IEDEREEN IS
VERANTWOORDELIJK
VOOR DE DIEREN,
OOK DE DIEREN ZELF

RAAD VAN KINDEREN ADVISEERT
RAAD VOOR DIERENAANGELEGENHEDEN

Over Missing Chapter
Foundation en de Raad
van Kinderen
Missing Chapter Foundation maakt zich hard voor kind-inclusie.
Omdat kinderen er recht op hebben en omdat hun creatieve
denkkracht duurzame beslissingen beter maakt. Missing Chapter
agendeert, helpt besluitvormers en faciliteert op allerlei manieren
een gelijkwaardige dialoog tussen verschillende generaties.
Daarnaast heeft Missing Chapter expertise om in samenspraak
met kinderen programma’s te ontwikkelen die hen in staat stellen
hun rol als ‘change agent’ in de praktijk te brengen.
Met een Raad van Kinderen wordt een groep kinderen van groep
6, 7 of 8 van een basisschool gekoppeld aan een organisatie of
gemeente en delen ze hun verrassende inzichten en adviezen aan
besluitvormers over een echte hulpvraag. Ga voor meer informatie
naar www.missingchapter.org.
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1: De hulpvraag

2: De leerkracht
aan het woord

SCHOOL EN KLAS

Hoe was het om de Raad van Kinderen te
begeleiden?
Bert: ‘Leuk, maar ook een apart idee:
dat je echt iets officieels gaat doen, iets
waar anderen mee verder gaan werken.
De kinderen hadden dat ook niet meteen
door. Nadat we het belang wat meer hadden benadrukt, vonden ze het meteen erg
spannend.’

De Raad voor Dierenaangelegenheden en Missing Chapter
zijn al drie jaar partners. De Raad voor Dierenaangelegenheden vroeg advies aan groep 7a+b van basisschool de
Sprinschans in Heiloo.

DE VRAAG
Wat adviseert de Raad van Kinderen de Raad voor
Dierenaangelegenheden over het thema ‘Dieren in
de Stad’?

WAAROM DEZE VRAAG
Marc Schakenraad (secretaris Raad voor Dierenaangelegenheden): ‘Wij als Raad praten veel over gehouden
dieren, of dieren in de natuur. Nu wilden we graag weer
eens aandacht schenken aan dieren in de stad, want ook
dat is belangrijk terwijl ze toch minder vaak in de
belangstelling staan. Hoe leef je samen? Soms is dat een
lastige vraag, omdat we zowel vanuit het perspectief van
de dieren dit onderzoeken, maar ook rekening moeten
houden met de gezondheid van mensen.’

Wat hebben ze van dit traject geleerd?
Bert: ‘Vooral veel over de dieren. Niet alle
dieren die de Raad voor Dierenaangelegenheden aankaartte komen in Heiloo voor,
daar moesten we ons meer in verdiepen.
Onderzoek in de wijk ging daarom lastig:
we hebben hier bijvoorbeeld geen meeuwenprobleem. De film De Wilde Stad hielp hier
wel bij.
Ellen: ‘Ook stonden we vaak stil bij de
vraag: is er een probleem? Want wat de
één een probleem vindt, vindt de ander
misschien geen issue.’

Hoe hebben ze het aangepakt?
Ellen: ‘We hebben eerst in groepjes de
dieren besproken en onderzocht, daarna
werden er meningen uitgewisseld over
welke dieren mogen blijven, welke niet
en waarom. Vervolgens maakten ze een
presentatie. We vroegen wie er straks echt
een presentatie wilde geven, daaruit
ontstonden weer twee groepjes. Na de
workshop haalden we de dubbelingen eruit
en konden we het nog meer aanscherpen
en aanpassen.’
Wat was je hoogtepunt?
Bert: ‘De excursie, lopen door Amsterdam,
de bloemenlinten zaaien. De ecoloog die
ergens stilstaat waar wij niets zien, maar
waar toch steeds weer iets te ontdekken
viel. Dat was heel leuk en leerzaam.’

Ellen van Dam en Bert Ketelaar,
leerkrachten groep 7a+b
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3: De ervaringen van
de Raad van Kinderen
Emma (11): ‘Ik kende de Raad voor Dierenaangelegenheden niet, maar
vind het goed dat ze er zijn. Anders zouden sommige dieren uitsterven.
Ik vond het leuk om na te denken over welke dieren nuttig zijn en
welke niet. Dat doe ik zelf ook wel eens, daarom vond ik het geen
moeilijke hulpvraag.’
Jari (11): ‘Het leukste vind ik dat wij de oplossingen mochten bedenken.
Wij kijken met een andere blik naar de wereld, meer speels.’
Liselotte (11): ‘De workshop en het samenwerken vond ik het leukst.
Je weet allemaal wat anders over een dier en zo komt het samen.
Ook best bijzonder om zo over dieren na te denken.’

4: De adviezen

O

p 6 mei presenteerde de secretaris van de Raad
voor Dierenaangelegenheden Marc Schakenraad
op de Springschans in Heiloo de hulpvraag aan
beide groepen zeven. Hij legde uit dat in Nederland veel verschillende dieren leven, maar dat er niet
altijd belangstelling is voor dieren in de stad. Na zijn
bezoek keken de kinderen de film ‘De Wilde Stad’. Een
week later kreeg de Raad van Kinderen een ecologische
rondleiding door Amsterdam Noord. De groep werd in
tweeën gesplitst. Om beurten zaaide de ene helft maar
liefst drie bloemenlinten, de andere groep maakte een
wandeling door de buurt met ecoloog Fred en leerde
van alles over de dieren in de stad.

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag.
Onder leiding van dialoogleider Jan-Maarten Rovers
ging de Raad van Kinderen in dialoog met de
Raadsleden Ted van den Bergh (directeur stichting
Triodos Foundation), Franck Meijboom (dierethicus
aan de Universiteit Utrecht), Jacques van Alphen
(ecoloog), Frank Verstappen (dierenarts) en Rosanne
van Oudheusden (adjunct-secretaris Raad voor Dierenaangelegenheden).

De inzichten van de klas zijn te centreren rondom drie
thema’s, die hieronder staan, met adviezen en een
aantal gedachten van de kinderen:

Deze dieren werden nader besproken in de klas.
Nadat de kinderen hun bevindingen en meningen over
de dieren hadden gepresenteerd aan hun klasgenoten,
ontstonden er twee groepen die zich nog verder in de
onderwerpen gingen verdiepen. Bij ieder dier werd het
probleem geschetst, een oplossing bedacht en informatie
gegeven.

1. VERANTWOORDELIJKHEID VAN EN
VOOR MENS EN DIER

De kinderen zijn duidelijk over het lot van de dieren:
ze kunnen niet allemaal in de stad blijven. Dat wordt
vooral bepaald door de mate van overlast. Om een
juiste oplossing te vinden, onderzochten ze vaak de
oorsprong van het dier: hoe komt het hier, wie heeft
daarvoor gezorgd? En wie is er daarom verantwoordelijkheid voor de overlast, de gevolgen en het realiseren
van de oplossing?
•	Als dieren voor teveel overlast zorgen, moeten ze
weg uit de stad. Een vos mag geen kippen doodmaken,
de Amerikaanse rivierkreeft mag niet knijpen.
•	Ook mogen dieren niet de bestaande flora en fauna
bedreigen. De nijlgans verstopt eieren van de eend,
daarom mag de nijlgans niet blijven.
•	Als dieren de stad uit moeten, moeten de mensen
voor een goede opvanglocatie zorgen. Bijvoorbeeld
een vijver vol vis voor de blauwe reiger. Of een kattenpaleis voor zwerfkatten. Het moet aantrekkelijker
zijn om buiten de stad te wonen.
•	Met de eikenprocessierups mag wel echt korte
metten gemaakt worden, die overlast is te serieus.
Bijvoorbeeld met nepbomen met gif waaraan ze
blijven plakken. Die bomen zaag je daarna om.
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Op 1 juli was de dialoogsessie bij het Ministerie van

•	Bijen zijn ook belangrijk voor ons, die mogen
blijven. En mensen moeten leren om goed voor de
bij te zijn.
•	Bij het bepalen van de mate van overlast moeten
we ook naar de rol van mensen kijken: hebben
wij ervoor gezorgd dat dit dier hier nu is? Of was
het dier hier eerder dan wij en hebben wij hem in
het nauw gedreven waardoor hij naar de stad is
gekomen of overlast veroorzaakt?
•	Dieren denken misschien hetzelfde over ons als
wij over hen: soms vinden ze ons prettig, op andere
momenten voelen ze zich juist opgejaagd door
ons.
•	Ook moet er eerlijk gekeken worden naar de functie
van dieren. Zo kunnen meeuwen en ratten ook
handig zijn bij het opruimen van zwerfafval, mits
het binnen de perken blijft.
•	Met bepaalde vormen van overlast moeten we leren
leven. Bijvoorbeeld door oordopjes te gebruiken
tegen het gepiep van vleermuizen als je daar last
van hebt . Vleermuizen zijn namelijk heel handig
bij muggenplagen.
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Mats: ‘Voordat wij hier waren,
ging het beter met de dieren.
Nu gaan dieren dood in de zee.
Dus eigenlijk moeten wij weg en
horen de dieren in de stad een
plekje krijgen.’
Saartje: ‘De natuur is verantwoordelijk voor de vos. Daar moeten
ze zijn om eten te vinden, want bij
ons verleren ze hun jaaginstinct.’
Quinn: ‘Niet alle dieren geven
problemen; soms helpen ze ons,
zoals bijen. De vos eet kip, die
mag daarom wel weg.’
Febe: ‘Ik denk dat dieren ook wel
aardige dingen zeggen over ons,
wij zeggen ook aardige dingen
over hen.’

3. INFORMEREN

Emma: ‘De meeste ouders
vragen hoe het was op school.
De kinderen vertellen dan wat
ze hebben geleerd uit het
lespakket.’

•	Spreek mensen aan als je ziet dat ze afval laten
slingeren. Leg dan uit dat dit een rattenplaag kan
veroorzaken.
•	In de krant kan je nog meer uitleg geven over het
ontstaan van een rattenplaag.
•	Leer mensen ook op deze manier dat ze eenden niet
mogen voeren, omdat dit slecht is voor hun darmen.
•	Verspreid folders met informatie over hoe je dieren
kan helpen of juist kan terugdringen. Bijvoorbeeld
dat vossen hondsdolheid kunnen overbrengen en dat
je ze niet mag voeren, anders verleren ze het jagen.
•	Geef les over dieren in de stad, maak hier een lespakket voor. Dat pakket moet leuk en leerzaam zijn,
en een combinatie van praktijk en theorie. Bijvoorbeeld een leuk boek, gecombineerd met een excursie
en een film.
•	Verspreid de lessen over het jaar, zodat de kinderen
bij blijven en het juiste blijven doen -en uitdragen.
•	Met dat lespakket bereik je ook de ouders van de
kinderen, want die vragen bij het avondeten wat hun
kinderen die dag op school hebben geleerd.
•	Mensen zonder kinderen kunnen op de werkvloer
geïnformeerd worden. Bedrijven kunnen lessen
organiseren voor hun werknemers.

Roos: ‘Wij moeten mensen
helpen geen slechte dingen te
doen naar dieren.’

Veel problemen kunnen opgelost of zelfs voorkomen
worden met de juiste informatie over de dieren, aldus
de kinderen. Het voorkomt dat mensen afval op straat
gooien of bepaalde dieren gaan voeren. Ze denken
hierbij in meerdere stappen: bereik je kinderen, bijvoorbeeld via lespakketten, excursies of een film, dan
pak je ook meteen hun ouders mee.

2. SAMENWERKEN

Uit het thema ‘verantwoordelijk’ vloeit automatisch de
vraag: welke partijen kunnen de oplossingen realiseren?
Over het algemeen vinden de kinderen dat we het samen
moeten doen. De gemeente kan hiervoor initiatieven in
het leven roepen. Ook kan hulp ingeschakeld worden van
buiten de stad. Voor serieuze sancties wordt doorverwezen naar de politie.
•	De gemeente kan acties organiseren waarbij mensen
samen bloemenlinten zaaien voor de bijen.
•	Bij het bouwen van woningen kunnen ruimtes in de
muren vrijgelaten worden voor vleermuizen.
•	Mensen buiten de stad kunnen ook helpen; zij leven
vaak meer met dieren en hebben ook meer ruimte
om ze op te vangen.
•	Bedrijven kunnen ook een rol spelen bij de informatievoorziening.
•	Iedereen in de stad moet helpen om de stad en de
omgeving diervriendelijker te maken. Bijvoorbeeld
door een voedselplek te creëren zodat dieren ook
meer de stad uittrekken.
•	We moeten ook zoveel mogelijk proberen zelf oplossingen te bedenken. Bij de uitvoering kunnen we dan
de hulp inschakelen van de Dierenbescherming.
•	Als mensen niet luisteren nadat ze worden aangesproken op hun gedrag, dan kan de politie een boete
uitdelen.

Jari: ‘Iedereen moet helpen de
stad vriendelijker te maken.
Bijvoorbeeld door samen een
voedselplek te maken, waar we
voedsel buiten de stad neerleggen.’
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5: De eerste reacties
Jacques van Alphen (ecoloog): ‘Sommige dieren
moesten van hen de stad uit, zoals de blauwe reiger.
Die kregen dan elders een sloot met veel vis. Bijzonder
vind ik dat, dat ze niet alleen denken: ons plekje moet
schoon. Ze snappen dat de dieren alleen ergens anders
gaan wonen als ze het ook fijn vinden.’
Frank Verstappen (dierenarts): ‘Ze leggen geen schuld
bij de dieren en bedenken altijd een positieve oplossing.
Opvallend is dat wij ons daarbij vooral moeten aanpassen,
en niet de dieren.’

Marc Schakenraad (secretaris Raad voor Dierenaangelegenheden): ‘Steeds werd aangehaald hoe belangrijk
het is dat kinderen kennis ontwikkelen. Het is voor ons
geen gek idee om dat meer uit te breiden. Daar zou ik
graag hun hulp bij gebruiken.’
Ted van den Bergh (directeur stichting Triodos Foundation):
‘Je hoeft een onderwerp maar aan te raken, en ze weten
het al. De investering hoeft dus niet zo groot te zijn om
een impact te maken.’

Ted van den Bergh (directeur stichting Triodos
Foundation): ‘Er is veel gezegd over het leren kennen,
het snappen wat dieren doen, hoe ze samenwerken, wat
ze eten. De boodschap die ik eruit haal, is dat we meer
informatie moeten verspreiden en les moeten geven
over dieren in de stad.’

AANBEVELINGEN VOOR HET
VERVOLG
De dialoogsessie is het moment waarop alle informatie
bij elkaar komt: de onderzoeksresultaten van de
kinderen, hun ervaring en de reflectie vanuit de
Raad voor Dierenaangelegenheden. Vanuit de
verschillende contactmomenten en de inzichten van de
kinderen ziet Missing Chapter Foundation de volgende
logische vervolgstappen voor de Raad voor Dierenaangelegenheden:

Informeren via een campagne en lesmateriaal
Volgens de Raad van Kinderen is iedereen verantwoordelijk voor wilde dieren in de stad. Sommige dieren
zijn door mensen naar de stad gehaald, andere worden
aangetrokken door de overvloed aan eten die mensen
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Ontwikkelen van lesmateriaal
Ontwikkel lesmateriaal gericht op kinderen. Zo laat
je kinderen op jonge leeftijd nadenken over dieren in
Nederland en hoe we met hen samenleven. Leer kinderen
over gewenst gedrag jegens dieren, zodat zij deze
kennis kunnen uitdragen in hun omgeving.
De Raad van Kinderen gaf aan lesmateriaal in de vorm
van werkboekjes gecombineerd met bijvoorbeeld filmpjes,
excursies en een spel, leuk te vinden. Gastlessen
laten geven door studenten is ook een optie, maar
het bereik en daarmee de impact is het grootst als je
lesmateriaal hebt dat op grote schaal verspreid kan
worden.

Samenwerken om optimaal samen te leven
Volgens de Raad van Kinderen kan en moet iedereen
een steentje bijdragen als het gaat om samenleven met
wilde dieren in de stad. De Raad voor Dierenaangelegenheden moet daarom haar netwerk gebruiken en dat
van alle Raadsleden om een voorlichtingscampagne en
lesmateriaal vorm te geven, uit te voeren en te financieren.
Het is niet iets dat de Raad voor Dierenaangelegenheden
alleen moet doen. Ga na welke partijen kunnen
aanhaken om de impact zo groot mogelijk te maken.
Te denken valt aan gemeenten, dierenorganisaties,
het IVN, afvalverwerkingsbedrijven, bouwbedrijven en
scholen. Missing Chapter Foundation denkt graag mee
over mogelijke vervolgstappen.

Betrek bij het ontwikkelen van lesmateriaal vooral
kinderen en leerkrachten, zodat het aansluit op de
wensen en je een zo groot mogelijk bereik hebt.
Missing Chapter Foundation denkt graag mee.

achterlaten, maar iedereen is verantwoordelijk dat
wilde dieren in de stad prettig kunnen samenleven met
de overige inwoners.
Maar ook bewoners van niet stedelijke gebieden zijn
verantwoordelijk. Want als we het buiten de stad
aantrekkelijker maken voor dieren, trekken dieren
misschien vanzelf wel de stad uit, aldus de Raad van
Kinderen.
Het is belangrijk dat iedereen weet hoe je het beste
kunt samenleven met de dieren in de stad. De Raad van
Kinderen adviseert een folder, posters, jeugdjournaal,
de krant, social media en lesmateriaal als mogelijke
kanalen om iedereen te bereiken.
De Raad voor Dierenaangelegenheden kan een campagne
opzetten om voorlichting te geven over dieren in de
stad. Hoe kun je overlast voorkomen, beperken, en wat
kun je voor bepaalde dieren doen om het voor hen
aantrekkelijker te maken. Op die manier creëer je
bewustwording en kun je gedragsverandering stimuleren.
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‘

‘ We hebben het steeds over
overlast, maar brengen de
dieren ons overlast, of wij
hen, met al ons plastic en CO2
uitstoot?’
BILLIE
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