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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Stichting Dierenweide Harderwijk. 
Ook dit jaar hebben we weer met alle vrijwilligers ons uiterste best gedaan om de 
Dierenweide aantrekkelijk te houden voor het publiek. 
 
Het afgelopen jaar zijn we weer gastheer/gastvrouw geweest van +/- 100.000 bezoekers. 
We hebben de banden met verschillende zorg organisaties aangehaald, hebben diverse 
actiedagen georganiseerd en hadden, evenals andere jaren, zorgen om het tekort aan 
vrijwilligers. 
Het vervult ons, als groepje vrijwilligers, met trots om te zien wat we hebben bereikt en 
welke plaats we hebben ingenomen in de Harderwijkse samenleving.  
Hoewel de Dierenweide wordt gerund door uitsluitend vrijwilligers zijn we ambitieus genoeg 
om te willen concurreren met professionele kinderboerderijen.  

 

 

Algemeen 
 

De Stichting Dierenweide Harderwijk heeft ten doel: 

• De verhouding tussen mens en dier te bevorderen; 

• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

De Dierenweide staat midden in de maatschappij hetgeen onder meer blijkt uit een 

opsomming van de “ketenpartners” waar de Dierenweide het afgelopen jaar mee heeft 

samengewerkt. 

• Groenhorst College uit Barneveld 

• Vele (basis) scholen uit Harderwijk en omgeving 

• NME (Natuur en Milieu Educatie) de “Hortus” 

• ZMLK “de Lelie” (school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen) 

• Bijenvereniging “De vierkante Korf” Uddel  

• MAS (Maatschappelijke Stagiaires) 

• Wecycle (non-profitorganisatie voor recycling afgedankte elektrische apparaten en 
energiezuinige lampen) 

• Wijk Ontmoetingscentrum de Aanleg. 

• Zorggroep Noordwest-Veluwe, locatie Weideheem Harderwijk. 

• Zorggroep Noordwest-Veluwe, locatie Randmeer Harderwijk. 
 
 

  



 
 

Bestuur 
 

Bianca Petersen  voorzitster  

Wim Lobensteijn  vicevoorzitter 

Ali de Ruiter   secretariaat en hoofd dierenverzorging 

Erwin Petersen   penningmeester 

Adriënne van de Laak  algemeen bestuurslid 

 

Vrijwilligers 

De Stichting Dierenweide Harderwijk bestaat uit ruim 40 vrijwilligers (hoofd- en 
jeugdverzorgers), welke samen ongeveer 150 uur per week werken voor de Stichting 
Dierenweide Harderwijk.   
Met name het aantal hoofdverzorgers blijft nog steeds een pijnpunt. 
In 2019 zijn helaas weer diverse hoofdverzorgers gestopt en gelukkig hebben we dit jaar wel 
weer 2 nieuwe nieuwe hoofdverzorgers mogen verwelkomen, maar per saldo zijn er meer 
vrijwilligers mee gestopt dan bijgekomen. Begin 2019 hadden we 29 volwassen vrijwilligers 
en eind 2019 hadden we er nog maar 24. Bij de jeugdverzorgers is het verloop door diverse 
redenen jaarlijks wat groter.  
 

Aantal bezoekers 
 
Tellingen hebben opgeleverd dat per dag 150 tot 500 mensen de Dierenweide bezoeken. Dit 
zijn zowel bezoekers die tijdens de openingstijden de Dierenweide bezoeken, scholen die de 
Dierenweide bezoeken en bezoekers van activiteiten. Maar er zijn ook vele bezoekers die 
“gewoon” aan het hek staan om de dieren te bekijken. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Adopteurs en Donateurs 
 

De Stichting Dierenweide kent ongeveer 200 donateurs (dit worden er helaas elk jaar 
minder) en 60 adopteurs  
De schapen, geiten, konijnen, cavia’s en andere dieren worden voor een vast bedrag per half 
jaar geadopteerd. In het algemeen zijn de adopteurs particulieren. 
De diverse kippenrennen en ook volières worden in het algemeen geadopteerd door 
bedrijven. Deze bedrijven betalen een vast bedrag per jaar. Als tegenprestatie wordt er een 
bord met de naam van het bedrijf in het betreffende kippenhok c.q. de volière opgehangen. 

 
Inkomsten donateurs € 2100,00 
Inkomsten adopteurs € 1362,00 

Giften 
 

In 2019 heeft Stichting Dierenweide Harderwijk de volgende giften ontvangen: 
- Giften particulieren € 69,60 
- Giften van bedrijven € 325,00. 

Vergaderingen 
 

Het bestuur vergadert 10 x per jaar. 
De Dierenweide vergadert 10 x per jaar met alle vrijwilligers.  
Iedere eerste vrijdag van de maand m.u.v. de maanden juli en augustus. 

 
Openingstijden 

 
Zondag  14:00-15:00 uur   
Maandag  16:00-17:00 uur 
Dinsdag  16:00-17:00 uur 
Woensdag 14:00-15:00 uur 
Donderdag 16:00-17:00 uur 
Vrijdag  16:00-17:00 uur 
Zaterdag   09:00-12:00 uur  
 

Bezoekers zijn altijd welkom, maar tijdens de openingstijden kan men ook in het 
hoofdgebouw naar de cavia’s, de bijen en de wandelende takken kijken. Ook is het dan 
mogelijk op de ‘1e weide’ tussen de dieren te lopen en eventueel een schaap/geit te 
knuffelen. 
Buiten de openingstijden zijn bezoekers natuurlijk ook welkom, maar zijn bovenstaande 
mogelijkheden niet aanwezig. 



 

Maatschappelijke stagiaires 
 

Net als in afgelopen jaren hebben we weer een groot aantal maatschappelijke stagiaires op 
de Dierenweide gehad. Scholieren van het voortgezet onderwijs uit Harderwijk, Ermelo en 
Zeewolde hebben de Dierenweide ontdekt als stageplaats. Sommige stagiaires blijven zelfs 
na hun stage nog als vrijwilliger bij de Dierenweide omdat ze het zo leuk en gezellig vinden. 
De Dierenweide is dus nog steeds een populaire plek om je stage te vervullen. 
 

Wecycle 

 
Vanaf 2015 is de Dierenweide inzamelpartner van “Wecycle”. Hiermee dragen wij mede zorg 
voor een verantwoorde afvoer en optimale recycling van afgedankte elektrische apparaten.  

Samenwerking 
 

Ook dit jaar hebben we nadrukkelijk de samenwerking gezocht met andere organisaties. 

Evenals andere jaren hebben vele scholen de Dierenweide bezocht. Dit gebeurde veelal door 

de bemiddeling van “de Hortus” centrum voor natuur en milieu.  Maar ook vele scholen 

kwamen op eigen initiatief. Met of zonder afspraak. 

 

We bezoeken nu structureel WOC Weideheem. We nemen een aantal konijnen, cavia’s en 

kippen mee en geven de bewoners de mogelijkheid om een dier op schoot te nemen en 

hiermee te knuffelen (niet met de kippen).  Dit doen we eenmaal per 6 respectievelijk 4 

weken. En indien gewenst komen we vaker op bezoek. Dit deden wij vorige jaren ook bij 

WOC Randmeer maar helaas reageren zij niet meer op onze emails. 

In het voorjaar zijn we zelfs met een aantal lammetjes op bezoek geweest in Weideheem. 

 

 

 



 

Dierziektes 

Vogelgriep 
Gelukkig kunnen we hier dit jaar kort over zijn. Er was geen vogelgriep in Nederland. Hopelijk 

zal dat de komende jaren zo blijven. 

 

Hoefrot 

Helaas hebben de schapen in het najaar last gehad van hoefrot, waardoor zij enkele weken 
op het tegelplateau moesten staan. Nu hebben we na overleg met de dierenarts de dieren 
laten inenten tegen hoefrot, dit om te voorkomen dat de dieren hier weer last van krijgen. 
Deze inenting moet wel elk half jaar herhaald worden. 
 

Certificeringen 

We zijn trots te kunnen melden dat we ook in 2019 aan de volgende certificeringen hebben 
voldaan: 
 

• Keurmerk Zoönosen verantwoord bedrijf 

• CAE-vrij Certificering 

• CL-vrij Certificering 

• Zwoegerziekte-vrij Certificering 
 

  



Onze actiedagen 
 

Schaapscheerdersfeest 
Op zaterdag 1 juni hebben we het jaarlijkse “Schaapscheerdersfeest” georganiseerd. Dit was 
weer een zeer geslaagde dag. Het was droog, niet te warm niet te koud, gewoon perfect 

weer. Het was een zeer drukke, maar gezellige dag. Zoals 
altijd zijn de kosten voor deelname zo laag mogelijk 
gehouden om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te 
stellen het feest te bezoeken.                          
 
 

 

Rommelmarkt 
Op 13 juli hebben we dit jaar weer eens een rommelmarkt georganiseerd, dit was weer een 
succes, op deze manier hopen we ook nieuwe donateurs en een nieuwe groep bezoekers 
aan te trekken. 
 

Klus-dag 
Op 14 september hebben wij dit jaar weer een klus-dag georganiseerd. 
Lang openstaande klussen/actiepunten werden aangepakt door een groot aantal vrijwilligers 
aangevuld met familie en/of vrienden. Dit was een succes en zullen wij in 2020 zeker 
herhalen. 
 
 

 
 
 

  



 

Dierendagfeest 
Op 12 oktober hebben we het “Dierendagfeest” georganiseerd. Het was onverwacht mooi 
weer dit jaar. Mede daardoor was het de drukste bezochte dierendagfeest in jaren. Dit jaar 
was er de medewerking van Serpenti, die kwamen met diverse reptielen. De 
dierenambulance was er om informatie te geven de kinderen konden knutselen, geschminkt 
worden een ballon-figuur laten maken. 
 
 

 
 

Jeugd-dag 
De jeugdverzorgers hebben we dit jaar bedankt door op 20 oktober een jeugd-dag te 
organiseren. Ze hebben zich erg vermaakt met een door onze volwassen vrijwilligers 
bedachte escaperoom en als afsluiting gezamenlijk eten (patat natuurlijk). 
  



Verbeteringen aan de Dierenweide (binnen en buiten) 
 
Dit jaar hebben we ook weer diverse verbetering aan de dierenweide doorgevoerd, 
hieronder de belangrijkste. 
 

Verwijderen boomstronken 1e wei 
 
Begin mei hebben wij enkele boomstronken laten verwijderen op de dierenweide, dit was 
nodig, omdat we later het stalletje hebben laten vervangen.  

.  
De freesmachine had wel grote moeite om de stronken te bereiken. 
 
  



Vervanging van het stalletje op de 1e wei. 
Op de ‘1e wei’ de weide bij het hoofdgebouw, stond al enige jaren een tuinhuisje wat als stal 

dienstdeed, deze werd nu zo slecht dat we die hebben laten vervangen. Dit ziet er weer een stuk 

beter uit. 

 



Caviahok 
We hebben de cavia’s ook een nieuwe plek gegeven in het hoofdgebouw, voorheen konden 
de cavia’s niet naar buiten en waren ze wat slecht te zien voor de kinderen (alleen als de 
kinderen op krukjes gingen staan). Nu hebben ze een nieuw lager hok, waarbij er ook voor is 
gezorgd dat de cavia’s als ze dat willen naar buiten kunnen gaan. Dit is een grote verbetering 
voor het welzijn van de dieren. 

  



Kerstspel van basisschool Alfons Ariëns. 
 

Dit jaar hebben we geen kerstmarkt georganiseerd, dit om meerdere redenen: we hadden 
problemen om voldoende vrijwilligers te vinden om mee te helpen met organiseren, en er 
worden tegenwoordig heel veel kerstmarkten georganiseerd, waardoor we bang waren dat 
het bezoekersaantal dermate zou tegenvallen dat het financieel wel erg ongunstig zou gaan 
uitpakken. Wel was er dit jaar de basisschool Alfons Ariëns die zelf hun kerstspel op onze 
dierenweide hebben uitgevoerd. Zij hebben van onze faciliteiten gebruik kunnen maken, en 
ook diverse vrijwilligers hebben hierbij een helpende hand toegestoken om dit tot een 
succes te maken. 

 

Vandalisme/overlast. 
 

Dit jaar hebben wij eigenlijk geen last van vandalisme gehad (gelukkig), overlast door 

alcoholisten en blowende/lachgas gebruikende jeugd blijft helaas wel, de overlast bestaat 

dan wel hoofdzakelijk door de rotzooi die deze personen achterlaten.  

 

Zorgen om vrijwilligers 
 

Doordat we actief op zoek zijn geweest naar nieuwe vrijwilligers via de pers, flyeren en via 
‘de Bobbe’ (ons halfjaarlijks informatie) hebben we gelukkig dit jaar 2 nieuwe vrijwilligers als 
dierverzorger mogen verwelkomen. 
 
Helaas is het nog steeds zo dat mensen af en toe extra diensten moeten draaien om het 
geheel nog te kunnen verzorgen. Dit is uiteraard niet de bedoeling. Het moet vrijwillig zijn en 
nu werd het een beetje verplicht want de dieren moesten immers verzorgd worden. 
 
Op de Dierenweide geldt het motto:  
Het is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. 
 
 We moeten dus ook in het nieuwe jaar weer actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers.  

 
 


