
Artikel 40-vragen: Wat gebeurt er met de damherten in Park Merwestein?

Indiener: Pieter Groenewege, Partij voor de Dieren

Datum: 24 oktober 2022

Aan het college van burgemeester en wethouders,

“Woensdag 26 oktober opent het park wat later, in verband met de jaarlijkse selectie van de

damherten,” zo lezen we op de website van Park Merwestein
1
.

Elders op deze website wordt dit proces nader toegelicht: “Om inteelt te voorkomen wordt om

de 3 jaar de bok vervangen door een nieuw exemplaar. Verder wordt ieder jaar volgens een

afgestemd protocol de roedel geselecteerd. De dat jaar jong geboren bokjes verdwijnen, om

concurrentie met de oudere bok te voorkomen. Ook oudere hindes worden eruit geselecteerd,

zodat er een vitale en gezonde roedel overblijft bestaande uit één bok en 14 hindes. Tijdens deze

selectie zal het park meestal tijdelijk worden gesloten.
2
”

De woorden “een nieuw exemplaar” wekken de suggestie dat het hier om spullen gaat; niet om

wezens met eigen gevoelens en belangen. Voorts roept de zin “De bokjes verdwijnen” meer

vragen op dan ze beantwoordt. Daarom stelt het raadslid Pieter Groenewege, Partij voor de

Dieren, overeenkomstig art. 40 van het Reglement van orde de volgende vragen:

1. Wat gebeurt er met de bokjes die “verdwijnen”? Kan het proces van verdwijning nader

worden toegelicht?

2. Wat gebeurt er met de hindes die “eruit geselecteerd worden”?

3. Wat gebeurt er met de bok die om de drie jaar “vervangen wordt door een nieuw

exemplaar”?

4. Waar haalt het park het “nieuwe exemplaar” vandaan?

5. Waarom wordt het park tijdens deze jaarlijkse verdwijntruc tijdelijk gesloten?

6. Kan het college het “afgestemde protocol” dat ten grondslag ligt aan de selectie delen

met de raad? Tussen welke partijen is dit protocol afgestemd?

7. Wat is volgens het college de invloed van deze ingreep op het welzijn van de damherten?

8. Wat is volgens het college de invloed van deze ingreep op de familiebanden van de

damherten?

2 https://parkmerwestein.nl/het-park/dieren/damherten/
1 https://parkmerwestein.nl/park-later-open-vanwege-selectie-herten/
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Park Merwestein wordt beheerd door Stichting Park Merwestein.

9. Welke invloed heeft het college op het beheer van Park Merwestein?

10. Ontvangt de Stichting Park Merwestein subsidie van de gemeente? Zo ja, wat bedraagt

deze?

Helaas voldoet de hertenkamp van Park Merwestein niet aan het Keurmerk Diervriendelijke

Kinderboerderijen
3
. Bij kinderboerderijen die daar wel aan voldoen, mogen alle dieren oud

worden op de kinderboerderij. Er wordt dan niet met de dieren gefokt en geen enkel dier

belandt in het slachthuis. Ook worden er andere maatregelen genomen ten behoeve van het

welzijn van de dieren.

11. Is het college bereid de hertenkamp van Park Merwestein, Stadsboerderij Weizigt, de

Dierenweide Wantijpark en eventuele andere kinderboerderijen te laten voldoen aan de

voorwaarden van het Keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen? Zo ja, op welke

termijn? Zo nee, waarom niet?

“De nauwlettende bezoeker/toeschouwer zal omstreeks juni/juli, -ongeveer zeven maanden na

de bronsttijd- waarnemen, dat de drachtige hinde -tegen de tijd van het werpen- zich probeert af

te zonderen van de roedel. Ze zal proberen om tussen de brandnetels of enige hoge begroeiing

haar jong te werpen,” zo staat te lezen op de website van Park Merwestein
4
.

12. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het op de hertenkamp voor

drachtige hindes nauwelijks mogelijk is om zich af te zonderen van de roedel? Ziet het

college hier, net als de Partij voor de Dieren, een dierenwelzijnsprobleem?

13. Is het college bereid zich ervoor in te zetten dat het verblijf op dit punt wordt verbeterd?

Met vriendelijke groet,

Pieter Groenewege

Partij voor de Dieren

4 https://parkmerwestein.nl/het-park/dieren/damherten/
3 https://www.diervriendelijkekinderboerderijen.nl/keurmerk-diervriendelijke-kinderboerderijen
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