Folder dierenparken en kinderboerderijen
Binnen de gemeente hebben we 12 dierenparkjes en 3
kinderboerderijen. De dierenparkjes zorgen voor een fijne
leefomgeving voor de dieren. De kinderboerderijen hebben een educatieve ruimte op hun terrein. De interactie
tussen mens en dier levert positieve resultaten op. In deze
folder vindt u meer informatie over de dierenparkjes en
kinderboerderijen.

Verschil dierenparkje en kinderboerderijen
De dierenparkjes zijn niet voor het publiek toegankelijk.
De kinderboerderijen zijn wel toegankelijk voor
het publiek en hebben openingstijden. Tijdens de
openingstijden is het mogelijk de kinderboerderij
te bezoeken. Kinderen mogen de dieren aaien
en knuffelen, de dieren zijn dat gewend. De
kinderboerderijen hebben het doel om kinderen (en
volwassenen) in contact te brengen met dieren. En ook
te leren waar ons voedsel vandaan komt.
Openingstijden kinderboerderijen
Voor de meest actuele informatie over de openingstijden
van de kinderboerderijen kijk op de gemeentelijke website www.s-hertogenbosch.nl/dieren
Voeren
Natuurlijk is het leuk om met de kinderen de dieren oud
brood en groente te voeren, alleen krijgen de dieren van
de verzorgers voldoende gevarieerd voer om gezond te
blijven. Soms geven mensen te veel brood aan de dieren,
dit is te eenzijdige voeding. De dieren kunnen dan ziek
worden en zelfs dood gaan.

Dierenparken
- Engelen
- Ploossche Hof
- De Saren in Maaspoort
- Rompertpark
- Orthen
- Prins Hendrikpark
- Zuiderpark
- Beestenboel in Rosmalen Noord
- Geitenbrij in Rosmalen Zuid
- Maliskamp
- ‘t Wikkie in Empel
- Ekartweide in Maaspoort

Ingang
Vlacie in Engelen
Manis Krijgsmanhof
Aalstweg
Rompertcentrum
Schanswetering
Geldersedam
Limietlaan
Polluxstraat
Koningsstraat
Maliskampsestraat
Wikveld in Empel
Sluisweg

Kinderboerderijen
- De Bossche Hoeve, Kruiskampsingel,
www.debosschehoeve.nl
- Oosterhoeve, IJsselsingel, Oosterplas,
info@stichting-oosterhoeve.nl
- ’t Veldje, Abraham Kuyperborch in Rosmalen,
info@veldje.nl

Samenstelling van de dieren
Op elk dierenparkje zijn andere dieren aanwezig. Vaak lopen er herten, schapen, geiten en pluimvee rond. Herten
zijn niet in elk dierenparkje te vinden, omdat deze dieren
veel ruimte nodig hebben. Bij de kinderboerderijen zijn
meer diersoorten te vinden en is er ook de mogelijkheid
om deze gescheiden van elkaar te houden.

Activiteiten in de dierenparkjes
In de zomer worden
de schapen op diverse dierenparkjes geschoren. De gemeente maakt de data en
tijden bekend via de
gemeentelijke publicatie en via internet.
Iedereen is van harte
welkom om dan te
komen kijken. De schapenscheerder geeft uitleg tijdens
het scheren van de schapen. Schoolklassen bezoeken dan
vaak de dierenparkjes en daar zijn we blij mee.
Activiteiten in de kinderboerderij
De drie kinderboerderijen hebben een educatief
centrum. Deze ruimte is geschikt voor natuur educatie
aan groepen kinderen. Bijvoorbeeld klassen van
basisscholen of groepen van kinderdagverblijven. Ook
gebruiken organisaties, zoals IVN of scouting deze
ruimte. Daarnaast worden er nog andere activiteiten
georganiseerd, bijvoorbeeld knutselen of een kinderfeestje
vieren. Kijk daarvoor op de site van de kinderboerderij.
Via de www.s-hertogenbosch.nl/dieren is de link te
vinden.
Website
Actuele informatie vindt u op de website, www.s-hertogenbosch.nl/dieren. Sommige dierenparken en kinderboerderijen hebben een eigen site met veel informatie.
Ook staat aangegeven welke dieren op welk dierenparkje
of kinderboerderij te vinden zijn. En de openingstijden van
de kinderboerderijen staan hier vermeld. Leuke dierenmaskers en kleurplaten voor kinderen zijn te downloaden.
Dierenwelzijn
We proberen ervoor te zorgen dat de dieren het goed
naar hun zin hebben. Dieren die over het hek worden gezet, worden direct weggehaald. Die dieren kunnen ziek
zijn en dit overdragen op de andere dieren van de dierenparkjes. Diverse vrijwilligers, onder leiding van een vakbekwaam dierenverzorger, verzorgen de dieren zo goed
mogelijk. Het is belangrijk om de dieren zo veel mogelijk
met rust te laten.

’s-Hertogenbosch

Handen wassen!
De bezoekers van kinderboerderijen aaien, knuffelen
en zoenen soms zelfs de dieren. Dieren kunnen ziektekiemen bij zich dragen die gevaarlijk zijn voor mensen.
Door na het knuffelen met de dieren je handen te wassen, voorkomt u problemen.
Dierenziektes
Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie heeft voor een aantal dierenziektes bijzondere
regels opgesteld, omdat ze een risico vormen voor de
volksgezondheid. Deze regels richten zich vooral op
preventie, bewaking en bestrijding van dierenziektes.
Uiteraard volgt de gemeente de regels op. Zie ook
www.rijksoverheid.nl

Dierenparken en
kinderboerderijen

Organisatie
De dierenparkjes bieden een zinvolle dagbesteding of
werkplek aan verschillende mensen. Ook aan mensen
met bijv. een lichte handicap en/of jongeren met leer- en
gedragsproblemen.
De dieren in de dierenparkjes worden verzorgd door vrijwilligers, meestal uit de directe omgeving. Veel dierenparkjes zijn nog van de gemeente. Een aantal dierenparkjes is in beheer bij stichtingen. De kinderboerderijen zijn
ook alle drie in handen van stichtingen. De gemeente is
altijd op zoek naar vrijwilligers om te helpen bij het verzorgen van de dieren. Hebt u tijd over en vindt u het leuk
om met dieren te werken, meldt u aan.
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Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling
Realisatie en Beheer Openbare Ruimte, tel. (073) 615 96 39
of mailen naar realisatie-beheer@s-hertogenbosch.nl. Of
kijk op website www.s-hertogenbosch.nl/dieren. Ook op
www.groeneroutedenbosch.nl staan diverse fiets- en
wandelroutes langs de diverse kinderboerderijen en dierenparkjes.

