ontvangt u de vergunning in het kader van het Dierentuinenbesluit, die u op 
18 september 2007 heeft aangevraagd. Deze aanvraag staat geregistreerd onder nummer 
Dierentuin/2007/005. 
 
Besluit 
Uw aanvraag is getoetst en uw aanvraag is door mij goedgekeurd, uw vergunning wordt 
verleend onder nummer: DB/2007/005. Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden. 
Deze zijn onder meer gebaseerd op de bevindingen van de Visitatiecommissie, die op  
23 juni 2008 uw organisatie heeft geïnspecteerd.  
 
De vergunning en het verslag van de bevindingen treft u bij deze brief aan. 

 

Overwegingen 

Wettelijk kader 

Dierentuin 

Op grond van artikel 1, onderdeel a, van het Dierentuinenbesluit is een dierentuin een 

permanente inrichting waar wilde diersoorten worden gehouden om gedurende 

tenminste 7 dagen per jaar te worden tentoongesteld aan het publiek. Uitgezonderd zijn 

dierenwinkels, circussen en inrichtingen met maximaal 10 soorten, niet zijnde beschermde 

diersoorten volgens de Flora- en faunawet. 

 

Vrijstelling 

Op grond van artikel 10 van de Vrijstellingsregeling Dierenwelzijn tellen diersoorten 

genoemd in de bijlage bij het Besluit aanwijzing productie dieren niet mee bij de bepaling 

van het maximum aantal. Ook inrichtingen waar dieren tijdelijk, maar ten hoogste 12 

maanden worden opgevangen voor verzorging en verpleging, worden uitgezonderd. Het 

tentoonstellen van dieren aan het publiek is voor deze inrichtingen van ondergeschikt 

belang. 

 

Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 

Dienst Regelingen 

Laan van Nieuw Oost Indië 

131-133 

Postadres: Postbus 19530 

2500 CM Den Haag 

Telefoon: 0800 - 22 333 22 

Fax: (070) - 37 86 139 

Web: www.minlnv.nl/loket  

 

 

 

 

 

 

Stichting Landgoed Hoenderdaell 

R.P.M. Kruijff 

Van Ewijckskade 1 

1761 JA  ANNA PAULOWNA 
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Verbodsartikel 

Het is op grond van artikel 3 van het Dierentuinenbesluit, verboden een dierentuin te 

exploiteren op een wijze die niet overeenstemt met de artikelen 4 en 7 tot en met 13 van 

het Dierentuinenbesluit. 

 

Vergunning 

Volgens artikel 4, lid 1, van het Dierentuinenbesluit dient de exploitant van een dierentuin 

over een vergunning te beschikken. Van essentieel belang is dat de dierentuin voor wat 

betreft de eisen aan houden, huisvesten, verzorgen en tonen van dieren voldoet aan het in 

artikelen 7 tot en met 11 van het Dierentuinenbesluit gestelde. Op grond van de artikelen 

12 en 13 van het Dierentuinenbesluit beschikt de exploitant over een helder 

beleidsprotocol en voert hij een inzichtelijke administratie. Artikel 12 van het 

Dierentuinenbesluit bevat richtlijnen voor het beleidsprotocol. De minimale eisen voor de 

registratie van dier of diergroepen zijn vastgelegd in artikel 13 van het 

Dierentuinenbesluit. 

 

Op grond van artikel 4, vierde lid, van het Dierentuinenbesluit kan een vergunning pas 

worden verleend nadat de inrichting is geïnspecteerd door Onze minister. Een ambtelijke 

visitatiecommissie voert deze inspectie uit. 

 

Sluiting 

Indien een dierentuin niet voldoet aan bovengenoemde voorschriften, kan op grond van 

artikel 14 van het Dierentuinenbesluit worden overgegaan tot gehele of gedeeltelijke 

sluiting. 
 
Beoordeling 
Op 23 juni 2008 heeft de visitatie commissie een bezoek aan Stichting Landgoed 
Hoenderdaell gebracht, het verslag met de bevindingen voeg ik als bijlage toe. Op basis 
van deze beoordeling heb ik, naast de algemene voorwaarden, besloten twee specifieke 
voorwaarden aan de vergunning te verbinden. De specifieke voorwaarden betreffen een 
informatief en educatief programma in samenhang met een collectieplan volgens de 
doelstellingen van het Dierentuinenbesluit. De algemene voorwaarden maken standaard 
deel uit van de dierentuinenvergunning.  
 
Landgoed Hoenderdaell heeft volgens de commissie de mogelijkheden om tot een 
dierentuin volgens het Dierentuinenbesluit uit te groeien binnen handbereik. Er dient 
echter nog veel werk verzet te worden. De samenhang en de selectie van dieren is niet 
altijd in lijn met het Dierentuinenbesluit. Ik verzoek u daarom ook de aanbevelingen van 
de commissie nauwlettend te volgen. Deze aanbevelingen geven u richting bij het 
bereiken van uw doel. Een volwaardige dierentuin. 
 
U heeft in uw aanvraag te kennen geven apen en katachtige roofdieren te willen houden. 
Uw protocollen zijn daar echter nog niet op aangepast. De commissie meldt mij tevens dat 
de verblijven en perken ook nog niet op de beoogde soorten zijn aangepast. Nederland 
kent voor apen en katachtige roofdieren strikte wetgeving. Het houden van deze soorten 
is niet toegestaan zonder bezitsontheffing. Ik wijs u erop dat handelingen, aan u 
toegestaan op basis van het Dierentuinenbesluit, altijd in overeenstemming met de CITES-
regelgeving en Flora- en faunawet uitgevoerd dienen te worden. 
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Bezwaar 

Het kan zijn dat u het met deze beslissing niet eens bent. U kunt dan (net als andere 

belanghebbenden) binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief, bezwaar 

maken. U doet dit door een brief te sturen aan het Ministerie van Landbouw, Natuur, en 

Voedselkwaliteit, ter attentie van de Afdeling Recht en Rechtsbescherming, Postbus 20401, 

2500 EK, Den Haag. Uw bezwaarschrift moet ten minste bevatten: 

− uw naam en adres 

− de vermelding: ‘Dierentuinenbesluit’ en het vergunningnummer 

− een afschrift van deze brief 

− de redenen van uw bezwaar 

− de datum van uw bezwaarschrift 

− uw handtekening 

 

Als u iemand machtigt namens u bezwaar te maken, vergeet u dan niet een door u 

ondertekende machtigingsverklaring mee te sturen. 
 
 

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, 
voor deze: 

De teammanager uitvoering, Dienst Regelingen 

 

 

 

Drs. ing. S.N.J. Vreeburg

 



DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT 

 

 

VERGUNNING DIERENTUINENBESLUIT 

 

Vergunningnummer: DB/2007/005,  

Datum: 18 augustus 2008 

 

 

 

Gelet op artikel 4 van het dierentuinenbesluit; 

Gelezen de op 18 september 2007 ontvangen aanvraag van Stichting Landgoed Hoenderdaell (verder te 

noemen ‘de aanvrager’), om een vergunning ingevolge artikel 4, eerste lid, van het Dierentuinenbesluit 

(verder te noemen ‘besluit’) voor het houden, huisvesten, verzorgen en tonen van wilde dieren in 

Stichting Landgoed Hoenderdaell, Van Ewijckskade 1, Anna Paulowna , welke aanvraag de volgende 

bescheiden omvat: 

1. een aanvraagformulier; 

2. de bij het aanvraagformulier behorende bijlagen: 

a. een overzicht van het aantal en de soorten te houden wilde dieren als bedoeld in artikel 

5, onderdeel a, van het besluit; 

b. het organogram van de organisatie en de informatie over het aantal personeelsleden en 

de kwalificatie, bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van het besluit;  

c. een plattegrond als bedoeld in artikel 5, onderdeel d, van het besluit, en  

d. het beleidsprotocol, bedoeld in de artikelen 5, onderdeel e en 12, eerste lid, van het 

besluit. 

 

Overwegende de aanvrager niet kan worden aangemerkt als een vrijgestelde inrichting als bedoeld in 

artikel 10, onderdeel c, van de Vrijstellingsregeling dierenwelzijn omdat het overgrote deel van de dieren 

langer dan 12 maanden wordt gehouden en aan het publiek wordt tentoongesteld; 

Overwegende dat de aanvrager overeenkomstig artikel 4, vierde lid van het Dierentuinenbesluit is 

bezocht door de ambtelijke Visitatiecommissie Dierentuinen op 23 juni 2008; 

Overwegende dat de Visitatiecommissie Dierentuinen tot taak heeft vast te stellen in hoeverre de 

dierentuinen voldoen aan de eisen als bedoeld in artikel 7 tot en met 13 van het Dierentuinenbesluit; 

Overwegende dat de bevindingen van Visitatiecommissie Dierentuinen zijn neergelegd in de bij deze 

vergunning gevoegde bijlage; 

Overwegende dat, gelet op de bevindingen van de Visitatiecommissie, de aanvrager niet geheel 

overeenkomstig de eisen uit het Dierentuinenbesluit handelt; 

Overwegende dat hiertoe in het onderhavige besluit voorwaarden zijn opgenomen teneinde te 

verzekeren dat de aanvrager voldoet aan de eisen uit het Dierentuinenbesluit;   

 

Besluit  

Stichting Landgoed Hoenderdaell te Anna Paulowna een vergunning als bedoeld in artikel 4, eerste lid, 

van het Dierentuinenbesluit te verlenen voor de in het aanvraagformulier en daarbijbehorende 

bescheiden beschreven dierentuin, onder de navolgende voorwaarden:  

 

Algemene voorwaarden 

 

1. In deze vergunning wordt verstaan onder: 

a. vergunninghouder: Stichting Landgoed Hoenderdaell te ; 

b. visitatiecommissie: ambtelijke Visitatiecommissie Dierentuinen; 

c. besluit: Dierentuinenbesluit. 

2. Het houden en huisvesten van de dieren geschiedt overeenkomstig de artikelen 7 en 8 van het 

besluit. 

3. Het verzorgen van de dieren geschiedt overeenkomstig de artikelen 9, 10 en 11 van het besluit. 



 

4. De vergunninghouder beschikt over een beleidsprotocol, als bedoeld in artikel 12 van het besluit, 

voor de gehouden diersoorten en handelt overeenkomstig. 

In het beleidsprotocol is opgenomen: 

a. bevordering tot instandhouding van de soort door deelname aan onderzoek of 
fokprogramma’s; 

b. transactieprotocol; 
c. noodplan; 
d. voedingsprotocol; 
e. preventieve en curatieve diergeneeskundige verzorging; 
f. informatief en educatief programma. 

5. De vergunninghouder voert een inzichtelijke registratie van elk dier of elke diergroep, als 

bedoeld in artikel 13 van het besluit. Een afschrift van de dier inventarisatie- en transactielijst van 

het afgelopen jaar wordt in het eerste kwartaal van het volgende jaar verzonden aan Dienst 

Regelingen. 

6. De vergunninghouder meldt het voornemen tot het uitvoeren van veranderingen, zoals bedoeld 

in artikel 4, lid 8, onderdeel a, b en c van het besluit. De melding wordt schriftelijk gedaan aan 

Dienst Regelingen. 

7. De vergunninghouder exploiteert de dierentuin in elk geval op het niveau zoals dat door de 

visitatiecommissie op 23 juni 2008 is aangetroffen en van welke verslag is gedaan in de bij deze 

vergunning gevoegde bijlage. 

8. Indien blijkt dat de vergunninghouder zich niet houdt aan de voorwaarden van deze vergunning, 

kan deze worden ingetrokken. 

 

 

Specifieke voorwaarden   

 

Houden, Huisvesten, Verzorging en Tonen 

9. De vergunninghouder stelt een informatief- en educatiefprogramma op, afgestemd op de gehouden 

en te houden diersoorten, gericht op de diverse leeftijdsgroepen. 

 

10. De vergunninghouder stelt een collectieplan op in overeenstemming met voorwaarde 9 en de 
doelstellingen van het besluit. 

 

 

Aanspreekpunt in het kader van deze vergunning en de daaruit voortvloeiende voorwaarden is Dienst 

Regelingen, Postbus 19530, 2500 CM  Den Haag. 

 

 

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, 

Voor deze: 

De teammanager uitvoering Dienst Regelingen 

 

 

 

Drs. ing. S.N.J. Vreeburg
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BEVINDINGEN VAN DE VISITATIECOMMISSIE 
Dierentuinenbesluit 
 
ALGEMENE GEGEVENS 
Aanvraagnummer : Dierentuin/2007/005 
Naam   : Landgoed Hoenderdaell 
Plaats   : Anna Paulowna 
Contactpersoon : R.P.M. Kruijff 
Datumvisitatie  : 7 augustus 2009 
 
Deelname visitatiecommissie: 
• De heer ing. P. Bodingius 

• De heer G.M.R. van der Sluijs 
 

 
 

Algemeen 
Stichting Landgoed Hoenderdaell (hierna: Hoenderdaell) bestaat uit een dierentuin en een natuurgebied. Ruim 
een jaar geleden is voor de dierentuin een vergunning op grond van het Dierentuinenbesluit aan Hoenderdaell 
verleend. De visitatiecommissie (hierna: commissie) is gevraagd een nieuw verblijf te beoordelen voor ringstaart- 
maki’s. De beoordeling wordt gecombineerd met een evaluatie van het eerste jaar onder het Dierentuinenbesluit. 
 

Bevindingen 
Houden en huisvesten 

- Dieren worden meestal van dierenhandelaren betrokken. Informatie over de herkomst, stamboek, genetische 
en veterinaire gegevens ontbreken daardoor.  

- Veel eieren worden in broedmachines uitgebroed. Er is niet of nauwelijks sprake van natuurbroed. 
- De fazanten, gehouden in een klassieke fazanterie, hebben meer intimiteit nodig (bv. beplanting). De vogels 

vertonen, gelijk aan een jaar geleden, verstoord gedrag (stress) en zitten veel binnen. Het vermoeden bestaat 
dat de herkomst en/of de opfok van de vogels hier een rol in speelt. De binnenverblijven hebben veel te 
weinig luchtcirculatie en zijn vrij klein en donker. De uniforme vierkante zitstokken, in deze verblijven, zijn 
niet vervangen.  

- De Trompetvogels zijn vanuit de Tropenhal naar de fazanterie verplaatst. De vogels waren agressief naar de 
bezoekers. Ook hier een open verblijf, niet in voldoende mate afgestemd op de levenswijze. 

- De plannen om kleine apensoorten (penseelaapjes, doodshoofdaapjes) in de Tropenhal te gaan houden, zijn 
nog niet uitgevoerd. 

- In de Tropenhal worden twee genetkatten gehouden. De locatie en het verblijf zijn minder geschikt voor deze 
katten. Hoenderdaell gaat deze dieren uitplaatsen. 

- De ara’s zijn naar een groter verblijf in de hal verplaatst. Het verblijf mist intimiteit, uitdaging en 
broedgelegenheid voor deze vogels. 

- De rode ibissen hebben een beperkt aantal halfhoge/hoge zitposities. 
- De kroonduif en schildtoerako hebben meer intimiteit nodig. De beplanting mag dichter aangezet worden. 
- De bodem bij de groep dwergflamingo’s is niet ideaal voor het soorteigen gedrag van de vogels. De 

mogelijkheid tot nestbouw, in de vorm van klei of grof vezelig organisch materiaal, ontbreekt. 
- Van de brilkaaimannen zijn, na een incident met de verwarming, nog twee exemplaren over. Het verblijf is 

niet aangepast op de soort. Het betreft een open, vierkant verblijf, met weinig schuil- en vluchtmogelijkheden. 
De algengroei en flabvorming in het water duidt mogelijk op een te hoog fosfaatniveau. 

- Een open weinig uitdagend verblijf met Europese eekhoorns valt uit de toon binnen het concept Tropenhal. 
Meer verrijking is noodzakelijk in dit verblijf. 

- Het binnenverblijf voor de ringstaartmaki’s is gepland in de Tropenhal en zal worden ingericht naar een 
voorbeeld uit een andere dierentuin. Het verblijf is via twee in/uitgangen gekoppeld aan een buitenverblijf. 
Dit perk is van nature een stuk loofbos. Mens en dier worden gescheiden door een gracht. Door de 
combinatie “afstand boom tot het dak van de tropenhal” en “slingerbereik maki” vraagt de mogelijkheid om 
uit te breken extra aandacht. Vooral de eerste weken. De bezettingsgraad zal worden bepaald door de in 
verhouding met het buitenverblijf beperkte grote van het binnenverblijf. Aandachtspunten zijn de inrichting 
en de situering in de Tropenhal van het binnenverblijf. Ook moet goed gekeken worden naar de 
mogelijkheden om dieren te kunnen scheiden of in de groep te introduceren. Een los binnenverblijf, buiten de 
Tropenhal, in overeenstemming met de capaciteit van het buitenverblijf, is gewenst. 

- Natuurbroed is bij de diverse soorten kraanvogels niet mogelijk door predatie. Om preventieve maatregelen 
te nemen en vervolgens een beter verdedigbare situatie te bieden moet vastgesteld worden om welke 
predator het gaat. 

- De kraanvogels beschikken over voldoende dekking door een ruigte van voornamelijk brandnetels en distels. 
De verblijven zijn echter wel erg uniform uitgevoerd. Een zandbad voor de vogels ontbreekt.  
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- Bij de kraanvogels was in een van de verblijven een groep ooievaars ondergebracht die vrij recent in de 
collectie waren opgenomen . De dieren waren in zeer matige conditie en waarschijnlijk als gevolg van een 
eerder zeer matige huisvesting buitengewoon smerig. 

- De zebra’s hebben een grovere hardere bodem nodig, voor de natuurlijke slijtage van de hoeven. In het 
binnenverblijf ontbreken schuurpalen. De ventilatie, in het binnenverblijf, voldoet niet. Een van de dieren is 
gestorven  en vervangen door een jonge hengst. 

- De kinderboerderij wordt binnenkort naar de ingang van het Landgoed verplaatst. 
- Het perk met de gevlekte hyena’s (Crocuta crocuta) heeft meer dynamiek nodig.  
- Het wolvenperk kent ook te weinig intimiteit. Eén uitkijkpunt voor de groep is te beperkt. In het binnenverblijf 

is ook hier de ventilatie onvoldoende. 
- Bij de gevlekte hyena’s en de Europese wolf zij geen gegevens over de herkomst, genetische zuiverheid en 

verwantschap beschikbaar. 
- De roofvogelverblijven op het landgoed betreft huisvesting voor roofvogels die gebruikt worden voor 

demonstraties. De vogels zagen er conditioneel heel goed uit. Deze opstelling is niet in overeenstemming met 
het Dierentuinenbesluit en wordt buiten de beoordeling gehouden. Wel wordt vastgesteld dat dieren uit de 
collectie, die onder de dierentuinenvergunning valt, hier tijdelijk worden ondergebracht. 

 
Verzorgen 

- Het verzorgingsprotocol is op de nieuwe soorten aangepast. 
- Als basis voor de hygiëne wordt de “Code voor hygiëne op kinderboerderijen in Nederland 2004” gebruikt. 
- Ondanks dat de intentie aanwezig is om de werving, selectie en verzorging van dieren naar behoren uit te 

voeren, twijfelt de commissie aan de kennis en de ervaring van het personeel.  
 
Beleidsprotocol 

- Hoenderdaell neemt niet deel aan onderzoek of bestaande fokprogramma’s in het kader van de 
instandhouding van diersoorten. 

- Het transactiebeleid is vastgelegd in het protocol “Innamebeleid nieuwe dieren” 
- Een noodplan is aanwezig. 
- Een voedingsprotocol, afgestemd op de soort, is aanwezig. 
- Veterinaire zaken zijn opgenomen in de “Code voor hygiëne op kinderboerderijen in Nederland 2004” 
- Een informatief en educatief programma ontbreekt. 
- De doelstellingen van het Dierentuinenbesluit worden onvoldoende uitgedragen. 
- Het vorig jaar als educatief centrum in aanbouw gepresenteerde gebouw, blijkt nu de thee- en 

koffieschenkerij de Braekelhof te zijn. 
 
Registratie 
- De dier- en veterinaire registratie is niet fysiek beoordeeld. 
 

Aanbeveling(en) 
- Bij de ara’s houtblokken plaatsen die de vogels kunnen ontwikkelen tot broedblokken. 
- De bodem bij de dwergflamingo’s aanvullen met klei. 
- Een beter op de soort afgestemd verblijf, op een andere locatie, binnen Hoenderdaell, voor de Europese 

eekhoorns realiseren. 
- Extra aandacht aan de ontsnappingsmogelijkheden van de ringstaartmaki’s. 
- Een andere, beter in de omgeving van de Tropenhal passende, invulling van het vierkante kaaimannen verblijf 

realiseren. 
- De kraanvogelrennen meer dieptewerking geven door de ruigten te verdelen over het verblijf en af te 

wisselen met zandpartijen. 
- Schuurpalen en een grovere bodem voor de zebra’s realiseren. 
- Bij de gevlekte hyena’s een berg met hol realiseren. 
- Bij de wolven een tweede uitkijkpunt realiseren. 
 
 

********************************** 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

uw brief van uw kenmerk aanvraagnummer datum 

    

onderwerp doorkiesnummer bijlagen 

 

 

 

                                                                                             Dienst Regelingen 

Geachte heer Kruijff, 

 

Op 7 augustus 2009 heeft de Visitatiecommissie dierentuinen (hierna: commissie) een 

bezoek aan Stichting Landgoed Hoenderdaell (hierna: Hoenderdaell) gebracht. Met deze 

brief informeer ik u over de bevindingen van de commissie, haar advies aan mij en stel ik u 

op de hoogte van mijn beslissing. Ook leg ik u uit wat de gevolgen van mijn beslissing zijn. 

 

Beslissing 

Ik heb besloten de wijziging in het dierenbestand van uw dierentuin, zoals beschreven in 

uw meldingen, onder voorwaarden toe te staan. 

 

Wijzigingen 

Het afgelopen jaar heb ik enkele wijzigingen van u ontvangen. Het betrof het invullen van 

bestaande verblijven met nieuwe soorten. Uw laatste melding betreft een nieuw 

buitenverblijf voor ringstaartmaki’s. 

 

De commissie 

De commissie heeft een afspraak met u gemaakt om het nieuwe verblijf te beoordelen. 

Ook wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om het eerste jaar als dierentuin onder 

het besluit te evalueren. 

 

Bevindingen en advies 

De bevindingen van de commissie zijn als bijlage bij deze brief gevoegd. In haar advies 

schrijft de commissie het volgende: 

 

De dierentuin op het landgoed heeft zijn draai nog niet gevonden. De heer Kruijf zoekt naar mogelijkheden om 

het geheel aantrekkelijker te maken voor het publiek. Het landgoed heeft zeker de potentie om een 

publiekstrekker te worden. Voor de commissie is het belangrijk dat bij de uitwerking van plannen, de 

doelstellingen van het Dierentuinenbesluit gehaald worden. Tot op heden is hier nog geen sprake van.  

Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 

Dienst Regelingen 

Laan van Nieuw Oost Indië 

131-133 

Postadres: Postbus 19530 

2500 CM Den Haag 

Telefoon: 0800 - 22 333 22 

Fax: (070) - 37 86 139 

Web: www.minlnv.nl/loket  

 

 

 

Stichting Landgoed Hoenderdaell 

R.P.M. Kruijff 

Van Ewijckskade 1 

1761 JA  ANNA PAULOWNA 

 

 

            Dierentuin/2007/005 15 september 2009 

Dierentuinenbesluit 

 

(070) 378 6691  



   

Datum Kenmerk Paraaf: Vervolgblad 

15 september 2009 Dierentuin/2007/005 2 

 

 

De commissie adviseert positief op het houden van ringstaartmaki’s. De commissie adviseert daarnaast de 

ontwikkelingen van Hoenderdaell nauwlettend te volgen,  omdat zij van mening is dat Hoenderdaell het 

afgelopen jaar te weinig inspanningen geleverd heeft om aan het Dierentuinenbesluit te voldoen. De commissie 

stelt voor medio maart 2010 een nieuwe visitatie te doen. 

 

Verder geeft de commissie aanbevelingen om verblijven te optimaliseren. 

 

Overwegingen 

De publieke belangstelling is het afgelopen jaar achtergebleven bij uw verwachtingen. U 

zoekt naar mogelijkheden om Hoenderdaell aantrekkelijker te maken voor het publiek. De 

doelstellingen van het Dierentuinenbesluit zijn hierbij tot nu toe niet voldoende 

betrokken. De commissie gaat daarom in haar verslag van bevindingen uitgebreid in op 

zaken die voor verbetering in aanmerking komen. Deze worden samengevat in 

aanbevelingen en voorwaarden. Ik adviseer u aan de hand van de aanbevelingen 

Hoenderdaell dichter naar de doelstellingen van het besluit te brengen. Verder verwacht 

ik dat u binnen de in deze brief gestelde termijn (zie: voorwaarden) aan de aan u 

opgelegde voorwaarden voldoet. 

 

Conclusie 

Uw wijzigingen voldoen aan het Dierentuinenbesluit als u aan de volgende voorwaarden 

voldoet. 

 

Voorwaarden 
- U vervangt de vierkante zitstokken in de fazanterie door ronde, op de pootgrip 

aangepaste stokken. 
- U houdt maximale zeven ringstaartmaki’s. Dit aantal is gebaseerd op de beperkende 

factor van het binnenverbijf. Het buitenverblijf kan een veel forsere groep hebben. 
- U geeft de verblijven meer intimiteit en ontwikkelt zichtbarrières. 
- U past de ventilatie in de binnenverblijven aan. 
- U geeft vorm aan de specifieke voorwaarden 9 en 10 uit uw Dierentuinenvergunning. 

 

Ik verzoek u vóór 1 maart 2010 bovenstaande voorwaarden in te vullen. 

 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van 

deze brief een bezwaarschrift indienen. Stuur het ondertekende bezwaarschrift naar 

Dienst Regelingen, afdeling Recht en Rechtsbescherming, Postbus 20401, 2500 EK Den 

Haag. 

 

Stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

 

Op onze internetsite www.minlnv.nl/loket/bezwaar vindt u meer belangrijke informatie 

over het indienen van een bezwaarschrift.  



   

Datum Kenmerk Paraaf: Vervolgblad 

15 september 2009 Dierentuin/2007/005 3 

 

 

Meer informatie? 

In deze brief heb ik u mijn beslissing uitgelegd. Voor vragen kunt u contact opnemen met 

de heer G.M.R. van der Sluijs van team Vergunningen en ontheffingen uitvoering, 

telefoonnummer (070) 378 6691.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, 
voor deze: 
De teammanager uitvoering Dienst Regelingen 
 

 

 

B. Kluivingh-Deetman 
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BEVINDINGEN VAN DE VISITATIECOMMISSIE 
Dierentuinenbesluit 
 
ALGEMENE GEGEVENS 
Aanvraagnummer : Dierentuin/2007/002 
Naam   : Landgoed Hoenderdaell 
Plaats   : Anna Paulowna 
Contactpersoon : R.P.M. Kruijff 
Datumvisitatie  : 3 maart 2010 
 
Deelname visitatiecommissie: 
• De heer ing. P. Bodingius 

• De heer G.M.R. van der Sluijs 
 

 
 

Algemeen 
Stichting Landgoed Hoenderdaell (hierna: Hoenderdaell) bestaat uit een dierentuin en een natuurgebied. De 
visitatiecommissie (hierna: commissie) is gevraagd nieuwe verblijven te beoordelen. Verder wordt de 
ontwikkelingen binnen de dierentuin besproken. 
 

Bevindingen 
Houden / Huisvesten 
- Volgend op het bezoek van de commissie van augustus 2009, zijn in de Tropenhal enkele aanpassingen 

gedaan. De Dwergflamingo’s (Phoeniconaias minor) hebben nu de beschikking over een modderpoel, nodig 
voor nestmateriaal. De waterkwaliteit oogt beter. De rode ibis (Eudocimus ruber) heeft meer zitposities 
gekregen, deze bestaan uit stevige takken, welke aan het dak bevestigd zijn met kettingen. Dit zijn echter, 
zeker voor de nacht, onvoldoende stabiele zitposities. 

- In het binnenverblijf van de ringstaartmaki’s (Lemur catta) is een separatie mogelijkheid aangebracht. Om het 
aantal gehouden ringstaartmaki’s te verhogen is dit niet voldoende. Het binnenverblijf zal in formaat beter 
afgestemd moeten worden op het veel grotere buitenverblijf. Het buitenverblijf staat een aantal van maximaal 
30 dieren toe. 

- Het toekomstige verblijf voor de pinché-aapjes (Saguines oedipus) is nog niet aangepast op het soort eigen 
gedrag.  

- De genetkatten gaan uit de Tropenhal en de collectie verdwijnen. De Ara’s en de Japanse eekhoorns gaan 
naar een nog te realiseren buitenverblijf.  

- Veel verblijven zijn op dit moment in aanbouw. De beschikbare documentatie en de mondelinge toelichting is 
voor de commissie niet voldoende om een advies op te baseren. 

- De commissie vraagt af te zien van de plannen voor het houden van de bruine beer.  

- Het huidige verblijven voor de wolven en de hyena’s, zijn eerder afgekeurd voor het houden van katachtige 
roofdieren. De commissie blijft van mening dat deze verblijven niet geschikt te maken zijn voor deze 
soortgroep. 

- Het gedrag van de fazanten is rustiger. De verblijven zijn meer verrijkt met planten, wat de dieren meer 
beschutting verschaft. De vegetatie moet zich hiervoor nog wel verder ontwikkelen. 

- De ventilatie in de fazanterie is verbeterd, maar voldoet nog niet. De luchtcirculatie is nog te beperkt voor 
deze ruimte.  

 
Verzorgen / Protocollen 
- Hoenderdaell heeft een inhaalslag gemaakt op het gebied van protocollen.  De verzorging van de gehouden 

dieren is nu vastgelegd. De protocollen omvatten de onderwerpen: voeding, hygiëne, gezondheid, veiligheid 
en diertransacties. 

 
Educatie 
- Een informatief en educatief programma afgestemd op een collectieplan ontbreekt nog. 
 

Aanbeveling(en) 
- Rekening houden met de beschikbare kennis en ervaring bij de keuze van nieuwe soorten. 
- Het buiten verblijf van de ringstaartmaki’s verrijken met palen, touwen en plateau’s. De bestaande natuurlijke 

vegetatie in het verblijf wordt dan gespaard. 
- Het verblijf voor de pinché-aapjes (Saguines oedipus) aankleden met: palen, touwen, verdedigbare posities en 

meer mogelijkheden om te zitten. 
- Stabiele zitposities voor de rode ibis plaatsen. 
- Meldingen van wijzigingen goed documenteren, met name een goede beschrijving en tekening van de 

inrichting van het verblijf. 



31-3-2014 Pagina 2 van 2  

- Bij de aanschaf van dieren, rekening houden met de herkomst en genetische zuiverheid . De herkomst van 
dieren is vaak bepalend voor het gedrag. 

- De protocollen van de individuele soorten afstemmen op de basisprotocollen. 
 

********************************** 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

uw brief van uw kenmerk aanvraagnummer datum 

    

onderwerp doorkiesnummer bijlagen 

 

 

 

                                                                                             Dienst Regelingen 

Geachte heer Kruijff, 

 

Op 3 maart 2010 heeft de Visitatiecommissie dierentuinen (hierna: commissie) een bezoek 

aan Stichting Landgoed Hoenderdaell (hierna: Hoenderdaell) gebracht. Met deze brief 

informeer ik u over de bevindingen van de commissie, haar advies aan mij en stel ik u op 

de hoogte van mijn beslissing. Ook leg ik u uit wat de gevolgen van mijn beslissing zijn. 

 

Beslissing 

Ik heb besloten om de toevoeging van pinché-aapjes (Saguines oedipus) aan uw 

dierenbestand onder de algemene voorwaarden van uw vergunning toe te staan. Ik heb 

besloten om de overige voorgenomen wijzigingen in uw dierentuin voorlopig niet toe te 

staan. 

 

Wijzigingen 

Het afgelopen jaar heb ik verschillende wijzigingen van u ontvangen. Deze wijzigingen 

betreffen verschillende nieuwe verblijven waaronder het verblijf voor de pinché-aapjes. 

 

De commissie 

De commissie heeft een afspraak met u gemaakt om de nieuwe verblijven te beoordelen. 

Ook wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de ontwikkeling van de dierentuin te 

bespreken. 

 

Bevindingen en advies 

De bevindingen van de commissie zijn als bijlage bij deze brief gevoegd. In haar advies 

schrijft de commissie het volgende: 

 

De commissie adviseert voorlopig negatief op de voorgenomen wijzigingen. De commissie heeft op de locaties 

van de geplande verblijven geen goed beeld kunnen vormen. De beschikbare documentatie, aangevuld met een 

mondelinge toelichting was niet voldoende om een onderbouwd positief advies te vormen. Verder adviseert de 

commissie ervaring en expertise van buitenaf in te huren.  

 

De commissie heeft hiernaast verschillende aanbevelingen gegeven. 

 

Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 

Dienst Regelingen 

Laan van Nieuw Oost Indië 

131-133 

Postadres: Postbus 19530 

2500 CM Den Haag 

Telefoon: 0800 - 22 333 22 

Fax: (070) - 37 86 139 

Web: www.minlnv.nl/loket  

 

 

 

Stichting Landgoed Hoenderdaell 

R.P.M. Kruijff 

Van Ewijckskade 1 

1761 JA  ANNA PAULOWNA 

 

      

      

            Dierentuin/2007/005 2 april 2010 

Dierentuinenbesluit 

 

(070) 378 6691  



   

Datum Kenmerk Paraaf: Vervolgblad 

2 april 2010 Dierentuin/2007/005 2 

 

 

Op 18 maart heb ik van u foto’s ontvangen van het op de soort aangepaste verblijf voor de 

pinché-aapjes. De commissie heeft vervolgens een positief advies gegeven voor deze 

wijziging. 

 

Overwegingen 

Hoenderdaell is sinds 2008 in het bezit van een vergunning in het kader van het 

Dierentuinenbesluit. Sinds het vorige bezoek van de commissie van 7 augustus 2009 zijn 

verschillende verblijven duidelijk verbetert. Uit het verslag van de commissie maak ik 

verder op dat u de geplande wijzigingen in uw dierentuin onvoldoende kunt 

onderbouwen met beschikbare documentatie. De commissie heeft terecht in de 

aanbevelingen opgenomen om meldingen van wijzigingen in het vervolg goed te 

documenteren. Ook is in de aanbevelingen opgenomen dat u rekening houdt met de 

beschikbare kennis en ervaring bij de keuze van nieuwe soorten. Ik adviseer u deze en de 

overige aanbevelingen te volgen. 

 

Conclusie 

De commissie is niet in staat positief te adviseren over de geplande wijzigingen, met 

uitzondering van het verblijf van de pinché-aapjes. Het verblijf voor de pinché-aapjes 

voldoet aan het Dierentuinenbesluit. 

 

Aanvullingen 

Indien u een melding wilt doen van een wijziging moet u de volgende gegevens 

aanleveren bij Dienst Regelingen: 

A. Met betrekking tot een nieuw verblijf of ingrijpende verandering van een bestaand 
verblijf:  

- Plattegrond met toelichting over de indeling, afmetingen, materiaal, etc.  

- Eventueel foto’s van het verblijf 

- Maatregelen ter bevordering van hygiëne 

- Veiligheidsmaatregelen van het verblijf 

- Verrijkingsmateriaal 

- Samenstelling van de groep (soorten, aantal, geslacht, leeftijd) 

- Eventueel aanpassing van beleidsprotocollen 

A. Voor nieuwe soorten: 
- Wetenschappelijke naam 

- Aantal en geslacht 

- Datum van verkrijging 

- Naam, adres en land van de organisatie waarvan de dieren overgenomen zijn 

- Nummer van bijbehorende CITES-documenten 

- Land van herkomst van de betreffende dieren 

- Merktekens: soort en code en de datum van aanbrenging van merktekens 

- Eventuele aanpassingen in de beleidsprotocollen voor: 

a. Activiteiten in het kader van instandhouding van de soort 

b. Diertransacties 

c. Noodplan voor ontsnapping van dieren 

d. Voeding en veterinaire aspecten 

e. Educatie 

 



   

Datum Kenmerk Paraaf: Vervolgblad 

2 april 2010 Dierentuin/2007/005 3 

 

 

Ik verzoek u een nieuw voorstel voor een wijziging in uw dierentuin in te dienen, zodra u 

in staat bent de hierboven genoemde gegevens aan te leveren. 

 

U heeft pas toestemming om de geplande wijziging uit te voeren, wanneer u een 

schriftelijke bevestiging ontvangt van het positieve besluit op het door u ingediende 

voorstel voor een wijziging. 

 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van 

deze brief een bezwaarschrift indienen. Stuur het ondertekende bezwaarschrift naar 

Dienst Regelingen, afdeling Recht en Rechtsbescherming, Postbus 20401, 2500 EK Den 

Haag. 

 

Stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

 

Op onze internetsite www.minlnv.nl/loket/bezwaar vindt u meer belangrijke informatie 

over het indienen van een bezwaarschrift.  

 

Meer informatie? 

In deze brief heb ik u mijn beslissing uitgelegd. Voor vragen kunt u contact opnemen met 

de heer G.M.R. van der Sluijs van team Vergunningen en ontheffingen uitvoering, 

telefoonnummer (070) 378 6691.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, 
voor deze: 
De teammanager uitvoering Dienst Regelingen 
 

 

 

B. Kluivingh-Deetman
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BEVINDINGEN VAN DE VISITATIECOMMISSIE 

Dierentuinenbesluit 

 
ALGEMENE GEGEVENS 

Aanvraagnummer  : Dierentuin/2007/002 
Naam    : Landgoed Hoenderdaell 
Plaats    : Anna Paulowna 
Contactpersoon  : R.P.M. Kruijff 
Datumvisitatie   : 18 februari 2011 
 
Deelname visitatiecommissie: 
• De heer ing. P. Bodingius 
• Mevrouw ing. T.I. Schelvis 
• De heer G.M.R. van der Sluijs 
 

 
 
Algemeen 

Stichting Landgoed Hoenderdaell (hierna: Hoenderdaell) bestaat uit een dierentuin en een natuurgebied. In 
samenwerking met stichting Pantera (hierna: Pantera) wordt nu gewerkt aan een roofdierencentrum. Bij een 
eerdere ontmoeting heeft de visitatiecommissie (hierna: commissie) de tekeningen van het nieuw te bouwen 
centrum bekeken. Inmiddels is gestart met de bouw en is de commissie uitgenodigd voor een eerste beoordeling. 
Naast het roofdierencentrum worden ook een aantal nieuwe verblijven bij Hoenderdaell beoordeeld. Tijdens het 
vorige bezoek van de commissie waren deze verblijven nog in aanbouw. Verder wordt de ontwikkeling van het 
park beoordeeld. 

 
Bevindingen: Roofdierencentrum 

Houden/Huisvesten 
- Het hekwerk van het buitenverblijf voor de grote katachtigen wordt vier meter hoog en zwart gemoffeld.  
- Het buitenverblijf wordt volledig overdekt met gaas van gegalvaniseerd ijzer. Er wordt nog nagedacht over het 

eventueel verven van het gaas, zodat de structuur van het gaas meer aan het oog onttrokken kan worden.  
- De commissie geeft aan dat problemen met grote katachtigen, zoals ontsnapping, meestal in de eerste week 

na plaatsing in het nieuwe verblijf voorkomen. Het is van groot belang dat de dieren rustig aan hun nieuwe 
onderkomen kunnen wennen. Daarom worden de dieren na de verhuizing eerst een aantal dagen in de 
binnenverblijven gehouden om te wennen. 

- Een wijziging op de tekeningen is een afzuiginstallatie voor ammoniak welke door milieuwetgeving als eis 
wordt gesteld. De commissie geeft aan dat een hoge ammoniakconcentratie inderdaad niet gewenst is. Dit is 
ook van invloed op het gedrag van de dieren. 

- In het binnenverblijf wordt langs de nachtverblijven een ringleiding aangebracht, waar een hoge druk reiniger 
op aangesloten kan worden. 

- De nachtverblijven worden voorzien van vloerverwarming. Daarnaast wordt elk nachtverblijf voorzien van een 
hoge en een lage ligplaats.  

- De nachtverblijven kunnen ook aan elkaar gekoppeld worden. 
- De verblijven worden voorzien van een klassieke mechanische vergrendeling. 
- Door de opstelling van het binnenverblijf hebben de verzorgers een goed overzicht over de nachtverblijven. 

Vanaf de binnenplaats is duidelijk te zien of alle dieren in het nachtverblijf aanwezig zijn en of alles goed is 
afgesloten. 

- Bij de inrichting van de verblijven wordt ook het ‘sloopgedrag’ van de dieren meegenomen. 
- De inrichting van de verblijven wordt in een later stadium beoordeeld. De commissie vormt haar definitieve 

advies, als de bouw zich in het eindstadium bevindt, voordat de dieren geplaatst worden.  
- Pantera is inmiddels bezig met ‘crate training’, om de dieren voor te bereiden op het transport van Pantera 

naar Hoenderdaell. 
- Pantera neemt geen nieuwe dieren op totdat Pantera is verhuisd naar Hoenderdaell.  
- Volgens de planning moeten de verblijven op 1 juni 2011 gereed zijn.  
 
Verzorgen 
- De nachtverblijven worden voorzien van automatische waterbakken. 
- Mest zal elke dag verwijderd worden. 
 
Aanbevelingen 

- Goed na denken over de beplanting van de  buitenverblijven, bijvoorbeeld bamboe in de verblijven en hop, 
kamperfoelie of bruidssluier als klimplant om de rasters aan het oog te onttrekken. 

- Zorgen voor een voldoende stevige toegangsweg naar de verblijven. 
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Bevindingen: Dierentuin 

Houden/Huisvesten 
- De dieren verkeren in een goede gezondheid en conditie.  
- De meeste verblijven missen dynamiek en kunnen beter op de soort afgestemd worden. De verblijven zouden 

voor de dieren en voor de bezoeker spannender ingericht kunnen worden. 
- Het verblijf van de Aziatische kleinklauwotters (Aonyx cinerea) wordt bewoond door zes dieren. Verrijking in 

het verblijf ontbreekt, bijvoorbeeld een schuin stuk waar de dieren van af kunnen glijden. 
- De wolven (Canis lupus) gedragen zich als in een echte roedel. De groep wolven bestaat uit verschillende 

generaties. 
- De gevlekte hyena’s (Crocuta crocuta) zijn waarschijnlijk de eerste generatie na wildvang (F1). Hoenderdaell 

geeft aan dat de kans erg klein is dat de dieren genetisch verwant zijn aan elkaar. 
- Hoenderdaell en Pantera vragen of het verblijf voor de gevlekte hyena’s geschikt gemaakt kan worden voor  

jachtluipaarden (Acinonyx jubatus). Hier kan een plan voor ingediend worden bij Dienst Regelingen. De 
wijziging wordt dan beoordeeld of deze aan de eisen van het Dierentuinenbesluit voldoet. 

- Hoenderdaell wil in de toekomst misschien starten met een roofvogelopvang en eventueel kweekkooien 
realiseren. Vanzelfsprekend is dit ook een wijziging die vooraf gemeld moet worden bij Dienst Regelingen. 

- De mara’s (Dolichotis patagonum) bevinden zich samen met de rode reuzenkangoeroes (Macropus rufus) in 
één verblijf. Voor de mara’s is een berg zand aanwezig. De commissie adviseert pijpen in de berg te plaatsen 
welke de mara’s zelf kunnen opgraven. Hier kunnen bijvoorbeeld oude rioleringsbuizen voor gebruikt worden. 
De commissie mist nog wat lichte hoogteverschillen in het verblijf, zoals een helling voor de mara’s om op te 
zonnen. 

- Bij het verblijf van de emoe’s (Dromaius novaehollandiae) en de kalkoen (Meleagris gallopavo) ontbreekt een 
barrière tussen het hek en de bezoekers. De dieren kunnen door het hek naar de bezoekers pikken. Een kleine 
afstandsbarrière wordt aanbevolen. 

- Het wordt aanbevolen om in het verblijf van de wallabies (Macropus rufogriseus) hoogteverschillen aan te 
brengen. 

- Het wapitihert (Cervus elaphus) verhuist binnenkort naar Estland. Het dier is erg onrustig. De hyena’s 
verhuizen dan naar het voormalige verblijf van het wapitihert.  

- Het verblijf voor de neusberen (Nasua nasua) mist hoogte, wat de klimmogelijkheden beperkt. 
- De wasberen (Procyon lotor) zijn vervangen door stinkdieren (Mephitis mephitis). Ook deze dieren laten zich 

overdag weinig zien aan de bezoekers.  
- Het verblijf van de Berberapen (Macaca sylvanus) oogt klassiek van opzet. De commissie spreekt de voorkeur 

uit voor een natuurlijker verblijf met natuurlijke barrières en natuurlijke materialen. Een op de soort ingericht 
apeneiland is hier een goed voorbeeld van. Het verblijf bevindt zich op een mooie lichte plek in het park. De 
groep bestaat uit acht dieren en is afkomstig uit een andere grotere familie. 

- De stokstaartjes (Suricata suricatta) zijn afkomstig uit één van de parken van Zodiac Zoos. Hoenderdaell is op 
aanbeveling van Zodiac Zoos begonnen met een stel. 

- In het verblijf van de moerasschildpadden (Emydidae spp.) moeten meer ligplaatsen voor de schildpadden, 
zoals boomstammen, worden geplaatst. 

- In het verblijf van de pinché-aapjes (Saguines oedipus) zijn een aantal uitkijkpunten gerealiseerd. Het verblijf 
is inmiddels beter op de soort aangepast. 

- De ringstaartmaki’s (Lemur catta) beschikken nu over twee binnenverblijven, beiden aangesloten op het ruime 
buitenperk.  

- Hoenderdaell heeft een aantal reptielen toegevoegd aan de collectie. Hiervoor is geen aanvraag voor een 
wijziging ingediend. De slangen die zijn toegevoegd aan het dierenbestand zijn geen gifslangen.  De verblijven 
voldoen niet aan het Dierentuinenbesluit. Nieuwe verblijven voor de reptielen zijn in aanbouw. Zoals eerder 
aangegeven moeten wijzigingen vooraf aangevraagd worden. Wanneer een wijziging vooraf aangevraagd 
wordt, kan de wijziging voorafgaand aan de realisatie getoetst worden aan het Dierentuinenbesluit. Dit 
voorkomt onnodige kosten.  

- Het verblijf voor de groene leguanen (Iguana iguana) is veel te klein voor deze soort. De leguanen zullen nog 
een stuk groeien. De rustplaats bevindt zich te dicht onder de warmtelamp. 

- Er is een verblijf voor ara’s gerealiseerd. Dit verblijf is aan de lage kant, geadviseerd wordt een hoogte van 
drie meter. De broedblokken bevinden zich in de binnenverblijven. De commissie adviseert om grotere bomen 
en houtblokken te plaatsen, welke de ara’s zelf kunnen uithollen. 

- Het verblijf van de capibara’s (Hydrochoerus hydrochaeris) voorzien van een extra schuilmogelijkheid zodat de 
dieren zich kunnen afzonderen. 

 
Beleidsprotocol 
- Hoenderdaell heeft de afgelopen tijd samengewerkt met andere dierentuinen zoals Zodiac Zoos en Vogelpark 

Avifauna. De commissie geeft aan dat samenwerking erg belangrijk is, vooral op het gebied van 
fokprogramma’s. 

- Een educatief- en informatiefplan, afgestemd op de collectie, ontbreekt nog. 
 
Registratie 
- Hoenderdaell maakt inmiddels gebruik van het registratiesysteem ARKS (Animal Records Keeping System). 

Een afschrift van de registratie over 2010 moet voor 1 april 2011 worden aangeleverd. 
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Aanbevelingen 

- De verblijven beter verrijken, dynamischer vormgeven en meer op het gedrag van de soort inrichten. 
- Kiezen voor natuurlijke barrières en minder hekwerk. Een dierenverblijf heeft een educatief doel op zich. Veel 

traliewerk leidt af van de inrichting. 
- Rekening houden met licht en schaduw in de verblijven. 
- Het nieuwe wolvenverblijf goed op de soort inrichten, met hoogteverschillen, mogelijkheden bieden voor het 

dier om zich terug te trekken,  een open plek, zorgen voor evenwicht in het verblijf. 
- Raadplegen van husbandry guidelines of een beroep doen op deskundigen bij het ontwerpen van een nieuw 

verblijf. 
- Gebruik maken van voedselverrijking. Toepassen van verschillende manieren van voedseltoediening die de 

dieren tot activiteit verplicht, bijvoorbeeld bij de apen en neusberen. 
- In het verblijf voor de goudfazanten (Chrysolophus pictus) een beschutte plek waar de dieren zich kunnen 

terugtrekken realiseren. 
 
 
  

******************************* 
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Onze referentie 

Aanvraagnummer 

Dierentuin/2007/005 

Bijlagen 

1 

 

Geachte heer Kruijff, 

 

Op 18 februari 2011 heeft de Visitatiecommissie dierentuinen (hierna: commissie) 

een bezoek aan Stichting Landgoed Hoenderdaell (hierna: Hoenderdaell) gebracht. 

Met deze brief informeer ik u over de bevindingen van de commissie, haar advies 

aan mij en stel ik u op de hoogte van mijn beslissing. Ook leg ik u uit wat de 

gevolgen van mijn beslissing zijn. 

Beslissing  

Ik heb besloten de wijzigingen in uw dierentuin onder voorwaarden toe te staan. 

Dit besluit is genomen op grond van het advies van de visitatiecommissie. 

 

Het besluit over het roofdierencentrum volgt nadat de commissie op 18 mei 2011 

het verblijf fysiek heeft beoordeeld.  

Voorwaarden 

• Wijzigingen moeten vooraf bij Dienst Regelingen aangevraagd worden. 

• U dient vóór 1 juli 2011 een wijziging in voor het houden en huisvesten 

van reptielen. 

• U stelt een informatief en educatief programma op, afgestemd op de 

collectie inclusief het roofdierencentrum, en stuurt deze vóór                   

1 september 2011 naar Dienst Regelingen. 

De commissie  

Hoenderdaell is in samenwerking met Stichting Pantera (hierna: Pantera) 

begonnen aan de bouw van een roofdierencentrum op het Landgoed 

Hoenderdaell. Naast het roofdierencentrum heeft Hoenderdaell ook een aantal 

nieuwe verblijven gerealiseerd. De commissie heeft een afspraak met u gemaakt 

om de wijzigingen te beoordelen. Ook wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt 

om de ontwikkeling van de dierentuin te bespreken.  
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Bevindingen en advies  

De bevindingen van de commissie zijn als bijlage bij deze brief gevoegd. In haar 

advies schrijft de commissie het volgende: 

 

De commissie heeft een positief beeld over de wijze waarop de realisatie van het 

roofdierencentrum wordt aangepakt. Voordat de grote katachtigen in het nieuwe verblijf 

worden geplaatst, zal de commissie op woensdag 18 mei 2011 nogmaals een bezoek 

brengen aan Landgoed Hoenderdaell. Volgend op dit bezoek zal de commissie een advies 

uitbrengen aan Dienst Regelingen. 

 

De nieuwe verblijven van Hoenderdaell voldoen aan de basisbehoeften van de dieren. De 

verblijven zijn echter weinig uitdagend voor de dieren en kunnen zowel voor de bezoekers 

als het dier spannender worden ingericht. De commissie vindt dat wat betreft inrichting veel 

kansen onbenut blijven. De commissie adviseert om voorafgaand aan de realisatie van een 

verblijf, onderzoek te doen naar het gedrag en de behoeften van een soort, mogelijkheden 

voor de inrichting van het verblijf te bekijken en eventueel inspiratie op te doen bij reeds 

gerealiseerde verblijven en ervaringen in andere dierentuinen. Ook verwacht de commissie 

dat de realisatie van een informatief- en educatiefplan nu voortvarend opgepakt wordt. 

 

De commissie adviseert positief over de doorgevoerde wijzigingen als aan de gestelde 

voorwaarden voldaan wordt. Over het roofdierencentrum wordt na 18 mei 2011 een advies 

gevormd. 

 

De commissie geeft verder aanbevelingen om beter aan de doelvoorschriften van 

het besluit te voldoen. 

 

Overwegingen  

Verhuizing Pantera 

Pantera zal binnenkort volledig worden overgeplaatst naar Landgoed 

Hoenderdaell. Het roofdierencentrum dat nu gebouwd wordt, zal onderdeel gaan 

uitmaken van de dierentuin.  

 

Omdat in het roofdierencentrum gevaarlijke diersoorten gehouden gaan worden, 

zal de commissie, voordat de grote katachtigen in de nieuwe verblijven worden 

geplaatst, op 18 mei 2011 nog een bezoek brengen aan Hoenderdaell om de 

verblijven en inrichting te beoordelen. Ik wil bij deze benadrukken dat u pas 

toestemming heeft om de grote katachtigen in uw dierenbestand op te nemen, 

indien u een positief besluit van mij heeft ontvangen.    

 

Wijzigingen 

Hoenderdaell heeft wijzigingen doorgevoerd die niet vooraf zijn gemeld aan Dienst 

Regelingen. Zo heeft u reptielen toegevoegd aan uw collectie en zijn er nieuwe 

verblijven in aanbouw. Ik heb u meerdere malen aangegeven dat wijzigingen 

vooraf bij Dienst Regelingen aangevraagd moeten worden, zodat vooraf aan de 

realisatie van een wijziging getoetst kan worden of deze voldoet aan het 

Dierentuinenbesluit. Dit voorkomt onnodige kosten. Ik verwacht dan ook dat u in 

de toekomst wijzigingen vooraf aan mij meldt en dat u alsnog een wijziging 

indient voor het houden en huisvesten van reptielen.  
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Nieuwe verblijven 

De nieuwe verblijven die u heeft gerealiseerd voldoen alleen aan de 

basisbehoeften van de dieren. De inrichting moet volgens de commissie worden 

verbeterd, zodat de dieren hun natuurlijke gedrag meer kunnen vertonen. Ik wil 

daarom dat u de verblijven zo inricht, dat de dieren hun natuurlijke gedrag beter 

kunnen uiten en de omgeving een verrijking voor de dieren wordt. U kunt hierbij 

andere dierentuinen of deskundigen raadplegen of gebruik maken van husbandry 

guidelines voor specifieke soorten.  

 

Door de verblijven op een natuurlijke en uitdagende manier in te richten voorzien 

ze in de natuurlijke gedragsbehoeften van de dieren. De dieren zullen hierdoor 

meer natuurlijk gedrag gaan vertonen, waardoor ze ook aantrekkelijker worden 

voor het publiek om naar te kijken. Daarmee kan de inrichting van verblijven 

bijdragen aan het behalen van de informatieve en educatieve doelstellingen van 

het park. 

 

Informatief en educatief programma 

Elke dierentuin moet volgens artikel 12, lid 6 van het Dierentuinenbesluit, 

beschikken over een informatief en educatief programma. Hierin worden onder 

meer de doelstellingen afgestemd op het collectieplan. Ondanks meerdere 

verzoeken van mijn kant heb ik van u een dergelijk programma nooit mogen 

ontvangen. Ik verzoek u daarom nogmaals om een informatief en educatief 

programma op te stellen, waarin de collectie van Pantera is opgenomen, en deze 

vóór 1 september 2011 naar Dienst Regelingen te sturen.  

Conclusie  

De wijzigingen voldoen onder voorwaarden aan het Dierentuinenbesluit. Een 

besluit over het roofdierencentrum volgt nog na advies van de commissie.  

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 

verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen. Stuur het ondertekende 

bezwaarschrift naar Dienst Regelingen, afdeling Recht en Rechtsbescherming, 

Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.  

 

Stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

 

Op onze internetsite  vindt u meer informatie over het indienen van een 

bezwaarschrift. 
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Meer informatie 

Heeft u vragen, kijk dan op onze website: www.drloket.nl. Of bel met het DR-

Loket: 0800 - 22 333 22 (op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur). 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 

namens deze: 

 

 

 

 

B. Kluivingh-Deetman 

De Teammanager Uitvoering Dienst Regelingen 
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Geachte heer Kruijff, 

 

Op 28 oktober 2009 heb ik van u een aanvraag ontvangen voor een wijziging in 

uw dierentuin. Deze aanvraag heeft betrekking op uw vergunning met nummer 

DB/2007/005 op grond van het Dierentuinenbesluit. Met deze brief stel ik u op de 

hoogte van mijn beslissing.  

 

Beslissing 

Ik heb besloten de wijziging in uw dierentuin onder voorwaarden toe te staan. 

Voorwaarden 

− U stuurt uiterlijk twee weken voor de verhuizing van de katachtige roofdieren 

vanuit Nijeberkoop naar Landgoed Hoenderdaell, Anna Paulowna een 

verhuisprotocol naar Dienst Regelingen. 

− Binnen een maand na de verhuizing evalueert u de nieuwe situatie met de 

visitatiecommissie. De secretaris van de commissie neemt contact met u op. 

Wijziging 

U wilt uw dierentuin uitbreiden met een roofdierencentrum. U werkt hierbij samen 

met de stichting Pantera. De bouw is inmiddels in een vergevorderd stadium.  

 

Het roofdierencentrum bestaat uit een duurzaam gebouwde loods. Een belangrijke 

plaats nemen de binnenverblijven van de katachtigen in. Daarnaast is ruimte 

beschikbaar voor het trainen van de dieren. Tot slot wordt in het 

bezoekersgedeelte vormgegeven aan de bijbehorende educatieve middelen. 

 

De buitenverblijven worden rondom de loods gerealiseerd, geschakeld met de 

binnenverblijven. 

De commissie 

De commissie heeft de bouwlocatie op 18 februari 2011 en 24 juni 2011 bezocht. 

Over het bezoek van 18 februari 2011 heb ik u in mijn besluit van 7 april 2011 

geïnformeerd. Een definitief besluit zou volgen na een fysieke inspectie van de 
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visitatiecommissie in een later stadium. Deze inspectie heeft op 24 juni 2011 

plaatsgevonden. 

Bevindingen en advies 

De bevindingen en het advies van de visitatiecommissie worden nagestuurd. U 

heeft telefonisch aangegeven dat de voortgang van dit omvangrijke project 

gebaat is bij een spoedig besluit. Ik kom u hierin tegemoet.  

Overwegingen 

De bouw van het roofdierencentrum nadert haar voltooiing. Hoewel een formeel 

advies van de commissie nog ontbreekt is het duidelijk dat u zich bewust bent van 

de eisen aan het houden, huisvesten, verzorgen en tonen van dieren uit het 

Dierentuinenbesluit. Op basis van de aanvraag (inclusief bouwtekeningen) en het 

rapport van de commissie van 18 februari 2011, constateer ik dat u de eisen uit 

het Dierentuinenbesluit zorgvuldig invult. Verder heeft stichting Pantera een 

ontheffing van het verbod op het onder zich hebben van katachtige roofdieren, op 

grond van de Flora- en faunawet. Ik heb daarom vertrouwen in een goede 

afronding van het project. 

Conclusie 

De wijziging voldoet onder voorwaarden aan het Dierentuinenbesluit. 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 

verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen. Stuur het ondertekende 

bezwaarschrift naar Dienst Regelingen, afdeling Recht en Rechtsbescherming, 

Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.  

 

Stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

 

Op onze internetsite www.drloket.nl/bezwaar vindt u meer informatie over het 

indienen van een bezwaarschrift. 

Meer informatie 

Heeft u vragen, kijk dan op onze website: www.drloket.nl. Of bel met het DR-

Loket: 0800 - 22 333 22 (op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur). 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 

namens deze: 

 

 

 

 

B. Kluivingh-Deetman 

Teammanager Vergunningen
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BEVINDINGEN VAN DE VISITATIECOMMISSIE 

Dierentuinenbesluit 

 
ALGEMENE GEGEVENS 

Aanvraagnummer  : Dierentuin/2007/005 
Naam    : Landgoed Hoenderdaell 
Plaats    : Anna Paulowna 
Contactpersoon  : R.P.M. Kruijff 
Datumvisitatie   : 24 juni 2011 
 
Deelname visitatiecommissie: 
• De heer ing. P. Bodingius 
• Mevrouw ing. T.I. Schelvis 
• De heer G.M.R. van der Sluijs 
 

 
 
Algemeen 

Stichting Landgoed Hoenderdaell (hierna: Hoenderdaell) bestaat uit een dierentuin en een natuurgebied. In 
samenwerking met stichting Pantera (hierna: Pantera) wordt nu gewerkt aan een roofdierencentrum. 
 
De tekeningen van het roofdierencentrum zijn in een eerder stadium bekeken door de Visitatiecommissie 
Dierentuinen (hierna: commissie). Tijdens het vorige bezoek van de commissie op vrijdag 18 februari 2011, was 
de bouw van het roofdierencentrum net gestart. Tijdens dit bezoek is afgesproken dat de commissie Landgoed 
Hoenderdaell opnieuw zou bezoeken, voorafgaand aan de plaatsing van de dieren en wanneer de bouw van het 
roofdierencentrum in een vergevorderd stadium is.  
 
Naast het roofdierencentrum zullen ook de overige verblijven van Hoenderdaell bekeken worden. 
 
Bevindingen: Roofdierencentrum 

Houden/Huisvesten 
- In het nieuwe roofdierencentrum is één binnenverblijf en één buitenverblijf zo goed als gereed gemaakt. De 

commissie kan zo goed beoordelen hoe alle verblijven er uit komen te zien. 
- De schuiven van de verblijven kunnen op afstand worden bediend met een elektrische bediening. 
- Het is niet mogelijk om vanuit de binnenruimte de buitenruimte te bekijken. 
- Het binnenverblijf kent een hoogte van 2,6 meter. Elk binnenverblijf wordt voorzien van twee ligbritsen 

aangebracht op twee verschillende hoogtes. 
- De onderkant van de voor- en zijkanten van de binnenverblijven worden voorzien van geperst bamboe. De 

dieren zijn zo visueel van elkaar gescheiden. Dit geeft de dieren meer rust. Door de open tralieconstructie aan 
de bovenkant van de voor- en zijkanten van de verblijven, is het voor de verzorgers wel mogelijk om de 
verblijven in te kijken. De commissie vindt dat de veiligheidsaspecten in het nieuwe roofdierencomplex goed 
zijn doorgevoerd. 

- Bij elk binnenverblijf wordt afzuiging geplaatst. De luchtzuivering is voorzien van koolstoffilters met 
warmteregelaars. De lucht van de binnenverblijven wordt zo op dezelfde temperatuur weer de ruimte 
ingepompt. 

- Rondom de buitenverblijven bevindt zich de ‘junglewall’ en de ‘junglewalk’. De ‘jungelwall’ is een extra 
hekwerk tussen de buitenverblijven en het looppad van de bezoekers. De ‘jungelwall’ zorgt voor voldoende 
afstand tussen de bezoekers en de buitenverblijven. Het is de bedoeling dat deze ‘junglewall’ door begroeiing 
met verschillende soorten klimplanten bedekt wordt. De bezoeker moet dan door de begroeiing heen kijken. 
Dit zorgt voor meer intimiteit voor de dieren en het ‘jungle-effect’ zorgt voor een spannende beleving voor de 
bezoeker. De bezoekers lopen door de ‘junglewalk’, een verdiept gangpad langs de ‘junglewall’. 

- Elk buitenverblijf is bestemd voor maximaal twee dieren. 
- De buitenverblijven worden voorzien van boomstammen en houten klimsteigers. Elk buitenverblijf zal 

daarnaast worden voorzien van een vijver van 2 bij 3 meter met een diepte van 50 centimeter. De beplanting 
van de buitenverblijven zal onder andere bestaan uit bamboe, naaldhout, vlier en grote grassen. De 
buitenverblijven worden verder ingezaaid met gras. 

- Van de vijf grote katachtigen (Tijger (Panthera tigris), Leeuw (Panthera leo), Jaguar (Panthera onca), Panter 
(Panthera pardus), Poema (Puma concolor)) ontbreekt alleen de Poema in het dierenbestand. Daarnaast zijn 
ook enkele kleinere katachtigen onderdeel van de collectie. 

 
Beleidsprotocol 
- Bij de begroeiing van de ‘junglewall’ worden educatieve bordjes bij de verschillende plantensoorten geplaatst. 
- De protocollen zullen op de nieuwe soorten worden aangepast, zodra de dieren gewend zijn aan hun nieuwe 

verblijven en de eerste kinderziektes zijn aangepakt.  
- De commissie wil graag dat Hoenderdaell en Pantera een extra protocol opstellen, met betrekking tot de 

verhuizing van de dieren. Pantera geeft aan dat de cratetraining goed verloopt. Daarnaast is een schema 
opgesteld welke dieren samen op transport zullen gaan. Er zullen niet meer dan vier dieren per rit worden 
vervoerd naar Anna Paulowna. De mannelijke leeuwen zullen voor het transport hoogstwaarschijnlijk worden 
verdoofd. 
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Bevindingen: Dierentuin 

Houden/Huisvesten 
- Ten opzichte van het begin van 2011 trekken de bezoekersaantallen aan. 
- In een groot aantal verblijven is de inrichting uitgebreid en zijn de verblijven beter op de soort ingericht. 
- De waterpartij in het verblijf van de capibara’s (Hydrochoerus hydrochaeris) kent een continue verversing. De 

extra schuilmogelijkheid voor de dieren ontbreekt nog. 
- Bij de ingang naast de kinderboerderij is een verblijf voor flamingo’s (Phoenicopteridae spp.) gerealiseerd. In 

het verblijf is een vlak stuk voor nestgelegenheid aanwezig. 
- In het verblijf van de Japanse witbuikeekhoorns (Sciurus lis) en de blauwgele ara (Ara ararauna) is een houten 

achterwand aangebracht. Daarnaast is de inrichting van het verblijf uitgebreid met onder andere grote 
broedblokken en takken voor meer zitposities. 

- In het verblijf van de ara’s wil Hoenderdaell graag een rotswand aanbrengen aan de achterzijde van het 
verblijf. Dit vindt de commissie een goed idee. 

- Hoenderdaell heeft het plan om naast de kas een volière te realiseren voor de rode ibissen (Eudocimus ruber). 
Voor deze wijziging moet een plan ingediend worden bij Dienst Regelingen. 

- De Victoria kroonduiven (Goura victoria) beschikken over nestgelegenheid op hoge dikke takken. De commissie 
adviseert om deze nesten van bovenaf met groen te beschutten. 

- De nieuwe verblijven voor de reptielen zijn inmiddels weer verwijderd. De situatie van de groene leguanen 
(Iguana iguana) is echter niet gewijzigd. 

- De binnenverblijven van de ringstaartmaki’s (Lemur catta) zijn aan elkaar gekoppeld, zodat de dieren over een 
grotere binnenruimte beschikken. Inmiddels is de groep uitgebreid met 6 jongen. 

- De soldatenara’s (Ara militaris) zitten op eieren. In het verblijf is een groot broedblok aanwezig. 
- Door een defect in het zuiveringssysteem is het water in het verblijf van de brilkaaimannen (Caiman 

crocodylus) op dit moment niet helder. 
- De inrichting in het verblijf van de stinkdieren (Mephitis mephitis) is eveneens aangepakt. Door het extra 

geplaatste groen in het verblijf, hebben de dieren nu meer beschutting. De stinkdieren hebben op dit moment 
jongen. 

- In het verblijf van de neusberen (Nasua nasua) is een houten achterwand geplaatst. Ook deze dieren hebben 
jongen. Het aangebrachte groen is in dit verblijf helaas nog niet goed aangeslagen. 

- Ook in een aantal verblijven van de fazanterie is meer inrichting aangebracht. Het verblijf van de Auerhoen 
(Tetrao urogallus) is bijvoorbeeld voorzien van groepjes stenen en meer beplanting. 

- In de binnenverblijven van de fazanterie zijn ventilatieroosters aangebracht. 
- De wolven (Canis lupus) zijn in het voormalige verblijf van de wilde zwijnen (Sus scrofa) geplaatst. In dit ruime 

en groene verblijf zijn heuvels gecreëerd en boomstronken geplaatst. Dit maakt het verblijf spannender en de 
dieren hebben de mogelijkheid zich visueel van elkaar te scheiden. 

- Hoenderdaell wil het plan om beren te gaan houden toch gaan uitvoeren. Het verblijf waar nu de wilde zwijnen 
en het wapitihert (Cervus elaphus) worden gehouden, zal dan worden omgebouwd tot een verblijf voor beren. 
Deze ingrijpende wijziging moet voorafgaand worden aangevraagd bij Dienst Regelingen. De berensoorten 
worden gezien als ‘risicovolle’ diersoorten en het verblijf zal daarom voorafgaand aan de plaatsing van de 
dieren, getoetst moeten worden door de commissie. 

- Ook in het verblijf van de hyena’s (Crocuta crocuta) is de inrichting geoptimaliseerd, door middel van het 
aanbrengen van heuvels en boomstammen. 

- In het verblijf van de rode reuzenkangoeroes (Macropus rufus), de mara’s (Dolichotis patagonum) en de 
kasuaris (Casuariidae. spp) zijn inmiddels een aantal bomen verwijderd, zodat meer zonlicht de bodem bereikt. 
Voor het creëren van een goede zonplek zal Hoenderdaell nog meer bomen verwijderen. 

- In het verblijf van de kleinklauwotters (Aonyx cinerea) is ter verrijking een dikke boomstam in het water 
geplaatst. Het is te zien dat deze dieren een dergelijke toevoeging zeer waarderen. 

- Achter het verblijf van de wasberen (Procyon lotor) is een helofytenfilter gerealiseerd. Hoenderdaell wil graag 
Humboldt pinguins (Spheniscus humboldti) of zwartvoetpinguins (Spheniscus demersus) plaatsen in het 
wasberenverblijf. Hoenderdaell kan hiervoor een wijziging aanvragen bij Dienst Regelingen. 

 
Registratie 
- Hoenderdaell levert een overzicht van het dierenbestand van 2010 aan. 
 
Aanbevelingen 

- De commissie adviseert om een startprotocol op te stellen en van daaruit de protocollen verder te ontwikkelen. 
- De commissie adviseert om in het verblijf van de emoes (Dromaius novaehollandiae) en de wallabies 

(Macropus rufogriseus) een aantal bomen te verwijderen om een zonplek te creëren. 
 

 

**************************** 
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Onze referentie 

Aanvraagnummer 

Dierentuin/2007/005 

Bijlagen 

1 

 

Geachte heer Kruijff, 

 

Op 31 augustus 2011 heb ik van u een aanvraag ontvangen voor een wijziging in 

uw dierentuin. Deze aanvraag heeft betrekking op uw vergunning met nummer 

DB/2007/005 op grond van het Dierentuinenbesluit. Met deze brief stel ik u op de 

hoogte van mijn beslissing.  

Beslissing 

Ik heb besloten de wijziging in uw dierentuin onder een voorwaarde toe te staan. 

Dit besluit is genomen op grond van het advies van de visitatiecommissie (hierna: 

de commissie). 

Voorwaarde 

- U stelt een plan van aanpak op voor het educatieplan, waarin een 

tijdsplan is opgenomen voor de uitvoering en waarin enkele ideeën 

concreet zijn uitgewerkt. U stuurt een afschrift hiervan vóór 1 november 

2012 naar Dienst Regelingen. 

Wijziging 

Stichting Landgoed Hoenderdaell heeft een educatieplan opgesteld, afgestemd op 

de collectie, inclusief het roofdierencentrum.  

Overwegingen  

Uw educatieplan beschrijft educatie op meerdere niveaus. Het beschrijft zowel 

dicht bij huis als internationaal verschillende educatieve doelstellingen en ideeën. 

Dit plan kan dan ook een basis vormen om aan de doelstellingen van het 

Dierentuinenbesluit te voldoen.  

 

De commissie heeft aangegeven dat de verblijven van het nieuwe 

roofdierencentrum niet geheel in overeenstemming zijn met artikel 12, lid 6 van 

het besluit. Omdat de invulling van de verblijven - gezien de opvangsituatie - kan 

variëren, is het niet mogelijk de dieren zoveel mogelijk in hun biologische en 
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ecologische context te plaatsen. Maar, juist dit aspect kan een uitgangspunt zijn 

voor het educatieplan. Het kan de mogelijkheid bieden het publiek te informeren 

en voor te lichten over de verschillende aspecten van de opvang van wilde dieren.  

Besluit van 14 juli 2011  

Op 14 juli 2011 heeft u van mij de overwegingen en het besluit ontvangen voor de 

bouw van het roofdierencentrum. Bij dit besluit zijn enkele voorwaarden aan uw 

vergunning gesteld. Het betreft de volgende voorwaarden: 

 

- U stuurt uiterlijk twee weken voor de verhuizing van de katachtige 

roofdieren vanuit Nijerberkoop naar Landgoed Hoenderdaell, Anna 

Paulowna een verhuisprotocol naar Dienst Regelingen.  

- Binnen een maand na de verhuizing evalueert u de nieuwe situatie met de 

visitatiecommissie. De secretaris van de commissie neemt contact met u 

op.  

 

De verhuizing heeft nog niet plaatsgevonden, maar het verhuisprotocol heb ik 

inmiddels wel ontvangen. U heeft dus voldaan aan de eerste voorwaarde.  

 

Ik verzoek u mij op de hoogte te houden met betrekking tot de verhuizing van de 

dieren van Stichting Pantera te Nijerberkoop naar Hoenderdeall in Anna Paulowna. 

Daarnaast wil ik u – wellicht ten overvloede- er op wijzen dat wijzigingen zoals 

nieuwe soorten en ingrijpende veranderingen aan verblijven, vóóraf bij Dienst 

Regelingen aangevraagd moeten worden.   

Bevindingen en advies  

Zoals aangegeven in mijn besluit van 14 juli 2011, ontvangt u bij deze de 

bevindingen en advies van de commissie naar aanleiding van haar bezoek op 24 

juni 2011.  

De bevindingen van de commissie zijn als bijlage bij deze brief gevoegd. In haar 

advies schrijft de commissie het volgende: 

 

De commissie adviseert positief over de doorgevoerde wijzigingen en de bouw van het 

roofdierencentrum. 

 

Bij de ontwikkeling en het ontwerp van het roofdierencentrum is goed nagedacht over de 

opzet en de keuze van de materialen. Er is tevens veel aandacht besteed aan de veiligheid 

van het centrum. De verblijven zijn ruim opgezet en de inrichting voldoet aan de 

basisbehoeften van de soorten. De commissie is zich ervan bewust dat de verblijven niet 

geheel in overeenstemming zijn met artikel 12, lid 6 van het besluit, namelijk het zoveel 

mogelijk plaatsen van de dieren in hun biologische en ecologische context. Gezien het doel 

en de dynamische bezetting van het opvangcentrum is deze vorm van tentoonstellen echter 

onrealistisch. Het centrum voldoet voor het overige aan het besluit. 

 

De commissie is van mening dat Pantera en Hoenderdaell een modern en professioneel 

opvangcentrum hebben gecreëerd. De commissie wil het centrum en het proces binnen een 

maand na de verhuizing graag met Pantera en Hoenderdaell evalueren. 
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Voor de overige verblijven is de commissie verheugd te zien dat Hoenderdaell de 

aanbevelingen van de commissie goed oppakt. De commissie gaat er op basis van de 

gevoerde gesprekken en recente veranderingen vanuit dat Hoenderdaell veel aandacht aan 

de inrichting van de verblijven blijft besteden. Daarbij zou het accent in toekomstige 

verblijven mogelijk ook meer kunnen liggen in het houden van meerdere soorten in een 

goed daarop afgestemd biotoop, de zogenaamde ‘eco-displays’. 

 

De commissie geeft verder aanbevelingen om beter aan de doelvoorschriften van 

het besluit te voldoen. 

Conclusie  

De wijziging voldoet onder voorwaarden aan het Dierentuinenbesluit. 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 

verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen. Stuur het ondertekende 

bezwaarschrift naar Dienst Regelingen, afdeling Recht en Rechtsbescherming, 

Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.  

 

Stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

 

Op onze internetsite www.drloket.nl/bezwaar vindt u meer informatie over het 

indienen van een bezwaarschrift. 

Pantera 

Ik heb mijn beslissing over de bouw van het roofdierencentrum ook naar Pantera 

gestuurd. Daarbij is het gedeelte van het advies over het roofdierencentrum 

gevoegd.  

Meer informatie 

Heeft u vragen, kijk dan op onze website: www.drloket.nl. Of bel met het DR-

Loket: 0800 - 22 333 22 (op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur). 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 

namens deze: 

 

 

 

 

B. Kluivingh-Deetman 

Teammanager Vergunningen 
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Bijlagen 

 

 

Geachte heer Kruijff, 

 

Op 1 december 2011 heeft u schriftelijk aangegeven dat u uw aanvraag voor een 

wijziging op uw dierentuinvergunning wilt intrekken. Met deze brief bevestig ik de 

intrekking van uw aanvraag. 

Wijziging 

Stichting Landgoed Hoenderdaell realiseert met Stichting Pantera een 

roofdiercentrum. 

Intrekken ongedaan maken 

Is dit niet juist, of wilt u de intrekking ongedaan maken, dan kunt u dit binnen 

veertien dagen schriftelijk aangeven. Als ik binnen deze termijn geen bericht heb 

ontvangen, beschouw ik uw aanvraag als ingetrokken.  

Meer informatie 

Heeft u vragen, kijk dan op onze website: www.drloket.nl. Of bel met het DR-

Loket: 0800 - 22 333 22 (op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur). 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

B. Deetman 

Team Natuur 

 

 

  

Een afschrift van deze brief is verstuurd aan: 

- Stichting Pantera
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BEVINDINGEN VAN DE VISITATIECOMMISSIE 

Dierentuinenbesluit 

 
ALGEMENE GEGEVENS 

Aanvraagnummer  : Dierentuin/2007/005 
Naam    : Landgoed Hoenderdaell 
Plaats    : Anna Paulowna 
Contactpersoon  : R.P.M. Kruijff 
Datumvisitatie   : 2 september 2013 
 
Deelname visitatiecommissie: 
• De heer Ger van der Sluijs 
• Mevrouw Tessa Schelvis 
• De heer Joep Wensing 
 

 
 
Algemeen 

Landgoed Hoenderdaell (hierna: Hoenderdaell) is sinds 2008 in het bezit van een dierentuinvergunning. Naast de 
dierenverblijven en het natuurgebied, is het park in 2011 uitgebreid met een roofdierencentrum waar verschillende 
soorten grote katten worden opgevangen. Met de realisatie van dit opvangcentrum is ook de Stichting Leeuw 
opgericht, welke zich inzet voor de grote katachtigen in de wereld. 
 
Hoenderdaell heeft een aanvraag ingediend voor het houden van 2 tot 4 bruine beren (Ursus arctos). Deze dieren 
zijn afkomstig van het voormalig Fokstation Kormisosh, Bulgarije. De visitatiecommissie Dierentuinen (hierna: de 
commissie) brengt een bezoek aan Hoenderdaell om de toekomstige verblijven van de beren te bekijken. 
 
Bevindingen 

Houden/Huisvesten 
- Door het park is een nieuw verhard pad aangelegd. 
- De rode ibissen (Eudocimus ruber) hebben naast de tropische kas een buitenverblijf gekregen. De hoge volière 

is natuurlijk ingericht en beschikt over een waterpartij.  
- Bij de rode ibissen en ara’s (Ara spp.) zijn cavia’s (Cavia porcellus) geplaatst om het gras kort te houden. 
- Hoenderdaell heeft vleerhonden (Pteropus lylei) toegevoegd aan het dierenbestand. Voor deze wijziging is 

geen aanvraag ingediend, dit moet daarom alsnog gedaan worden. Ten overvloede meldt de commissie dat 
nieuwe diersoorten, nieuwe verblijven en ingrijpende wijzigingen aan bestaande verblijven voorafgaand aan de 
uitvoering moeten worden aangevraagd. 

- Hoenderdaell overweegt zwart-witte vari’s (Varecia variegata) aan het dierenbestand toe te voegen. Daarnaast 
is Hoenderdaell nog op zoek naar een andere soort die bij de ringstaartmaki’s (Lemur catta) geplaatst kan 
worden en die het gras kort houdt. De commissie adviseert Hoenderdaell collega dierentuinen te raadplegen, 
over welke ervaringen zijn opgedaan met mixed species exhibits voor deze soorten.  

- Omdat natuurbroed bij de kroonkraanvogels (Balearica regulorum) niet succesvol is, is besloten de rennen 
voor deze vogels aan te passen. De rennen worden samengevoegd en krijgen een waterpartij. De rennen van 
de fazanterie worden ook per twee samengevoegd, zodat de dieren meer ruimte krijgen. 

- De beren zullen worden geplaatst in het aangepaste voormalige verblijf van de wilde zwijnen (Sus scrofa). Dit 
verblijf wordt op dit moment al bewoond door vier Hudson Bay wolven (Canis lupus hudsonicus). Het hek van 
het verblijf gaat 70 centimeter de grond in, zodat de dieren er niet onderdoor kunnen graven. Verder is de 
afrastering voldoende op de soort richt, met een hoogte van 2,5 meter en een overhang naar binnen van 50 
cm. Aan de binnenkant van het hek zijn palen met schrikdraad geplaatst. Als inspiratiebron is het berenbos in 
Ouwehands’ Dierenpark gebruikt. Het ruime verblijf is met twee betonnen rioolbuizen verbonden met een 
tweede buitenverblijf. Deze doorgangen kunnen met een schuif worden afgesloten. Beide buitenverblijven zijn 
verder voorzien van een waterpartij, schuilhokken, bomen en hoogteverschillen. De commissie geeft aan dat 
de schuilhokken hoogstwaarschijnlijk meer beschutting moeten bieden, willen de beren in winterslaap gaan. 
Hoenderdaell wil het natuurlijke gedrag van de beren zoveel mogelijk stimuleren. 

- Het roofdierencentrum van Stichting Leeuw is volop in gebruik. De dieren maken een goede indruk, zijn over 
het algemeen rustig en zien er goed uit. 

- Het verblijf van het luipaard (Panthera pardus) bevindt zich tussen twee verblijven waar leeuwen (Panthera 
leo) worden gehuisvest. Het is te zien dat het dier hier onrustig van wordt, dus een andere locatie, niet 
ingesloten tussen leeuwen, zou beter voor dit dier zijn. Een andere oplossing zou zijn om meer groen aan te 
planten en een verhoging aan te brengen, zodat het luipaard zich kan terugtrekken of vanaf een verhoogd punt 
uitzicht heeft op de leeuwen. 

- De ruime binnenhal van het roofdierencentrum is voorzien van boomskeletten, waterpartijen en rotspartijen. 
Dit nu ruime binnenverblijf was in eerste instantie bedoeld voor een trainingsparcours. Nieuwe manieren van 
verrijking worden nog onderzocht. 

- De verrijdbare sluis tussen de binnenhal en de binnenverblijven is voorzien van een weegschaal. De dieren 
worden getraind in het gebruik van de verrijdbare sluis. 

- Op de eerst etage van het roofdierencentrum bevindt zich het restaurant en een educatieve gang die uitkijkt 
op de binnenhal van de grote katten. De commissie geeft aan dat het van bovenaf op de dieren kijken, 
bedreigend voor de dieren kan zijn, mede doordat de hal een zeer open structuur heeft en de meeste 
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katachtigen juist behoefte hebben aan dekking. Een oplossing zou het verhogen van de rotspartijen kunnen 
zijn. Ook kan gedacht worden aan een toepassing gelijk aan de “Junglewall” beneden, rondom de buiten 
verblijven.. 

- De focus van Hoenderdaell ligt op dit moment op de opvang van dieren en niet zozeer op het aantrekken van 
meer bezoekers.  

- Het stuk grond waar eerst de savanne zou komen wordt nog verder ontwikkeld. Het is nog niet duidelijk of dit 
gebied alsnog een Afrikaanse savanne wordt of toch een Europees gebied. De grote stal waar nu een aantal 
uilen wordt gehuisvest, zal in de toekomst mogelijk gebruikt gaan worden als binnenverblijf voor de dieren uit 
dit gebied. 

- De vogels van de Roofvogelshow worden inmiddels achter de schermen gehuisvest, waar ze in ruimere volières 
worden gehouden. 

 
Verzorgen 
- In het voedingsprotocol voor de beren ontbreken de additieven. Een aangepast voedingsprotocol moet worden 

aangeleverd bij Dienst Regelingen. 
- Seizoensvariatie in voeding kan ervoor zorgen dat de beren beter in winterslaap gaan. De commissie adviseert 

ter verrijking bessenstruiken en bramen in het verblijf van de beren aan te planten. 
- Voor de rode kleur bij de Chileense flamingo’s (Phoenicopterus chilensis) en de rode ibissen is het dieet 

verantwoordelijk. Overwogen kan worden Canthaxantine als additief toe te voegen. 
- Stichting Leeuw is in het roofdierencentrum aan het testen met verrijking voor de dieren. Zo wordt er 

binnenkort een soort kabelbaan geïnstalleerd waar een stuk vlees aan vast gemaakt kan worden. Stukken 
vlees worden sowieso met huid en haar aangeboden. De dieren moeten zo wat meer moeite doen voor hun 
eten. Naast voedselverrijking is Stichting leeuw ook aan de slag met geurverrijking.  

 
Beleidsprotocol 
Instandhouding van diersoorten 

- Hoenderdaell werkt op het gebied van de beren samen met Alertis, Stichting voor beer- en 
natuurbescherming1. Alertis zal zorgen voor een informatiebord bij het verblijf, welke het verhaal achter de 
opvang van deze beren vertelt. 

- Het verblijf van de beren is niet ontworpen voor de uitbreiding van de groep met nakomelingen. Daarnaast is 
de commissie ook geen voorstander van het fokken met opvangdieren. Deze beperking is al onderdeel van het 
inheems opvangbeleid in Nederland. Opvang beleid voor uitheemse dieren is nog in voorbereiding..Indien 
nodig ziet de commissie graag dat daarom geboortebeperkende maatregelen worden genomen. 

- Stichting Leeuw heeft contact met de organisatie ‘Wilde dieren de tent uit’. Met het komende verbod op wilde 
dieren in circussen, zullen steeds meer dieren opvang nodig hebben. Stichting Leeuw kan niet al deze dieren 
opvangen en probeert contact te leggen met buitenlandse instanties, waaronder wildparken, voor de opvang 
van de circusdieren. 

- Stichting Leeuw wil graag leeuwen uitzetten in een reservaat in Afrika. De commissie geeft aan dat bij het 
uitzetten van dieren goed gekeken moet worden naar de in het gebied aanwezige ondersoort. De genetische 
zuiverheid van de populatie mag niet in gevaar komen door het uitzetten van een andere ondersoort in het 
gebied. De commissie adviseert in gesprek te gaan met Stichting Leo (www.leofoundation.org)2. Stichting Leo 
werkt samen met onderzoekers van Universiteit Leiden die de verschillende ondersoorten van de leeuwen in 
Afrika in kaart hebben gebracht. 

- Een aantal tijgers (Panthera tigris) van Stichting Leeuw wordt misschien uitgezet in een reservaat in Rusland. 
Hiervoor geldt dezelfde zorgvuldigheid wat betreft de genetische zuiverheid. 

 
Veterinair 

- De beren lopen in een natuurlijk verblijf waar ze de hele dag hun snuit in de grond kunnen stoppen en waar via 
het voedsel makkelijk infecties kunnen worden opgelopen. Het is daarom belangrijk dat er regelmatig 
mestcontroles bij de beren plaatsvinden. 

- In het roofdierencentrum is een veterinaire ruimte aanwezig. Onderzoek, zoals mestonderzoek, wordt alleen 
uitgevoerd als er een vermoeden bestaat dat er iets aan de hand is. Een structurele aanpak is echter gewenst. 
Mestonderzoek heeft ook een belangrijke preventieve geneeskundige functie. 

 
Educatie 

- In de educatieve gang boven in het roofdierencentrum is informatie over een aantal (gehouden) kattensoorten 
te vinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1De samenwerking met Alertis is mogelijk inmiddels beëindigd. 
2Dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. 
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Aanbeveling(en) 

- Bessenstruiken en bramen in het verblijf van de beren aanplanten. 
- Regelmatige mestcontrole op eventuele worminfecties bij de beren uitvoeren. 
- Bij de rode ibissen en de Chileense flamingo’s overwegen het dieet aan te passen voor de natuurlijke kleur van 

de vogels.  
 
Voorwaarde(n) 

- Voor de vleerhonden alsnog een wijziging aanvragen bij Dienst Regelingen. 
- Een aangepast voedingsprotocol voor de beren aanleveren bij Dienst Regelingen. 
- Geboortebeperkende maatregelen nemen bij de beren. 
 
Advies visitatiecommissie 

De commissie adviseert positief op de toevoeging van de beren aan het dierenbestand van Hoenderdaell. Het 
verblijf is geschikt voor het houden van de 2 tot 4 dieren. Het is goed te zien dat Hoenderdaell in gesprek gaat met 
organisaties zoals Alertis en ‘Wilde dieren de tent uit’. Het roofdierencentrum is daarnaast een belangrijke 
toevoeging voor de opvang van uitheemse dieren. 
 
Ten overvloede wil de commissie nogmaals benadrukken dat wijzigingen voorafgaand aan de uitvoering moeten 
worden aangevraagd bij Dienst Regelingen. Een bezoek op locatie moet voorbereid worden, om een volledig advies 
te kunnen geven. De commissie ontvangt graag alsnog documentatie over de recent doorgevoerde wijzigingen. 
 

 

Ondertekening 

 

Datum:  

 

 

Voorzitter:        Secretaris: 

 

 

 

De heer Ger van der Sluijs      Mevrouw Tessa Schelvis 
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Dienst Regelingen 
  

Postbus 19530 

2500 CM Den Haag 

www.drloket.nl 
  

T 0800 - 22 333 22 

F 070 - 378 61 39 

cites@minlnv.nl 
  
  

Onze referentie 

Aanvraagnummer 

Dierentuin/2007/005 

Bijlagen 

 

 

Geachte heer Kruijff, 

 

Op 8 december 2011 heb ik van u een aanvraag ontvangen voor een wijziging in 

uw dierentuin. Deze aanvraag heeft betrekking op uw vergunning met nummer 

DB/2007/005 op grond van het Dierentuinenbesluit. Met deze brief stel ik u op de 

hoogte van mijn beslissing.  

 

Beslissing 

Ik heb besloten dat de wijziging in uw dierentuin voldoet aan de eisen van het 

Dierentuinenbesluit. 

Wijziging 

Stichting Landgoed Hoenderdaell realiseert met Stichting Leeuw een 

roofdiercentrum. 

Gebruik roofdiercentrum 

In mijn brief van 5 maart 2012 betreffende uitstel bezitsontheffing voor opvang, 

heb ik aangeven dat uw aanvraag, namens stichting Leeuw, aangehouden wordt. 

Hierdoor wordt het gebruik van het roofdiercentrum vooralsnog beperkt. 

 

U beschikt echter wel over een bezitsontheffing voor educatie doeleinden of 

onderzoek behorende bij uw dierentuinvergunning. Deze ontheffing geeft u de 

mogelijkheid om dieren onder u te houden, die rechtmatig verkregen zijn. 

Rechtmatig wil in dit geval zeggen in overeenstemming met de CITES-

regelgeving. 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 

verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen. Stuur het ondertekende 

bezwaarschrift naar Dienst Regelingen, afdeling Recht en Rechtsbescherming, 

Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.  

 



 
  
 
 

  

 

Dienst Regelingen 

 

Datum 

5 maart 2012 

Onze referentie 

aanvraagnummer 

Dierentuin/2007/005 

 

Pagina 2 van 2 

Stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

 

Op onze internetsite www.drloket.nl/bezwaar vindt u meer informatie over het 

indienen van een bezwaarschrift. 

Meer informatie 

Heeft u vragen, kijk dan op onze website: www.drloket.nl. Of bel met het DR-

Loket: 0800 - 22 333 22 (op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur). 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 

namens deze: 

 

 

 

 

B. Deetman 

Teammanager Vergunningen 

 

 

 

 

 

Een afschrift van deze brief is verstuurd aan: 

- Stichting Pantera 
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 Verzoeken Dienst Regelingen Den Haag 

AID 844 Controleverslag Verzoeken DR Den Haag 

 

 

Controlegegevens 

Inspectie PLA Afd TU Grond 

gebonden 

KVK 091326080000 

Teamleider Hut W. Naam 

gecontroleerde 

Stichting Landgoed Hoenderdaell 

Verantwoordelijk 

Controleur 

Weber P.J. Adres  Ewijckskade 1 

Rapportnummer 1772/12/001 Postcode & 

Woonplaats  

1761JA ANNA PAULOWNA 

  Datum rapport 06-06-2012 

 

Aanleiding  

Datum controle 06-06-2011 

Naam tweede controleur n.v.t. 

Welk soort verzoek is van toepassing Overige verzoeken 

Wat is het registratienummer van het verzoek, de 

aanvraag of het afgegeven document 

 

 

Omschrijf de inhoud van het verzoek 

Dienst Regelingen verzoekt de Algemene Inspectiedienst aanwezig te zijn bij een bezoek aan de 

potentiële opslaghouders in verband met de aanbestedingsprocedure opvang en verzorging van 

inheemse en uitheemse levende (beschermde) dieren. 

 

Bevindingen 

Hierbij verklaar ik, Petrus Johannes WEBER ambtenaar van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

(NVWA), werkzaam in de divisie Landbouw en Natuur Toezichtuivoering Plant & Natuur Team Natuur,  

toezichthouder als bedoelt in artikel 5.11 AWB en artikel 104 van de Flora- en faunawet, het volgende: 

 

Op 21 mei 2012 is dit bezoek aangekondigd bij de opslaghouder.  

Op 06-06-2011, omstreeks 10.30 uur, heb ik, P.J. Weber, samen met B.C. Langeveld uitvoeringsexpert 

IBG van Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en innovatie, een 

bezoek gebracht aan Stichting Hoenderdaell, gevestigd aan de Van Ewijckskade 1 te 1761 JA Anna 

Palowna. Aldaar spraken wij de ons bekende en ons in onze functie kennende Peter Kruijff en eigenaar 

en bestuurder van de stichting Hoenderdaell. 

 

Hoofdstuk 5 Eisen ten aanzien van inschrijver 

 

Kwaliteitszorg en kwaliteitsborging 

Heeft de locatie een werkwijze omschreven zoals beschreven staat in paragraaf 5.2.6. van het bestek? 

 

Hoofdstuk 6 Eisen met betrekking tot de opdracht 

 

§ 6.2 Kwaliteitseisen 

 § 6.2.1. Worden de vijf vrijheden van Brambell gerespecteerd? Dit houdt in dat een dier vrij is: 

- van dorst, honger en onjuiste voeding;  
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- van fysiek en fysiologisch ongerief; 

- van pijn, verwondingen en ziektes; 

- van angst en chronische stress; 

- om het natuurlijke (soorteigen) gedrag te vertonen. 

JA 

 

Het betreft hier een nieuwe IBG locatie waar nog geen dieren in opdracht van DR IBG 

zijn geplaatst. De aanwijzingen in de aansluitende tijgerverblijven werden 

overeenkomstig bovenstaande punten gehouden 

 

 

A. Verzorging 

 § 6.2.1.A.2 Worden de opgevangen dieren adequaat verzorgd? Hiermee wordt in ieder geval bedoeld 

dat de opgevangen dieren minimaal 2 maal per dag visueel dan wel fysiek worden gecontroleerd door 

gekwalificeerde medewerkers?  

 § 6.2.1.A.3 Krijgen verwaarloosde en/of (zwaar) gewonde dieren extra aandacht? 

  

JA  

 

Gesproken afdelinghoofd Rutger, deze is jarig actief geweest bij Stichting Pantera 

Grindweg 22 8422 DN Nijeberkoop en woont nabij het tijgercentrum Hoenderdaell. 

 

 

B. Voeding en opslag van voedingsmiddelen 

 § 6.2.1.B.1 Is de wijze en frequentie van het aanbieden van voedsel en drenking afgestemd op het 

natuurlijke gedrag van de diersoort en conditie van het dier? 

JA  

 

Dieren worden bij binnenkomst gewogen en door een dierenarts Gerard Hakkensteegt 

bekeken. Deze komt periodiek 1 keer per twee maanden.  

 

 § 6.2.1.B.2 Wordt de voeding hygiënisch bereid en opgeslagen? 

JA  

 

In nieuwe en schone betegelde ruimtes 

 

 

C. Huisvesting 

 § 6.2.1.C.1 Beschikt de locatie over de volgende huisvestingsfaciliteiten: 

- Behandelkamer;  

- Diergeneesmiddelenruimte; 

- Opslagruimte voor dode dieren; 

- Quarantaine; 

- Verblijven; 

- Ziekenboeg. 

JA  

 

-Behandel tafel is aangeschaft maar nog niet aanwezen. 

-Dode dieren kunnen in vriezer 

- diergeneesmiddelen fazanterie 

 

 § 6.2.1.C.2/C.3 Worden de opgevangen dieren gehouden in geschikte verblijven? 

JA  

 

Ruime verblijven met stevige kooiconstructies 

 

D. Hygiëne en veiligheid 

 § 6.2.1.D.1 Zijn de hygiënische omstandigheden van de locatie in orde? Hiermee wordt bedoeld dat 

welzijn en gezondheid van mens en dier niet in gevaar komt. Hoe zorgt inschrijver ervoor dat er 

hygiënisch gewerkt wordt?  

JA  

 

Er zijn protocollen beschreven! Omstandigheden waren nu uiterst schoon  

 

 § 6.2.1.D.2 Wordt er veilig gewerkt? Hiermee wordt bedoeld dat gezondheid en welzijn van mens en 

dier niet in gevaar komt. Is op locatie een noodplan aanwezig? 

JA  Transportkooien zijn aan te sluiten op bestaande verblijven zodat grote katachtige 
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 zonder risico in een transportverblijf loopt. 

 

E. Veteriniaire zorg en ziektepreventie 

 § 6.2.1.E.1 Vindt de diagnose van in beslag genomen plaats conform het gestelde in paragraaf 

6.2.1.E.1?  

 § 6.2.1.E.2 Heeft de locatie de veterinaire zorg adequaat geregeld?  

 § 6.2.1.E.3  Is inschrijver op de hoogte van het proces rondom euthanasie? 

 § 6.2.1.E.4  Weet inschrijver hoe omgegaan moet worden met gestorven dieren? 

 § 6.2.1.E.5  Voldoet de locatie aan de quarantaineruimte voorschriften en worden de binnen gekomen 

dieren voor een bepaalde periode in quarantaine gehouden? 

 § 6.2.1.E.6  Worden de dieren voldoende beschermd tegen veelvoorkomende parasieten? 

  

JA  

 

-Diagnose gebeurd door een dierenarts bij binnenkomst dier; 

-protocol rond euthanasie, hiervan Kruiff op de hoogte gebracht; 

-Quarantaineruimte is voormalig paardenstal wordt aangepast aan verblijf voor grote 

katachtige. 

 

 

§ 6.3 Administratie en algemene eisen 

§ 6.3.A  Houdt de locatie een administratie bij zoals omschreven staat in paragraaf 6.3.A van het bestek? 

JA  

 

Arks, opgenomen in het dierenregister welke ook voor de dierentuin wordt gebruikt 

 

§ 6.3.J  Worden de verblijven van in beslag genomen dieren gescheiden van de andere verblijven en zijn de 

verblijven niet toegankelijk voor het publiek? 

JA  

 

Verblijven zijn gescheiden en niet toegankelijk voor publiek 

 

 

§ 6.4 Capaciteit 

Is op de locatie de vereiste capaciteit beschikbaar voor DR? De minimale capaciteit –per perceel- is: 
7. De opvang en verzorging van uitheemse katachtige: minimaal 4 verblijven en minimaal 6 dieren per 

jaar kunnen opvangen en verzorgen. 

JA  

 

 

 

§ 6.5 Bereikbaarheid 

Is de locatie waar de dieren gehouden worden 24 uur per dag bereikbaar? Hoe heeft de inschrijver dit 

geregeld? 

JA  

 

Hoofd tijger verzorging en valkenier, deze laatste is ook als verzorger van de katachtige 

actief, wonen in de directe omgeving. 

 

AALGEMEEN    

 

De opslaghouder heeft zich ingeschreven op de volgende percelen:  

 Perceel 1 Inheemse vogels 

 Perceel 2 Inheemse overige zoogdieren 

 Perceel 3 Inheemse reptielen/amfibieën, geleedpotigen (inheems en uitheems) 

 Perceel 4 Uitheemse vogels 

 Perceel 5 Uitheemse overige zoogdieren 

 Perceel 6 Uitheemse reptielen/amfibieën 

 X Perceel 7 Uitheemse katachtigen 

 Perceel 8 Giftige gevaarlijke reptielen/amfibieën 

 Perceel 9 Primaten 

 Perceel 10 Uitheemse vissen 

 Perceel 11 Koraal 

 Perceel 12 Zeezoogdieren (inheems en uitheems) 
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Onze bevindingen en de opmerkingen van Kruiff 06-10949181  en 0223-531388 zijn hieronder 

weergegeven. 

 

 

1. TECHNISCHE BEKWAAMHEID 

- Komt de capaciteit (aantal verblijven aantal mogelijk op te vangen dieren) overeen met hetgeen 

door de opslaghouder bij inschrijving is aangegeven in bijlage 5?  

-Kunnen de in beslag genomen dieren gescheiden worden gehouden van het publiek? 

 

-Is er met de vaste en/of tijdelijke medewerkers een dienstverband? 

 

JA 

 

Vast, tijdelijk en vrijwilligers 

 

JA 

 

 

 

Verzorging (zie 6.2.1 A van het bestek) 

 

Worden de opgevangen dieren adequaat verzorgd? Hiermee wordt in ieder geval bedoeld dat de 

opgevangen dieren minimaal 2 maal per dag visueel dan wel fysiek worden gecontroleerd door 

gekwalificeerde medewerkers? 

JA  

 

 

 

 

 

Welke maatregelen is opslaghouder van plan te nemen om voortplanting te voorkomen? 

JA  

 

Verblijven alleen in een verblijf 

 

 

Op welke manier wordt geborgd dat er voldoende gekwalificeerde dierverzorgers of vrijwilligers 

aanwezig zijn? 

JA  Een aantal van de huidige verzorgers en trainers hebben ruime ervaring uit 

eerdere opvang centra, deze hebben een vast dienstverband. 

 
 

 

 

Krijgen de in beslag/bewaring genomen dieren verzorging, conform het gestelde in 6.2.1.A2en A3 

van het bestek? 

JA   

 

 

 

Voeding en opslag (zie 6.2.1. B van het bestek) 
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Op welke manier wordt geborgd dat de voeding en drenking gebeurd conform het gestelde in 6.2.1 

B1?  

 

JA  Als voer overblijft wordt dit verwijderd 

 

Wordt de voeding hygiënisch, schoon en droog opgeslagen, conform het gestelde in 6.2.1 B2 van 

het bestek. 

Zijn de voer- en drinkvoorzieningen dusdanig bevestigd dat ze niet omgestoten of beschadigd 

kunnen worden?  

Zijn de voer- en drinkvoorzieningen dusdanig vervaardigd dat ze geen verwondingen kunnen 

veroorzaken? 

 

 

JA   
 

 

 

Huisvesting (zie 6.2.1. C van het bestek) 

 

 

Is huisvesting in eigendom van de opslaghouder?  

(- 6.2.1 C1 1- bij niet, hoe is het dan geregeld? Gebruikersovereenkomst?) 

Is er een behandelkamer aanwezig?  

Is er een diergeneesmiddelen ruimte aanwezig? 

Is er een opslagruimte voor dode dieren aanwezig? 

Is er een quarantaineruimte aanwezig?   

Zijn er verblijven en zijn deze geschikt voor het diersoorten in het perceel waarop wordt 

ingeschreven?  

Is er een ziekenboeg aanwezig?   

Voldoen de hierboven genoemde huisvestingsfaciliteiten aan de eisen gesteld in 6.2.1 C1 en C2 

van het bestek?  

Voldoen de verblijven aan de eisen gesteld in 6.2.1 C3 van het bestek?  

JA  

 

Quarantaineruimte moet verbouwd worden 

 

 

 

Hoe zorgt opslaghouder ervoor dat de verschillende partijen in beslag/bewaring genomen dieren van 

elkaar te onderscheiden zijn? 

JA 

 

Identificatie middels chipreader is mogelijk 

 

 

 

Hygiëne en veiligheid (zie 6.2.1 D van het bestek) 

 

Is er een op schrift gesteld schoonmaakrooster aanwezig? 

Zien de verblijven er schoon uit? 

In de verblijven is [wel/geen] opgeslagen vuilnis en/of opgeslagen mest aanwezig  

Welke voorzorgsmaatregelen zijn er genomen om te voorkomen dat de opgevangen dieren 

ontsnappen, derden iets aandoen, of dat de dieren door derden iets wordt aangedaan?  

Is er een noodplan aanwezig?  

Wordt het noodplan begrepen door de medewerkers en is er geoefend met het noodplan? 

Is er een goede omheining om de verblijven aanwezig?  

Zijn er waarschuwingsborden aanwezig bij ieder verblijf in het geval er gevaar aanwezig is? 

Zijn er voldoende uitgangen aanwezig?  

Zijn de uitgangen voldoende duidelijk aangegeven en goed bereikbaar?  

Is er, in geval van giftige dieren, een instructie over de procedure bij ongeval, bekend bij de 

medewerkers? 
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JA  

 

-Naar wij zagen waren de verblijven schoon en waren geen restante mest aanwezig; 

-Centrum beschikt over een corridor waar dieren in getransporteerd kunnen worden 

middels een mobiele kooi, die bevestigd kan worden aan stevige verblijven. 

- geen giftige dieren aanwezig 
 

 

 

 

 

Veterinaire zorg en ziektepreventie (zie 6.2.1. E van het bestek) 

Welke dierenarts wordt door de opslaghouder ingeschakeld bij aannamen wanneer nodig? Hoe is dit 

geregeld? 

JA 

NEEN 

 

dierenarts hakkesteegt schagen 

Dierenartsenpraktijk Schagen   

Post- en bezoekadres Noord 3, 1741 BA, Schagen 

Telnr 0224 - 213527 

Faxnr 0224 - 219916 

Email info@dapschagen.nl 

Kamer van Koophandel 50367358 

BTW NL816008036B01 

Apotheek maandag - vrijdag 9.00 - 17.00 uur 

zaterdag 11.00 - 13.00 uur 

Opgeven visites maandag - zaterdag 8.00 - 9.00 uur 

Spoedgevallen 24 uur per dag bereikbaar! 
 

 

Hoe gaat men om met de bevindingen van onderzoeken door de dierenarts? Hoe worden deze 

opgenomen in de administratie?  

 

JA 

NEEN 

 

Kaart waarop wordt bijgehouden de bevindingen van de dierenarts en evt. 

medicatie 

 

Hoe controleert de opslaghouder of het dier voorzien is van de juiste identificatie? 

   

JA 

NEEN 

 

Chipreader 

 

 

Zijn er schriftelijke voortgangscontrole lijsten aanwezig? Of is men van plan deze bij te houden 

wanneer er een contract wordt afgesloten met Dienst Regelingen voor opvang en verzorging van in 

beslaggenomen / in bewaring genomen dieren?  

JA   
 

 

Zijn er faciliteiten om dieren te vangen, in bedwang te houden, een anestheticum toe te dienen, 

dieren te euthanaseren (laatste twee handelingen verricht door een dierenarts)? 

JA  
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Hoe wordt omgegaan met behandeling en preventie tegen veelvoorkomende parasieten? 

JA  

 

Niet preventief  

 

 

  

  

 

Administratieve en algemene eisen (zie 5.2.6, 6.3 A van het bestek) 

 

  

-Is er een op schrift gestelde werkwijze?  

-Voldoet de op schrift gestelde werkwijze aan de eisen gesteld in 5.2.6 van het bestek?  

-Is er een op schrift gestelde werkwijze omtrent in vrijheid stellen van dieren, doden van dieren, 

organisatorische continuïteit, administratie, bedrijfsbeleid? (zie 5.2.6 van het bestek)  

-Is er een administratie als bedoeld in 6.3 A van het bestek aanwezig? Of hoe gaat men de 

administratie bijhouden wanneer er een contract wordt afgesloten met Dienst Regelingen voor 

opvang en verzorging van in beslaggenomen / in bewaring genomen dieren?  

-Voldoet de administratie aan de eisen gesteld in 6.3 A van het bestek?  

Hoe gaat men om met vangen en transporteren van in beslaggenomen of in bewaring genomen 

dieren wanneer dit gevraagd wordt?  

JA  

 

 

 

 

 - Is er een vervoersmiddel, zijn er vervoerskooien en vangmiddelen?  

  

 

 

 

Hoe borgt men de 24 uur per dag, zeven dagen per week telefonische bereikbaarheid?   

JA  

 

Mobiele telefoons 

 

 

Kan men binnen 2 uur na de melding van in beslagname of in bewaring nemen door de opdrachtgever 

verblijven gereed hebben voor het opvangen van in beslaggenomen dieren?  

JA  

 

 

 

 

    

Voor alle bevindingen geldt: (bij afwijkingen, foto’s en omschrijving) 

 

JA  
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Algemene indruk: 

Ruim en nieuw opgezet, schoon, ruim voldoende medewerkers (op het oog). In grote zandbak met 

toestellen waar de tijgers in getraind worden middels een rondtrekken van een stuk vlees en nemen 

van hindernissen. 

 

Ontbrekende punten: 

Behandeltafel (is besteld) 

Quarantaine-ruimte dient verbouwd (is opdracht voorgegeven) 

 

Algemene opmerking opslaghouder: Hoeveel katachtige kan ik verwachten. Kon niet concreet 

beantwoord worden door Bart Langeveld 

 

 

Ondertekening 

Naam ambtenaar AID: Weber P.J. 
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 Natuur Dierkwelling 

AID 840 Controleverslag Dierkwelling 

 

 

Controlegegevens 

Inspectie LN Afd Toezichtuitv 

Plant en Natuur 

KVK 371346030000 

Teamleider Hut, W. Naam 

gecontroleerde 

Stichting Landgoed Hoenderdaell 

Verantwoordelijk 

Controleur 

Weber, P.J. Adres  Van Ewijckskade 1 

Rapportnummer 1772/13/0010 Postcode & 

Woonplaats  

1761JA ANNA PAULOWNA 

  Datum rapport 24-04-2013 

 

Aanleiding  

Datum controle 18-01-2013 

Naam tweede controleur geen 

Wat is de aanleiding Goedenmorgen Peter, 

  

Ik kreeg deze mail van colleg Rob Verspoor met het 

verzoek deze aan jullie door te geven. 

Ik kon zo snel geen algemeen emailadres vinden en 

ik hoop dan ook dat jij weet wie dit op kan gaan 

pakken? 

  

Het gaat om landgoed Hoenderdael in Anna 

Paulowna, aldaar breken regelmatig (edel) herten 

uit. 

De omwonenden zijn erg bang geworden omdat dit 

steeds vaker voorkomt. 

  

De gemeente heeft ook al vragen gesteld hoe het 

mogelijk is dat er dieren kunnen ontsnappen. 

  

Voor vragen kun je me altijd bellen of mailen. 

  

Graag hoor ik of het in behandeling kan worden 

genomen en door wie. 

  

Fijne feestdagen. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Sandra Hof  

Medewerkster Dierenwelzijn Noord Holland Noord 

Gripnummer:        32930  

Mobiele nummer:  06-52044964 

 

Nummer melding 0 
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Bevindingen  

Hierbij verklaar ik, Petrus Johannes WEBER ambtenaar van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA), werkzaam in de divisie Landbouw en Natuur, toezichthouder als 
bedoeld in artikel 5.11 AWB, (indien meegenomen) artikel 104 van de Flora- en faunawet en 
artikel 114 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, het volgende: 
 
Op 27 december heb ik bovenstaande vraag met een email beantwoord, waarin het volgende 
gesteld: Het houden van de edelherten, damherten en wilde zwijnen is toegestaan op terreinen 
< 40 hectare(vrijstelling gehouden dieren in het besluit vrijstelling beschermde dieren en 
planten). Het betreft hier een gebied van 2 keer 30 hectare. De edelherten bevinden zich in het 
stilte gebied = 30 hectare op de andere 30 hectare bevinden zich gebouwen en de dierentuin. 
  
Hoeveel dit er mogen zijn voordat spraken is van een welzijns probleem is mij niet bekend (zal 
een deskundige moeten beoordelen), maar dit aantal lijkt mij nog lang niet bereikt.  
  
Het uitbreken van de dieren is al langer een probleem. Daarom is het hek verhoogt maar naar 
het zich nu laat aanzien dus net niet hoog genoeg. Dit uitbreken van de dieren veroorzaakt 
risico's op de provinciale weg voor dier en verkeer, daarnaast raken de dieren gewond door de 
sprong op en in de het hek (zie foto). Of je daarmee een overtreding van de GWWD hebt, zou 
ik moeten bespreken met een collega (niemand te bereiken nu).. 
  
In het verleden heeft Kruiff altijd verklaard niet zeker te weten of de aangetroffen edelherten 
van hem zijn. Waar blijkt nu uit dat de dieren wel van hem zijn (een aangereden exemplaar op 
verzoek ophalen lijkt me niet genoeg). Kruiff is in staat de dieren te tellen (worden regelmatig 
gevoederd en dan geteld) kan zijn dat hij een exemplaar mist. 
  
tot slot: ik zal casus met een collega bespreken en mijn vraag is dat vooral of hier spraken is 
van een overtreding GWWD, maar evengoed lijkt de gemeente mij de aangewezen 
handhavende instantie. Onder ons gezegd en verzwegen 
 
Woensdag 16 januari 2013 heb ik de volgende email opgesteld en verzonden naar Sandra Hof: 
Zojuist antwoord ontvangen van Ger v.d. Sluijs (Dienst Regelingen verantwoordelijk voor 
dierentuinbesluit). Deze antwoordde dat de edelherten geen deel uitmaken van de dierentuin 
daar deze zich bevinden in het stilte gebied. Dat is een vette tegenvaller omdat dit een 
handvat had gegeven voor een adequate afrastering. Wel vind ik het raar dat deze dieren niet 
zijn opgenomen, want voor het betreden van het complete park wordt een kaartje gekocht en 
het stilte gebied is te bereiken via de dierentuin.  
  
Ik ga nu wederom contact opnemen van Ger van de Sluijs met de vraag of het wel zo juist is 
dat de edelherten buiten de vergunning worden gehouden. Anders kunnen we nog steeds met 
handhaven. 
  
In Strafrecht hebben wij niets gevonden m.b.t. tot het houden van dieren (heeft er voorheen 
wel ingestaan), ook de APV is hier niet duidelijk over. Maar als een van de dienders een andere 
mening kan onderbouwen, lever ik mijn mening graag in. 
 
Op ma 21 januari 2013 heb ik de volgende mail verzonden naar Sandra Hof: 
Hoi Sandra, 

  

Bij mijn zoektocht of de edelherten deel uitmaken van de dierentuin kom ik tot het volgenden: 
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M.a.w. dat de edelherten niet zijn opgenomen in de dierentuinvergunning is juist  
Artikel 1 onder b van het dierenbesluit  zegt: 

  

Het besluit aanwijzing voor productie te houden dieren noemt : 
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De APV Hollands Kroon zegt : 

 

Waarvoor de handhaving bij de gemeentelijke handhavers ligt (Han van Egmond) of mogelijk 
politie. Maar dan moet je wel aan kunnen tonen dat hij de rechthebbende op de dieren is. Dat 
wordt lastig als Kruiff blijft onkennen, enige registratie is niet noodzakelijk (geen chip geen 
dierenregister). 

  

Dat Kruiff het aangeschoten dier ophaalde lijkt mij geen aanweizig dat hij dan ook de eigenaar 
is, immers hij kan het vlees goed gebruiken.  

  

Persoonlijk denk ik dat het wel aannemlijk te maken is dat de edelherten bij Hoenderdaell 
vandaan komen, omdat in Nederland een nulstand geldt voor deze dieren. Ook op 
www.waarneming.nl is maar één  waarneming vastgelegd in Noord holland tussen 07-01-2011 
en 21-01-2013 in Weesp. Dat is nog wel een afstand !  

 

http://www.waarneming.nl/
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Ben jij al wat verder gekomen met rondvragen bij collega's ? 
 
Hierna heb ik niets meer vernomen. Onlangs heb ik mailtje gestuurd, waarin geïnformeerd 
naar het verloop van het dossier 
 

 

 

Afdoening 

Wat is de afdoening Akkoord 

Omschrijf het herstel geen 

Zijn zaken onder zich genomen of in beslag 

genomen 

Geen van beide 

Welke zaken zijn onder zich genomen of in beslag 

genomen 

Niet van toepassing 

Heeft de eigenaar/overtreder afstand getekend van 

bovengenoemde zaken 

Niet van toepassing 

 

Opmerkingen Gecontroleerde  

geen 

 

Ondertekening 

Naam ambtenaar NVWA: Weber, P.J. 
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