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STICHTING BEESTENBENDE.

Een opvangcentrum voor exotische dieren die door de nieuwe situatie/wetgeving in de knel komen 
te zitten.

Zoals u weet is er een nieuwe situatie van toepassing.
De wetgeving omtrent exotische dieren is veranderd en gaat van kracht komen op 1 Jan 2024.
Stichting Beestenbende voorziet al geruime tijd problemen aankomen en wil vanuit Dordrecht 
meerdere opvang plekken voor dit soort dieren kunnen gaan realiseren.

Gezien de overige andere opvangcentra elders in het land vrijwel geen capaciteit meer hebben.
Na het ingaan van de nieuwe situatie zijn meer plekken noodzakelijk.
Vandaar juist nu van uiterste groot belang is, serieus samen te werken om deze wet te kunnen 
ondersteunen.
Bij het niet creëren van een professionele opvang en van meerdere wildopvang plekken.
Zijn mensen niet in staat om te voldoen aan deze nieuwe wet.
Daarnaast kan het zelfs gevaar ontwikkelen voor onze samenleving door dump van diverse dieren die
serieus gevaarlijk kunnen zijn voor onze flora en fauna.
En gevaar en schade kunnen aanbrengen aan inwoners en huisdieren uit Nederland.
Ook in onze stad Dordrecht, mocht hier een exotisch dier in de natuur gedumpt worden.

Het is geen kwestie meer van willen maar een kwestie van moeten.
Wij als Beestenbende opvangcentrum moeten voor de dieren zo goed mogelijk ons best doen om dit 
zo goed mogelijk in banen te leiden.
Ook de landelijke overheid en uiteraard ook gemeente moeten hier zo veel mogelijk aan meewerken 
en ondersteuning aan leveren.
Gezien verplicht is om dieren een goede zorg en welzijn te kunnen gaan bieden. En hier ook 
verantwoordelijk voor zijn.
Zeker als daar speciaal een wijziging voor de wet voor gedaan is.

Onze doelen:

1. De stichting stelt zich ten doel:
a. dieren behorend tot een invasieve uitheemse diersoort, die in Nederland terecht zijn gekomen, op 
te vangen en te verzorgen.
b. de opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen, met 
uitzondering van voortplanten.
c. voorlichting te geven over de risico’s die het houden van invasieve uitheemse dieren meebrengt, 
en het actief uitdragen, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbieden, dat het 
houden van de desbetreffende diersoort op een verantwoorde wijze dient te gebeuren, waarbij 
maatregelen worden genomen om voortplanting en ontsnapping te voorkomen.
d. dieren behorend tot een niet van nature in Nederland voorkomende beschermde diersoort of niet 
aangewezen diersoort, die door direct of indirect menselijk handelen of nalaten in Nederland terecht
is gekomen op te vangen;



e. dieren behorend tot een van nature in Nederland voorkomende beschermde diersoort, die door 
ziekte, verwonding, verwezing, of door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet 
zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren;
f. dieren zo spoedig mogelijk naar de natuur te laten terugkeren;
g. het geven van voorlichting over de wilde flora en fauna en het actief
uitdragen, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbieden, dat de wilde inheemse 
flora en fauna en de natuurlijke
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 processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden en dat het houden van de 
desbetreffende diersoort op een verantwoorde wijze dient te gebeuren dan wel wordt ontmoedigd;
h. het constructief samenwerken met andere opvangcentra, ten einde kennis en kunde te vergroten 
en de best denkbare structurele oplossing voor het opgevangen dier te bewerkstelligen. Het 
opvangcentrum doet dit door gevraagd en ongevraagd informatie, kennis en kunde te delen met 
andere opvangcentra.
2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, overeenkomstig hetgeen is bepaald in de geldende wet- 
en regelgeving welke van toepassing is op de activiteiten van de stichting.
3. De stichting heeft een actueel beleidsplan  dat inzicht geeft in de manier waarop de doelstelling 
van de stichting wordt uitgevoerd. In het beleidsplan dienen onder meer de navolgende zaken 
geregeld te worden:
- de werkzaamheden die de stichting verricht;
- de wijze van verwerving van inkomsten;
- het beheer van het vermogen van de stichting;
- de besteding van het vermogen van de stichting.
4. Doel en feitelijke werkzaamheden van de stichting kunnen slechts zodanig zijn dat daarmee een 
algemeen belang is gediend.
5. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsprotocol Beestenbende

Beestenbende is een opvanglocatie om dieren en particulieren die dadelijk door de nieuwe 
wetgeving in de knel komen te zitten hulp te bieden.

Daarnaast is het van belang om goede samenwerking te hebben met andere organisaties 
instellingen bedrijven en overheid om gezamenlijk het mooiste te kunnen bereiken voor 
dieren en mensen. Omdat de wetgeving veranderd is en spoedig in dienst treedt. 

Educatie is een belangrijk onderdeel om de nieuwe generatie bewust met dieren en milieu in
de toekomst om te kunnen laten gaan.

Veiligheid binnen beestenbende staat hoog in het vaandel om dieren en mensen te 
beschermen om incidenten tegen te kunnen gaan.

1 Noodplan.

ontvreemding: onze dieren moeten beschermd worden tegen diefstal.



Camera toezicht 24 uur per dag en toezicht door personeel/beveiliging moet hier op letten 
en zo nodig handelen. Ook zal goed contact zijn met de plaatselijke politie mocht er zich een 
incident voor doen. De verblijven zullen ten alle tijden op slot zijn.

Alleen als personeel werkzaamheden verricht bij de dieren of eten gegeven wordt zal het 
verblijf van slot gehaald worden. 

Ook wordt bij het verblijf rekening gehouden met bijtincidenten. 

Dit wordt tegengegaan om geruime afstand te houden tussen eventuele bezoekers en dieren
op de plaatsen waar bijvoorbeeld hekwerk de scheiding is tussen dier en mens. Bezoekers 
wordt ten alle tijden verboden om dieren te benaderen of aan te raken.

Alleen op plaatsen waar glas bevind zodat dieren niet in contact kunnen komen met mensen
mogen mensen dichter bij een verblijf.

Verzorgers hebben regels om incidenten tegen te kunnen gaan.

Verplichting om degelijke werkkleding te dragen en voorzorgsmaatregelen te treffen bij het 
in contact komen met dieren. Zoals bescherm middelen bijt handschoenen of hulpmiddelen 
vangnet of vangstok. Afstand houden en alleen als het echt noodzakelijk is het dier 
benaderen of aanraken.

Brand is ook een aandachtspunt. Verblijven worden gecontroleerd dagelijks maar ook 
beveiligd door middel van melders en waar nodig zullen blusvoorziening voor handen zijn. 

Bij brand word direct gealarmeerd bij de brandweer. Op moment van brand wordt 
inschatting gemaakt welke omvang de brand heeft en welke stappen genomen worden.

Dieren worden mogelijk zo snel mogelijk in veiligheid gebracht. 

Maar dieren worden bij brand nooit vrijgelaten dit ter voorkoming van ontsnapping of 
andere mogelijke incidenten.

Binnen beestenbende is op meerdere plaatsen een nooduitgang bij calamiteiten.

Dit wordt duidelijk aangegeven door borden maar ook op onze plattegrond.

Ook zullen blusvoorziening duidelijk zichtbaar zijn.

Om ontsnappingen te voorkomen wordt gewerkt met sluis techniek.

Personeel mag ten alle tijden de volgende deur pas openen als de eerste deur gesloten is.

Hier zal streng op toegezien worden. 

Op het moment dat een dier wel ontsnapt zal direct overgegaan worden op afgrendeling van
bepaald gebied om dier te kunnen vangen.

Maar ook worden bezoekers of personeel in  veiligheid gebracht.

Per situatie is dit afhankelijk omtrent welke soort ontsnapt zal zijn en welke handelingen 
daarnaast van toepassing zullen zijn.



Op het moment dat een ontsnapping plaatsgevonden heeft en het dier niet meer in onze 
organisatie bevindt worden plaatselijke instanties en gemeente op de hoogte gesteld om het
betreffende dier op te kunnen sporen en te vangen.

Een E.H.B.O voorziening zal op locatie aanwezig zijn als er zich een incident zich voor doet.

Dagelijks is een personeelslid tijdens opening of aanwezigheid verantwoordelijk om deze 
taak uit te oefenen.

Het personeel dat de technische taak heeft is verantwoordelijkheid om dagelijks sloten en 
omheiningen te controleren.

De katachtigen en roofdieren zoals vossen stokstaartjes stinkdieren alligators reptielen die 
vlees eten zullen zwaarder ingedeeld worden dan planteneters.

Roofdieren categorie 1

Planteneters of zaden eters categorie 2

Categorie 1.

Zwaardere beveiliging hoog. (sluis)

Meerdere of zwaardere sloten. 

Betreden van verblijf alleen in geval van voeren verschonen dieren min mogelijk benaderen.

Op moment dat dier van personeel gescheiden kan worden dit ook doen om 
werkzaamheden uit te kunnen voeren.

En ten alle tijden bescherming middelen dragen.

En met 2 personeelsleden deze werkzaamheden uitvoeren.

Categorie 2

Normale beveiliging (sluis)

Goede sloten.

Betreden verblijf goede bescherming zo nodig.

Dieren min mogelijk benaderen.

Dit mag met 1 persoon.



Na betreding van een verblijf word genoteerd waarom. 

Wie er zelf of gezamenlijk dit verblijf betreden heeft.

Tijdstip en datum. En of er bijzonderheden zijn.

Het is de verantwoordelijkheid van personeel die verblijf betreed dit ten alle tijden op slot te
doen. Goed te kijken hoe de dieren en verblijf achter gelaten wordt en meldingen direct 
door te geven aan leiding gevende.

Voeding schema:

Serval kat   kuikens rat duif muis vleesstukken vis. 2 maal per dag in ochtend en einde 
middag.

Hoeveelheid per dier afhankelijk verstoppen in verblijf op diverse plaatsen.

Vulpes corsac 2 maal per dag in ochtend en avond. kuikens rat duif muis meelwormen.

Hoeveelheid afhankelijk van dier. Verstoppen in  verblijf.

Vulpes zerda. Kuiken muis meelwormen krekels bessen.

1 maal per dag einde middag. 

Hoeveelheid afhankelijk van dier naar behoefte.

Verstoppen in verblijf.

Stinkdieren kuikens muis meelwormen krekels sprinkhaan eieren bessen mais fruit.

1 maal per dag einde middag.

Verstoppen in verblijf.

Lorrie van blauwe bergen. Lorrie pap en zacht fruit. 2 maal per dag. Ochtend einde middag.

Hoeveelheid afhankelijk van behoefte.

Papegaaien : ara militaire Amazone papegaaien edel kaketoe agapornis pyrrhura grijze 
roodstaart. 2 maal per dag. Zaden pellets mix 10% zaden 90% pellets.

Vers fruit verdeeld over ochtend middag. Hoeveelheid dier afhankelijk verstoppen op 
diverse plekken maar ook in voederbakken.

Agoeti 

Zaden en fruit 2 maal per dag verdeeld over ochtend en middag. Hoeveelheid dier 
afhankelijk. Verstoppen in verblijf.

Alligator.

Vis vlees kip insecten. 1 maal per dag aanbieden. Hoeveelheid afhankelijk per dier en 
behoefte.



Wurg slang rattenslang. Muizen 1 maal per week 3 muizen. Naar behoefte en grote dier. 

Drinkwater zal dagelijks vers zijn en tussendoor gecontroleerd worden op schoonheid en 
hoeveelheid zodat altijd voldoende vers voorradig is voor de dieren.

Verzorging: 

Onze dieren verzorging is een belangrijk punt om onze dieren gezond te houden en zodat de 
dieren mooi en stressvrij hun leven kunnen leiden.

Elke diersoort vergt een eigen verzorging zo moet rekening gehouden worden met hun 
natuurlijke leefwijze gedrag en hygiene 

Via een controle formulier worden zaken vastgelegd. Dagelijks worden dieren bekeken en 
geobserveerd. Via een checklijst wordt vastgelegd welke zaken nodig zijn welke zaken 
gedaan zijn of nog moeten uitgevoerd worden. Ook worden zaken die uitgevoerd zijn 
gecontroleerd door leidinggevende en daar word daarna bij complexe zaken de dierenarts in
kennis gesteld. 

De verzorger is verantwoordelijk voor de controle de leidinggevende voor vervolg acties.

Bij gezondheidsproblemen is de leidinggevende verantwoordelijk om deze in goede banen te
leiden zodat het dier de juiste verzorging krijgt.

Alle controles worden schriftelijk gedocumenteerd en bijgehouden. 

Controleert door de leidinggevende.

Dierenarts is via telefoon te bereiken en voor spoedgevallen 24uur per dag.

Op onze locatie is een ruimte om dieren te onderzoeken en daarnaast apart af te kunnen 
zonderen om zieken of gewonde dieren  te kunnen verzorgen. Operatie zal bij dierenarts op 
locatie zijn. Wel is er een behandelkamer.

De afspraken die gemaakt zijn zullen oproepbaar zijn met de dierenarts en elke zes maanden
een controle ronden samen met de arts als preventie maatregel.

Verantwoordelijk is melding verzorger aan leidinggevende en leiding aan arts als 
behandeling nodig is. 

Dierenarts zal in eigen beheer desbetreffende verantwoordelijkheid hebben om goede zorg 
te dragen voor de in behandeling genomen dier.

Door alle dieren op de lijsten door te geven aan de arts zal per dier en soort door arts 
gemeld worden wat nodig is in verband ontworm of vaccinatie maar ook de bloed 
onderzoeken.

In verband met post mortem onderzoek dit zal door arts gedaan worden en geregistreerd 
worden in hun interne systeem.



Dieren die ziek zijn worden in afzondering gezet en hier zal melding door leiding van gedaan 
worden aan de betreffende instanties waar dit door verplicht is.

De medicijnen die toegediend worden word bewaard naar voorschrift en in afgesloten 
locatie.

Er is gesproken met dierenartsen praktijk basicvets om ons te kunnen bijstaan en onze vaste 
arts te worden. Dit protocol moet nog wel definitief gemaakt worden als wij toestemming 
krijgen om daadwerkelijk  opvangcentrum officieel professioneel uit te breiden en alle 
vergunningen aangevraagd kunnen gaan worden.

Dagelijks zullen uitwerpselen verwijderd worden en controle op schoonheid en netheid 
plaatsvinden. 1 maal in de week grote schoonmaak en ontsmetting vastgelegd door middel 
van documentatie en controle van leiding gevende.

Maar ook de keukens worden dagelijks schoongemaakt en ontsmet.

De hokken worden natuurlijk ingericht maar voldoende ruimte om goed te kunnen reinigen.

Universol is een krachtige ontvetting middel maar is bio afbreekbaar daarnaast zal detol en 
andere bio middelen gebruikt worden.

Voer wordt droog afgesloten of in koeling en vriezer bewaard.

Oude voer resten verwijderd uit verblijf en in afgesloten afvalbak opgeslagen tot afvoeren 
van afval. Oud Drinkwater wordt verzameld in vat en afgevoerd door bedrijf.

Drinkvoorziening plaatsen in verblijven waar minste kans op bevuiling bestaat.

Kwaliteit goed controleren.

Bodembedekking reinigen of vervangen en droog bewaren.

Afval bodembedekking in afgesloten afval container opslaan tot afvoeren.

Drinkwater moet voldoen aan zuivere kwaliteit.

Dieren die overleden zijn zullen in vriezer bewaard worden of in afgesloten container die 
afgevoerd zal worden voor vernietiging.

Ongedierte wordt door speciaal bedrijf bestreden en preventief zal dit door lokdozen gaan.

Elke diersoort krijgt verblijven waar natuurlijke elementen uit hun leefomgeving zo veel 
mogelijk worden toegepast. Daarnaast zal er door middel van informatie borden elke 
diersoort omschreven worden waar deze in het wild vandaan komt.

Wat voor soort voeding gegeten wordt.

Daarnaast ook gedrag in het wilt beschreven en kenmerken. Ook  willen wij deelnemen aan 
activiteiten om de dieren in het wilt te kunnen behouden.



Ook leerstof omtrent het houden van exotische dieren bij de mens in huis willen wij flink op 
inzetten waarom dergelijke dieren niet bij mensen in huis gehouden moeten worden en dit 
alleen maar mogelijk is als de kennis en middelen daar zijn.  En dit is vaak niet voor dit soort 
dieren bij de mens in huis.

Ook het milieu is van groot belang en daar willen wij stof meegeven wat de dieren kan 
bedreigen in het wild.

Dieren die opgevangen worden plaatsen wij waar mogelijk bij onze eigen dieren.

Mochten dieren niet kunnen geplaatst worden wordt gezocht naar een geschikte partner 
waar dit wel mogelijk is.

Fokprogramma doen wij niet. 

Alleen als hier voor een bepaald diersoort echte behoefte voor is zoals bedreigd in de 
natuur.

Of als wij daar de dieren in het wild kunnen helpen. En zo uitsterven kunnen voorkomen.

De dieren die door inbeslagname of door opvang verkregen worden zullen bekeken worden 
en waar nodig onvruchtbaar door art gemaakt worden. Als dit daadwerkelijk noodzakelijk is. 
Om bijvoorbeeld inteelt of overbevolking tegen te gaan.

Wij zullen als wij de vergunning krijgen nog meer samen werken met plaatselijke 
dierenpolitie dierenasiel en dierenbescherming( LID ) om zo een ondersteunende factoor en 
afgeef punt kunnen worden. 

Dieren die afgegeven worden daar word afstand van getekend en is daarna ons eigendom.

Dieren worden afgezonderd tot dier vrij is van stress ziekte en plaatsbaar is bij onze andere 
dieren of elders.

Als het dier niet noodzakelijk is voor een eventuele fok zal zorg gedragen worden op 
onvruchtbaarheid en of niet in contact gezet worden met dier van ander geslacht.

Wat voor het dier het beste is en wordt aanbevolen door dierenarts die dier eerst 
controleert na binnenkomst.

Dit beleidsprotocol is opgezet  om de aanvraag te kunnen gaan doen omtrent de 
vergunningen.

En daarnaast om de locatie te gaan beoordelen waar dit het beste in Dordrecht kan worden 
gerealiseerd.



Vandaar ook de vraag of de gemeente actief wil meewerken en zoeken naar een geschikte 
locatie. een gemeentelijk stuk grond beschikbaar stellen mocht het voorgedragen stuk niet 
werkbaar/wenselijk zijn. 

Zoals eerder aangegeven is het van groot belang om gezamenlijk tot de beste oplossingen te 
komen voor de dieren en mensen die door de wet in de knel komen te zitten. 1 jan 2024 
staat eerder Voor de deur dan dat dit klinkt.

In afwachting van uw reactie verblijf ik.

Met diervriendelijke groet.

Robert Alexander van der Graaf.

Stichting Beestenbende.




