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Inleiding
Inleiding:
Dierentuin Animal Farm is één van de kleinste dierentuinen van Nederland. 
En de enige dierentuin in Nederland die gratis 7 dagen per week 
toegankelijk is. Sinds 2007 mag Animal Farm zich officieel dierentuin 
noemen. Wij draaien voor 90% op vrijwillige krachten en leven van een 
kleine gemeentelijke subsidie en voor de rest op donaties en sponsoring. 

Op de Animal Farm kunt u verschillende dieren bezichtigen zoals exotische 
zoogdieren, reptielen, vogels en insecten en nog vele andere dieren.

Dierentuin Animal Farm is gelegen midden in het Willem 
Alexanderplantsoen te Beverwijk op een eiland in het water.

Onderstaand vindt u het beleidsplan behorende bij onze organisatie voor 
2018. In het beleidsplan zijn onze doelstellingen geformuleerd en kunt u 
terugvinden hoe we deze willen bereiken.

We zijn erg trots op onze unieke dierentuin, maar weten ook dat er altijd 
verbeteringen mogelijk zijn. Hieruit volgt dat het beleidsplan een 
groeidocument betreft, die periodiek geüpdatet wordt met onze laatste 
plannen en inzichten. 
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Missie/Visie
Dieren: Het welzijn van de dieren staat altijd bovenaan. 

Dierentuin: Zoals onze naam aangeeft zijn wij een dierentuin. Ons collectieplan is er dan ook op gericht om 
bezoekers kennis te laten maken met diersoorten van verschillende delen van de wereld.  

Gratis toegankelijk: Wij vragen geen entree, zodat wij voor iedereen toegankelijk zijn.

Huisvesting dieren: Wij willen dieren huisvesten op een wijze die past bij hun natuurlijke behoeften. Een 
verblijf is niet alleen een hok, maar hun huis! Een natuurgetrouw verblijf verhoogt het natuurlijke gedrag en het 
welzijn van de dieren en de educatieve waarde voor de bezoekers. 

Educatie: Wij willen onze bezoekers laten zien hoe mooi, excentriek, divers en spannend de natuur is. Maar 
ook hoe gevoelig en kwetsbaar het is.

Maatschappelijke functie: Wij willen meer betrokken zijn met de gemeentes, scholen, bedrijven en 
andere maatschappelijke organisaties. Naast dierentuin, ambiëren we ook een thuis te zijn voor de vele 
verzorgers en vrijwilligers van de dierentuin. 
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Doelstellingen
Dierentuin Animal farm is sinds 2007 officieel een dierentuin. We zijn dan ook erg trots op onze dierentuin, maar 
beseffen ook dat we nog een hoop moeten verbeteren. Na 10 jaar een gewone dierentuin te zijn geweest willen 
we nu doorgroeien naar een hoger niveau. Om dit te realiseren is o.a. dit beleidsplan opgesteld om plannen en 
doelstellingen een centrale plek in de organisatie te geven.  
Het is hierbij belangrijk te realiseren wie we zijn en wat we wensen te bereiken. We hebben een belangrijke 
functie in de maatschappij, maar zijn ook beperkt in financiële middelen en tijdsbestek van de aanwezige 
vrijwilligers. Bovendien is thematiek en educatie bij de gehouden dieren een belangrijk punt. Dit vertaalt zich 
naar een aantal doelstellingen en thematiek die we hieronder hebben geformuleerd.

Doelstellingen:
- Wij willen ons richten op de kleinere diersoorten met wat 'simpelere' behoeften ten aanzien van huisvesting en 
verzorging. Grote diersoorten en/of diersoorten met speciale huisvestingseisen passen niet in onze visie. 

- Alle geplande veranderingen en verbeteringen op de dierentuin zijn onderdeel van de gekozen thematiek (zie 
thematiek).

- We willen onze dieren zo goed mogelijk in een natuurgetrouwe omgeving laten zien, zodat ze het naar hun zin 
hebben en de ruimte krijgen om hun natuurlijke gedrag te vertonen. Van alle huidige verblijven wordt bekeken of 
en hoe ze verbeterd kunnen/moeten worden om het welzijn van de dieren te verbeteren.
- Om onze collectie op peil te houden willen we graag samenwerken met andere dierentuinen en opvangcentra. 
Ons doel is om door samenwerking middels ruilen of opvang, dieren uit te wisselen, toe te voegen of elders onder 
te brengen.  Wij willen liever geen dieren uit de handel halen. Ook willen wij liever geen dieren in de handel 
aanbieden.

- Van onze huidige dieren hebben we geëvalueerd of en op welke wijze ze passen binnen onze gewenste collectie. 
Van sommige dieren hebben we besloten afstand te doen door ze of te herplaatsen in komende periode of ze in 
geval van overlijden niet meer te vervangen. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van onze huidige collectie 
en de voorgenomen plannen.

- Naast het tentoonstellen van dieren is de belangrijkste taak educatie te geven over onze dieren en de natuur 
waar zij in leven. Het is onze taak om onze bezoekers zich meer bewust te laten worden van de natuur. De natuur 
is mooi, excentriek, divers en spannend. Daartegenover staat dat de natuur ook gevoelig en kwetsbaar is. Dit 
willen we laten zien doormiddel van interactieve bebording, spelletjes, de website/sociale media en 
tentoonstellingen. Omdat we niet zo groot zijn is het voor ons ook makkelijk om de verzorgers interactie met de 
bezoekers te laten hebben.
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Thematiek

Werken vanuit verschillende thema's is een nieuw begrip binnen dierentuin Animal Farm. In plaats van enkel 
individuele soorten te huisvesten, gaan we middels thema's diersoorten in een groter geheel plaatsen. Mogelijk 
kunnen hierbij diersoorten zelfs gecombineerd worden binnen een verblijf. Door de gekozen thematiek wordt de 
educatieve waarde van de gehouden dieren veel groter en kunnen we de dieren nog beter uitdagen in hun 
natuurlijke gedrag.

Het realiseren van een duidelijke thematiek binnen de dierentuin zal enkele jaren duren. Vooral de beperkingen 
in financiële middelen en beschikbare tijd zullen een beperkende factor zijn. Maar door ons handelen vanuit een 
centraal plan uit te voeren kunnen ideeën rondom de thematiek groeien en zal dit vanzelf vorm krijgen (voor de 
plattegrond, zie bijlage 2). Onderstaand is een sommatie van onze huidige visie.

Zuid-Amerika, gebouw 1. 
Bij het beschouwen van ons huidige dierenbestand kwam de realisatie dat wij al diverse diersoorten van dit 
werelddeel in onze collectie hebben waar we graag mee doorgaan. Daarnaast is juist bij deze dierenverblijven de 
noodzaak tot technische verbeteringen hoog. De exacte invulling van de dierenverblijven en soorten, zullen we 
middels losstaande vergunningaanvragen bij de vergunningverlener toetsen. Maar in hoofdlijnen zijn we 
voornemens:

- Het nandoeverblijf op te knappen door middel van meer groen en bosschage in het verblijf (looproutes 
vergroten). De nandoes een degelijk groot binnen verblijf te geven. De bestaande groep van 2 dames te verrijken 
met een mannetje en mogelijk voortplanting te stimuleren. De inkijkmogelijkheid van bezoekers te vergroten 
door de aanleg van een veranda en een kijktunnel. Daarnaast willen we onderzoeken of de nandoeweide 
aangevuld kan worden met een zoogdier (zoals mara's).

- De bestaande 3 losse volières naast de nandoeweide eerst te koppelen en later te vervangen door 1 grote 
volière voor de huidige blauwgele ara's. Mogelijk zijn hier dan later combinaties te maken met meerdere 
kromsnavels uit dezelfde regio in één grote volierevlucht. Op de grond kunnen we mogelijk nog een kleiner 
zoogdier plaatsen (zoals wilde cavia's).
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Thematiek
Afrika, gebouw 2. 
Binnen ons huidige collectieplan huisvesten wij reeds mangoesten en stekelvarkens. Deze twee soorten zijn erg 
populair en willen we graag behouden. Op langer termijn willen we realiseren dat we beide dieren combineren 
met mogelijk nog andere diersoorten in een eigen gedeelte met het thema Afrika. Middels crowd-funding, sociale 
media en andere sponsoracties willen we dit uitwerken in de komende jaren. We wensen dit uit te voeren op de 
locatie van gebouw 2 waar momenteel de corsac vossen en het buitenverblijf van de mangoesten gevestigd zijn. 
We zijn voornemens de bestaande bebouwing te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Aan de waterzijde is 
nog zeer veel ruimte ter uitbreiding.

 Europa, gebouw 3. 
Er zijn diverse inheemse interessante dieren die we graag zouden toevoegen aan de collectie. Het sterkere geluid 
tegen mogelijk invasie soorten (neusberen/wasberen etc.) en groeiende vraag vanuit de opvang dragen hieraan 
bij. Op korte termijn zouden we al plaats kunnen bieden aan uilen/roofvogelsoorten en kleine carnivoren 
roofdieren. Op de locatie van gebouw 3 zouden we dit graag willen uitvoeren.

Kleine diersoorten/insecten, boerderij. 
Kleinere diersoorten passen goed in onze visie. Hierin is nog veel ruimte voor ontwikkeling. Zeker is dat we hierin 
graag willen uitbreiden/ontwikkelen. Ook insecten hebben hierin onze interesse. De verzorging is relatief 
eenvoudig terwijl de educatieve waarde zeer hoog is. Binnen het centrale deel van de boerderij willen we hier 
ruimte aan gaan bieden.
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Educatie
Educatie is enorm belangrijk om de dierentuin en de tentoongestelde dieren een toegevoegde waarde te laten 
hebben voor de bezoekers en de maatschappij. In de toekomst willen we hier veel meer aandacht aan schenken. 
Wij zullen dat gaan doen door middel van (interactieve) bebording, tentoonstellingen, website/ sociale media en 
1 op 1 gesprekken met de verzorgers/gidsen. Ook willen wij de dierentuin gaan opsplitsen in thema's (zie 
voorgaand). 

Maatschappelijke functie:
We gaan in gesprek met de gemeente om te kijken of wij samen kunnen werken met andere 
maatschappelijke organisaties. We willen meer gaan samenwerken met bedrijven om onze doelen te kunnen 
realiseren. Ook willen we meer gaan samenwerken met scholen om bijvoorbeeld een biologieles bij ons te 
houden.
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Flora beheer
Een dierentuin zonder planten is een kale bedoeling. Naast begroeiing in 
de dierenverblijven wordt er actief ingezet op de aankleding van ons 
terrein en de dierenverblijven met vegetatie. Ook hierin is 
natuurgetrouwheid een belangrijk thema. Binnen florabeheer worden 
enkele doelstellingen gehanteerd van waaruit gewerkt wordt:

- Binnen de dierenverblijven wordt gekozen voor plantensoorten die 
zoveel mogelijk aansluiten op het natuurlijke biotoop van de gehuisveste 
dieren. Hierbij zoeken we naar planten die een reële kans maken in het 
Nederlandse klimaat te overleven, groenblijvend zijn en niet giftig zijn 
voor de dieren.

- Buiten de verblijven wordt zo veel mogelijk gewerkt met inheemse 
plantensoorten. Het rendement van onze eigen plantensoorten is veel 
hoger dan bij exoten.

- Diversiteit van het soortenaanbod wordt zo veel mogelijk gestimuleerd. 
Er worden actief verschillende zadenmengsels toegepast. Het proces van 
de natuurlijke successie wordt gecontroleerd en begeleid. We gebruiken 
geen monoculturen. Ook van grassen kun je vele varianten uitzetten.

- Stimuleren van biodiversiteit met aanverwante insecten en vogelrijk. 
Binnen de soortenkeuze wordt rekening gehouden met verschillende 
drachtplanten en bloeiperiodes om de insecten optimaal de gelegenheid 
te geven te foerageren. Middels jaarlijkse tellingen en determinatie van 
soorten wordt dit proces extra gemonitord. Met gepaste trots kunnen we 
vermelden, dat de hoeveelheid waargenomen insecten en vogels enorm 
is toegenomen op en rond het terrein.  

- Al het snoei en groenafval vanuit florabeheer wordt lokaal verwerkt 
(composteren) en hergebruikt op het terrein. Zodoende ontstaat er een 
gesloten nutriënten kringloop voor de bemesting van planten. 
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Overig beleid
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Naast bovenstaand beschreven beleidsplan zijn er nog diverse documenten welke een essentieel onderdeel vormen van 
onze organisatie. In de toekomst zullen deze geheel of als verwijzing opgenomen worden in het beleidsplan. Derhalve 
verwijzen wij nu nog naar de individuele documenten:

- Personeelsadministratie.
Administratie van de gegevens van alle vrijwilligers betrokken bij de dierentuin.

- Huisregels.
Lijst van huisregels waaraan iedereen zich binnen de stichting dient te houden.

- Dierenadministratie.
De documenten van de dierenadministratie bevatten alle informatie omtrent alle individuele dieren qua verzorging 
(entingen, gewichten etc.) en registratiegegevens.
 
- Financiële administratie. 
Middels diverse documenten (begroting, balans, boekhouding etc.) is de financiële administratie opgezet. 

- Jaarverslag gemeente Beverwijk.
Als ontvanger van een waarderingssubsidie van de gemeente maken wij jaarlijks een verslag met hierin alle belangrijke 
veranderingen binnen onze stichting. Naast een informerende functie wordt hier tevens een financiële verantwoording, 
begroting en balans in opgenomen. 

- Voerprotocollen. 
Voedsel is een essentieel onderdeel van goede dierverzorging. In de voedselkeuken is het voedselprotocol aanwezig met 
hierin alle informatie over wat, wanneer en in welke hoeveelheid en vorm gevoerd dient te worden.

- Quarantaine ruimte en vervoervoorzieningen. 
Voor alle dieren zijn geschikte quarantaine- en vervoersvoorzieningen gerealiseerd. In de quarantaineruimte is de 
betreffende documentatie aanwezig. 

- Gedragverrijking producten.
In de voedselkeuken is documentatie aanwezig over hoe en met welke materialen/speelgoed voedsel aangeboden kan 
worden aan de dieren.

- RIE-dierentuinen, veilig en gezond werken in een dierentuin.
Protocollen van 'Nederlandse vereniging van dierentuinen' over het veilig en verantwoord werken in een dierentuin.

- Besluit houders van dieren, hoofdstuk 4. 
Binnen dit besluit staan de primaire basisbeginselen voor het recht van predicaat dierentuin vanuit de vergunningverlener. 
O.a. beleidsplan, educatief programma, collectieplan etc. zijn hier onderdeel van. 

- Vogelgriep protcol.
deVoor het 2  achtereenvolgende jaar werden we geconfronteerd met de vogelgriep en het nemen van passende 

maatregelen. In het protocol staat beschreven welke maatregelen we treffen om onze eigen risico-vogels afgeschermd te 
houden van de wilde risico-vogels alsook de hygiënische maatregelen.

- Knaagdierenbeheersingplan.
Gezien de locatie en de aanwezigheid van opslag van voedsel is de aanwezigheid van ongenode vrienden geen 
uitzondering. Middels het knaagdierenbeheersingplan wordt de aanwezigheid van vnl. ratten en muizen tot een minimum 
beperkt. In het plan staat geformuleerd op welke wijze dit gebeurt, uitgaande van de veiligheid van de eigen dieren.

- Schoonmaakprotocollen.
Nog deels in opzet.

Progressie 2017:
In bijlage 3 vindt u een kleine fotocollage van de vele verbeteringen die reeds in 2017 zijn uitgevoerd.



Organisatie
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Contactgegevens:
Stichting Animal Farm Luxemburglaan 4
1946 SJ Beverwijk 
0614997387 of 0612127399
www.animalfarm.nl
info@animalfarm.nl

KvK: 41222675

Bestuur:
Dagelijks beheerder/voorzitter: Sander Buijs.
Penningmeester: Linda van Steenis.
Secretaris: Thijs Appel.
Adviseur: Dierenarts Din van Nieuwenhuijzen.



Bijlage 1: Huidige collectie
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Bijlage 2: Plattegrond
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Bijlage 3: Progressie 2017
Algemeen

Klaar zijn voor de toekomst, begint met een duidelijk nieuw toegangsbord, juni 2017.
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Bijlage 3: Progressie 2017
Algemeen

Centrale inkoop van goederen en producten via bedrijven i.p.v. van losse inkoop door 
vrijwilligers, gedurende geheel 2017.

Opzetten en quarantaine ruimte en organiseren transportmiddelen alle dieren, 
gedurende geheel 2017.
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Bijlage 3: Progressie 2017
Algemeen

Via de 'Burendag' gesponsord door Oranjefonds konden we de boerderij voorzien van een 
frisse nieuwe kleur, september 2017.
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Bijlage 3: Progressie 2017
Algemeen

Nieuwe 'sanitaire' voorzieningen voor de bezoekers, maart 2017.

Nieuwe zit plek voor de bezoekers voor het vossenverblijf, naast de 'bijenstand', oktober 
2017.
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Bijlage 3: Progressie 2017
Educatie

Bij alle verblijven plaatsten we nieuwe, leuke en informatieve bordjes over onze dieren, 
gedurende geheel 2017.

Rond de gehele dierentuin zijn bij de dierenverblijven vragen geplaatst welke onderdeel 
zijn van een gratis speurtocht voor kinderen, gedurende geheel 20179
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Bijlage 3: Progressie 2017
Educatie

In de dierenschool is een speciale buurtbibliotheek geopend voor kinderen. Ze mogen 
hier een boek uitzoeken, met de uitnodiging met ook weer retour te brengen, februari 

2017.
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Bijlage 3: Progressie 2017
Dierenwelzijn/dierenverbijven

Het buitenverblijf van de vossen is helemaal opgeknapt. Deze was nog steeds 
beschadigd door een omgevallen boom. Daarnaast kon vocht moeilijk in de bodem 

weglopen waardoor en bij regenval plassen ontstonden. In de ondergrond bleek zeil, 
gaas en puin verwerkt te zijn. Dit is allemaal verwijderd en het geheel opnieuw bestraat 
met een onderliggend drainagestelsel. Hierop is een laagje zand aangebracht. Inmiddels 

groeien er zelfs bodem bedekkende planten en de extra buizen zorgen ervoor dat de 
dieren het weer helemaal naar hun zin hebben, september 2017.
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Bijlage 3: Progressie 2017
Dierenwelzijn/dierenverbijven

Het verblijf van 'Wilma' (breedvoorhoofdkrokodil) is opgeknapt door het plaatsten van 
een sticker op de voorruit. We hebben enkele waterplanten geplaatst en het 

waterniveau 15 cm verhoogd. Ook bij de mangoesten is rondom een prachtige 
achtergrond en zijkanten aangebracht. De dieren zijn hierdoor meer beschut en gaan zich 

zichtbaar beter gedragen. Voor de bezoekers gaat alles er veel aantrekkelijker en 
natuurlijker uitzien, maart 2017.
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Bijlage 3: Progressie 2017
Dierenwelzijn/dierenverbijven

Goede dierenverzorging begint bij goed voedsel. In 2017 is er veel geïnvesteerd in goede 
voedsel protocollen en verrijking van hun dieet. Er is hierbij goed nagedacht wat wel en 

niet gevoerd kan worden en in welke hoeveelheid. Daarnaast is er veel 
verrijkingsmateriaal gemaakt. Zodoende wordt dezelfde hoeveelheid gevoerd maar 

moeten de dieren en veel meer voor werken, gedurende geheel 2017.
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Bijlage 3: Progressie 2017
Flora beheer

Op de dierentuin is veel geïnvesteerd om niet alleen de dierenverblijven mooi aan te 
kleden maar ook de rest van het terrein. Er wordt zo veel mogelijk gewerkt met 

groenblijvende en inheemse planten. Hierdoor wordt de biodiversiteit verhoogd en is de 
aanwezigheid van plant specifieke insecten enorm toegenomen. Inmiddels staan er ook 

meerdere bijenkasten op het terrein, gedurende geheel 2017. 
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Bijlage 3: Progressie 2017
Overige

Voor de 2de maal op rij werden we op de dierentuin geconfronteerd met de vogelgriep. 
Gedurende geheel 2017 is hard gewerkt om hier passende maatregelen voor te treffen 

waardoor we tijdens de huidige uitbraak open kunnen blijven en alle risicovogels 
passend af kunnen schermen voor wilde vogels. We hebben o.a. gezorgd dat wilde 

vogels niet meer gevoerd worden op ons terrein (bijvoorbeeld middels de 
voerautomaten voor bezoekers) waardoor veel wilde vogels elders zijn gaan wonen).

Lang niet alle voorbeelden van de vooruitgangen in 2017 hebben we met bovenstaande 
in beeld gebracht. Wilt u alles zien dan bent u van harte welkom deze in het echt te 

komen bekijken op onze mooie dierentuin! 
Dierentuin Animal Farm, 2017. 
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