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Eerst een
knuffel dan
naar de slacht
Het merendeel van de pasgeboren lammetjes en geitjes die in de lente drommen
kinderen naar de kinderboerderij lokken, eindigt een paar maanden later in het
slachthuis. „99 procent van al het vee dat in Nederland wordt geboren heeft als
eindbestemming de voedselketen”, zegt een veehandelaar uit de Betuwe. „Voor
de kinderboerderijen zijn het natuurlijk ook gewoon inkomsten als een handelaar
ze opkoopt.” De vrijwilligers van dierenwei in het Nijmeegse Kronenburgerpark willen deze handel met nieuw fokbeleid tot een minimum beperken.

Zie ook pagina

Gezocht:
kliniek voor
kettingdief
NIJMEGEN – Het geduld van de ket-

tingrukker, die vorig jaar zomer de
regio Nijmegen teisterde, wordt op
de proef gesteld. De meervoudige
kamer van de rechtbank in Arnhem wil pas een vonnis vellen als
duidelijk is waar de 22-jarige Nijmegenaar een psychiatrische behandeling kan ondergaan.
De man die bij acht ouderen een
gouden ketting roofde of probeerde te roven, wil graag meewerken
aan een behandeling. Maar hij
moet al maanden wachten.
Hij zit inmiddels tienenhalve
maand in voorarrest en het is nog
niet gelukt om een geschikte kliniek voor hem te vinden.
Vervolg op pagina 23:
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Nieuwe sterren van de dierenwei

OEFENWEDSTRIJD NEC snapt ook de frustratie bij aanhang

‘Niet spelen tegen
Blackburn geen optie’

Horeca:
21 zaken
stoppen
door Jacqueline van Ginneken
NIJMEGEN – In de eerste zes maan-

NEC wilde per se voetballen
tegen Blackburn Rovers: laatste testcase
䢇 Clubleiding begrijpt frustratie
aanhang over verloop open
dag.
䢇 Alternatieven voor andere opzet open dag waren er niet.
䢇

door Rob Jaspers
NIJMEGEN – Niet spelen tegen Black-

burn Rovers was geen optie. Dat
zegt technisch-directeur Carlos
Aalbers van voetbalvereniging
NEC. „Dit was de laatste testcase

voor de competitiestart en dus essentieel. Wij zijn een voetbalbedrijf. Presteren op het veld is onze
eerste opdracht.”
Hij begrijpt tegelijk de frustratie
bij aanhang over het mislopen van
een wedstrijd in de Goffert, het
toetje van de open dag van NEC.
De fans zouden alle kans krijgen
op handtekeningen van de spelers
te jagen en hen aan te raken.
Het liep anders. Om tien uur zondagochtend besloot de Nijmeegse
loco-burgemeester de wedstrijd te
verbieden. De politie had te veel
aanwijzingen voor confrontaties
tussen NEC-aanhangers en Blackbunsupporters.
Zaterdagavond

ging het mis in het centrum en er
waren signalen dat een dertigtal
NEC-aanhangers ook zondag zou
willen knokken met de Engelsen.
Dat risico wilde de burgemeester
niet nemen. Zeker niet met zoveel
kinderen op de open dag.
NEC wilde per se voetballen. Er
werd ingezet op een besloten wedstrijd om 17.00 uur in Hoenderl0o.
„Dan zouden de spelers toch nog
twee uur op de open dag kunnen
rondlopen. Maar dit tijdstip was te
laat voor de Engelsen die hun terugreis al hadden geboekt.”
Vervolg op pagina 22:
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den van 2012 zijn 21 horecabedrijven in Nijmegen gestopt, waaronder twee bedrijven die failliet gingen. Hierdoor verloren 156 mensen hun baan. Dat blijkt uit cijfers
van de Kamer van Koophandel
Centraal Gelderland. Het aantal
opheffingen in het eerste half jaar
is net zo hoog als in heel 2011.
Toen stopten 23 bedrijven. Er waren toen 92 banen mee gemoeid.
Vooral restaurants hebben het
moeilijk, zeven eetgelegenheden
stopten dit jaar. Nijmegen telde in
2011 515 horecabedrijven. Er werkten 4.535 mensen.
Vervolg op pagina 22:
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FOKBELEID KINDERBOERDERIJEN

De jonge dieren die elke lente op kinderboerderijen worden
geboren, eindigen in het slachthuis. De dierenwei in het Kronenburgerpark voorkomt dat door minder te fokken.

‘De jonkies worden gefokt om te knuffelen. Dan
moet je ook zo eerlijk zijn er een bord bij te
plaatsen waarop staat dat ze worden geslacht’

Vorig jaar 200
banen erbij Nieuwe sterren van de dierenwei

Vorig jaar tweehonderd banen
er bij in Nijmeegse horeca
door komst nieuwe bedrijven.
䢇 Uitbreiding horecazaken in Nijmegen West en Lindenholt.
䢇 In stadscentrum blijft totale
aantal horecabedrijven steken
op 230.
䢇

vervolg van pagina 21

Tegen de economische recessie in
blijft het aantal horecazaken in Nijmegen groeien. Vorig jaar waren
er 515 horecabedrijven, in 2010 waren dat er 505.
In het Nijmeegse stadscentrum
blijft het aantal horecabedrijven al
drie jaar op rij steken op een totaal
van 230. Maar er werkten wel
meer mensen: er zijn vorig jaar
200 horecabanen bij gekomen. In
2010 werkten 2.355 mensen in een
horecazaak in de Nijmeegse binnenstad; vorig jaar waren dat er
2.555. Dat blijkt uit cijfers van de
provincie Gelderland.
Juist in de Nijmeegse binnenstad
zijn veel nieuwe zaken bij gekomen, maar er zijn er dus ook veel
verdwenen waardoor per saldo het

totale aantal 230 blijft. Met name
in de ringstraten zijn verschillende
nieuwe lunchzaken gekomen zoals
Nostra, Sid&Liv en Smaakrijk. De
horeca kent een behoorlijke dynamiek. Elk jaar worden er nieuwe
horecabedrijven geregistreerd en
wordt een aantal opgeheven. Zo is
het Gelders Koffiehuis op Kelfkensbos verdwenen, maar kwam restaurant Flores op die plek terug.
In de woonwijken is wel sprake
van uitbreiding van horecabedrijven. Zo zijn er vijf horecabedrijven bijgekomen in Lindenholt en
vijf in Nijmegen West. Maar in
Lindenholt duikelt de werkgelegenheid met 70 banen: van 325 in
2010 naar 255 in 2011. De vijf nieuwe bedrijven in Nijmegen West leveren vijftien arbeidsplaatsen op
(totaal 80 werknemers). De horecabedrijven in de diverse stadswijken laten een redelijk constant
beeld zien. Zo had Nijmegen-Oost
zowel in 2010 als in 2011 95 horecabedrijven. Het aantal banen groeide wel: van 630 in 2010 naar 660
in 2011. Onder horecabedrijven vallen behalve cafés en restaurants
(meer dan driehonderd bedrijven)
óók cafetaria’s, cateringbedrijven,
hotels/pensions/Bed&Breakfasts.

Vijfde uitstel hoger
beroep Mientjesproces
NADOR/NIJMEGEN – - Het hoger be-

roep tegen Fouad el M., de tot levenslang veroordeelde moordenaar van de Nijmeegse overbuurvrouwen Mientje Bartelen (75) en
Mientje Aarts (69), is maandag in
Marokko opnieuw verdaagd. De
advocaat van El M. vroeg om uitstel van de zaak, het gerechtshof
in de stad Nador ging daarmee akkoord.
Het is de vijfde keer dat het hoger
beroep is vertraagd. Het proces
wordt op 27 augustus hervat. Waarom de advocaat maandag om uitstel vroeg, kon de Nijmeegse poli-

tie – die de zaak nauwlettend volgt
- maandagavond niet zeggen. Op
25 juni jongstleden vroeg de advocaat van El M. ook al om uitstel,
toen omdat hij de zaak inhoudelijk onvoldoende kende. Enkele keren daarvoor (op 2 en 23 april en
op 28 mei) was er zelfs helemaal
geen advocaat aanwezig.
De vele vertragingen bij het hoger
beroep zijn in het Marokkaanse
rechtssysteem geen uitzondering.
Tijdens de reguliere inhoudelijk behandeling van de strafzaak, in Nador, werd het proces ook al verschillende keren stilgelegd.
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Lammetje betekent geld

door
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BETUWE – Volgens een veehandelaar uit de Betuwe, die niet met
zijn naam in de krant wil, gaat 99
procent van het vee dat in Nederland wordt geboren naar de slacht.
„Ook dieren van particulieren. Geiten of schapen die van ouderdom
sterven, zijn verwaarloosbaar.”
De Betuwnaar koopt vooral vee
op van andere handelaren. Die kopen het van kinderboerderijen.
„Maar zelf kom ik daar ook wel
eens. Voor de kinderboerderijen
zijn het ook gewoon inkomsten.”
Volgens de handelaar maakt het
weinig uit dat kinderboerderijen
hun dieren bij particulieren proberen te stallen. „Ook die dieren, of

M

ger Suzanne Thijs uit. „We krijgen
nu al positieve reacties. En na één
seizoen huren we waarschijnlijk
weer andere dieren.”
Twee maanden geleden zijn al
twee toggenburgergeiten in het
hertenkampje aangekomen. Zij
krijgen wel een vaste plek. „Twee
vrouwtjes. We willen met deze geiten wel gaan fokken, maar er komt
geen mannetje bij te staan. Als een
vrouwtje gedekt moet worden,
gaat ze uit logeren. Zo houden we
controle”, zegt Thijs.
Ze vervolgt: „Omdat het een bedreigd ras is, denken we ze makkelijker bij particulieren te kunnen
stallen dan bijvoorbeeld dwerggeiten. Bijna elke kinderboerderij

fokt die namelijk. Het is heel lastig
ze bij particulieren kwijt te raken,
dus gaan ze naar de handelaren.
Dan weet je niet waar ze eindigen.”
Ook in het Kronenburgerpark lopen er nog twee. Maar die mogen
daar oud worden en krijgen geen
mannelijk bezoek meer. „Voor zeven andere dwerggeitjes hebben
we particulieren gevonden.”
De laatste hertenbok is al twee
jaar geleden uit de Kronenburgerpark verdwenen, waardoor geen
hertjes meer worden geboren. „En
bij de kippen kunnen we gewoon
de eitjes rapen. We hebben nu wel
ook bijzondere baardkuifhoenen
voor het publiek. Die zijn ook

Advertenties: Savas Atila 08801-32167,
Email:
advertenties.nijmegen@gelderlander.nl

Op de inhoud en vormgeving van De Gelderlander rust auteursrecht. Voor het
overnemen, opslaan en verspreiden, op welke wijze dan ook, heeft u toestemming nodig.

NEC wil in de herfstweek een
nieuwe spelersontmoeting houden
Carlos Aalbers snapt dat de open
dag van NEC op de Goffert voor
velen op een teleurstelling is uitgelopen. „Daarom hebben we zondag al besloten dat we in de herfstweek een nieuwe ontmoeting met
de spelers voor onze aanhang en
zeker ook voor ouders met hun
kinderen gaan houden. Dan kunnen ze opnieuw op handtekeningenjacht gaan en foto’s maken met
hun favoriete spelers.”
Het exacte programma voor die
NEC-dag moet nog worden vastgesteld. Intussen kunnen de supporters die kaartjes hadden gekocht

‘Fok niet
voor de
slacht’
Vrijwilliger Suzanne Thijs met een toggenburgergeit in de dierenwei van
het Kronenburgerkamp.

Jasper van Gruijthuijsen
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Een veehandelaar uit de Betuwe

NIJMEGEN – Volgens Sandra van

COLOFON
Vraag over abonnement? Krant niet ontvangen? Bel 08801-39950
Lezersredactie: werkdagen van 10.30 tot 12.15 uur, 0800-0226766
e-mail: lezersredactie@gelderlander.nl

Sandra van Werd, Comité Dierennoodhulp

Vrijwilligers van het hertenkamp in het Kronenburgerpark hebben het fokbeleid
veranderd. Daarmee voorkomen ze dat dieren via handelaren naar de slacht gaan.

aar weinig kinderen
zullen beseffen dat de
kleine lammetjes, geitjes en hertjes die in
de lente bij dierenweitjes en kinderboerderijen hun harten stelen,
in het slachthuis eindigen als ze genoeg vlees op de botten hebben.
Handelaren kopen het overschot
aan dieren van hertenweitjes en
kinderboerderijen op en verkopen
ze door aan slachthuizen.
De vrijwilligers bij het hertenkamp in het Nijmeegse Kronenburgerpark hebben het fokbeleid
veranderd om dit te voorkomen.
Niet meer elke lente jonge lammetjes, hertjes en geitjes als publiekstrekkers. In plaats daarvan
willen de vrijwilligers verrassen
met bijzondere diersoorten en een
afwisselend aanbod. Vrijwilliger
Suzanne Thijs: „Bij veel kinderboerderijen ligt de focus te veel op
jonge dieren. Wij richten ons nu
op bijzondere dieren.”
Twee weken geleden zijn Patou en
Zouzoo aangekomen in het Kronenburgerpark. Zij zijn de nieuwe,
tijdelijke sterren van de kinderboerderij. De harige ezel van het
Poitou-ras en de dwergezel zijn
voor een seizoen gehuurd.
„Omdat we door het nieuwe fokbeleid minder jongen meer hebben,
is dit een leuk alternatief om toch
publiek te trekken”, legt vrijwilli-

‘Mensen zijn naïef. Als er een vrachtwagen met varkens voor het
slachthuis voorbijkomt is het zielig. Daarna lopen ze het centrum
in en halen ze een broodje bij een hamburgerketen’

voor de wedstrijd tegen Blackburn
het geld bij NEC terugkrijgen.
4.500 kaartjes (5 euro per stuk) waren al afgezet. „Maar we denken
ook nog na over een alternatief”
zegt Jan Bluyssen, manager Operationele Zaken bij NEC.
Hij benadrukt nog eens dat niemand de problemen van zondag
had kunnen voorzien. Twee maanden geleden had de politie al ingestemd met de wedstrijd tegen
Blackburn Rovers. Er werden geen
risico’s gezien. Dat veranderde pas
na de wedstrijd van Blackburn vrijdag tegen Go Ahead in Deventer.
In Deventer werd even geknokt.
Daarna kwamen de signalen van

dreigende vechtpartijen in Nijmegen. Toen zaterdagavond in de
stad gedoe ontstond tussen ‘supporters’ volgde zondag het wedstrijdverbod voor de Goffert.
Bluyssen benadrukt dat hij dit besluit respecteert. Veiligheid gaat boven alles. „Maar het is zo frustrerend dat het nu zelfs moeilijk is
een gewone oefenwedstrijd normaal te laten verlopen. Wat zijn
dat toch voor lieden die afspreken
om vechtpartijen te beginnen?”
Hij benadrukt dat hij de politie gevraagd heeft om meer gegevens.
„De man die zaterdag in Nijmegen
bij de relletjes is opgepakt, kan op
een stadionverbod rekenen.”

de dieren die ze vervangen, komen bij het slachthuis terecht.”
Het meerendeel van de geslachte
geiten verdwijnt naar Zuid-Europa. „In Nederland wordt geen geitenvlees gegeten. Ze worden hier
vetgemest en geslacht.”
Over het nieuwe beleid in het Kronenburgerpark heeft de handelaar
geen mening. „Dat moeten ze zelf
weten. Maar mensen zijn wel
naïef. Als ze over de Kronenburgersingel lopen en er komt een vrachtwagen met varkens voor het slachthuis voorbij, dan is het zielig. Daarna lopen ze het centrum in en halen ze een broodje bij een hamburgerketen. Dat vind ik krom.”

De nieuwsgierige Patou, een poitou-ezel, krijgt veel aandacht van kinderen
in het Kronenburgerpark.
foto’s Flip Franssen
makkelijk te stallen. Dus we kunnen bijvoorbeeld wel een keer kuikentjes nemen.”
De aanpassing in het fokbeleid betekent dat de vrijwilligers afscheid
hebben genomen van hun vaste
handelaar. „Het is makkelijk dat iemand opvangplekken voor je
zoekt. Maar uiteindelijk weet je
niet waar de dieren terecht komen. Vooral bij bokjes is het lastig
omdat je er maar één op een
groep kan hebben. Het hoort er bij
dat dieren naar de slacht gaan.
Maar wij proberen dat tot een minimum te beperken.”

Volgens Suzanne komt er een nieuwe denkwijze op bij kinderboerderijen. Ook door de komst van een
nieuwe generatie vrijwilligers.
„Het was altijd normaal dat de jonge dieren die in de lente werden
geboren, in het slachthuis eindigden. Langzaam verspreidt zich als
een olievlek een nieuw gedachtegoed. Als kinderboerderij heb je
ook een voorbeeldfunctie.”
Suzanne dacht aanvankelijk dat je
op een kinderboerderij geen dieren kan fokken voor de slacht. „In
de praktijk blijkt het wel een dilemma. Het is niet zwart-wit.”

Twee van de negen dwerggeitjes zijn nog in het hertenkamp. Voor de geiten heeft een vrijwilliger ook klautertoestellen getimmerd.

Wintertuin
brengt nieuwe
City Guide uit

Afgewezen om zedendelict

NIJMEGEN – Literair productiehuis

In mei 2012 leek er een oplossing
te zijn voor de kettingrukker. De
22-jarige Nijmegenaar zou naar
Groot Batelaar gaan, een open kliniek bij Ede. Maar die weigerde
hem vanwege een zedendelict in
2004. Een psychiater die de kettingrover onderzocht, betitelde het
als ‘jeugdzonde’, maar de kliniek
denkt dat haar beveiliging voor de
Nijmegenaar niet voldoende is.
Nu wordt gekeken of de man bij
een kliniek met een hogere beveiliging in Heilo terecht kan. De meervoudige kamer wil dat afwachten,
blijkt maandag tijdens de zitting.
Pas nadat een kliniek is gevonden,
wil de rechtbank een vonnis vel-

De Wintertuin brengt een nieuwe
Nijmegen City Guide uit. Het is de
vierde, herziene editie van de
stadsgids die 150 pagina’s telt. In
het boekje staat informatie per
wijk, van horeca tot leuke winkeltjes en geschiedenis. Daarnaast is
er informatie over festivals, zoals
de Kunstnacht en het korte filmfestival Go Short. De gids is bedoeld
voor ieder die meer over Nijmegen wil weten. Voor studenten
heeft deze editie twee extra pagina’s: van de beste uitgaansplekken
tot (sport)evenementen. Te koop
(10 euro) bij boekhandels en via
www.wintertuin.nl
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len. De zaak is daarom voor de
vierde keer uitgesteld, naar 27 augustus. De advocate heeft maandag tevergeefs gevraagd of haar
cliënt de uitkomst in vrijheid mag
afwachten. De rechtbank vindt dat
de kettingrover in voorlopige hechtenis moet blijven tot 27 augustus.
„Dan gaan we uitspraak doen.
Daar gaan we echt vanuit.”
Het gaat de rechtbank te ver om
de kettingrukker op vrije voeten te
stellen tijdens de zoektocht naar
een geschikte kliniek.
Tijdens de eerste behandeling van
de zaak in december 2011 bekende
de 22-jarige Nijmegenaar met geweld twee gouden halskettingen
van ouderen in Elst en Lent te hebben geroofd. Ook heeft hij toegege-

ven dat hij in Nijmegen heeft geprobeerd een ketting van de hals
van vrouw te trekken.
In het totaal zou hij tussen 20 en
27 juli acht keer hebben toegeslagen in de regio Nijmegen. De kettingdief hoeft zich echter voor drie
zaken te verantwoorden. Het openbaar ministerie kon maandag niet
acherhalen waarom de andere vijf
berovingen buiten de zaak zijn gehouden.
Het jongste slachtoffer van de berovingen was 51 jaar oud, de
oudste 83 jaar. De Nijmegenaar verkocht de kettingen om zijn wieten gokverslaving te bekostigen.
Door schulden hield hij 300 euro
in de maand over van zijn uitkering van 700 euro om van te leven.

Werd van het comité Dierennoodhulp klinkt het beleid van het hertenkamp zorgvuldig. „Veel beter
dan bij menig kinderboerderij.”
Dat kinderboerderijen fokken
voor de slacht is een doorn in het
oog van het comité. „Ze zijn er bovendien niet eerlijk over dat de dieren naar de slacht gaan. De jonkies
worden gefokt voor vermaak en
om te knuffelen. Dan moet je ook
zo eerlijk zijn er een groot bord bij
te plaatsen waarop staat dat ze in
het slachthuis eindigen.”
Het comité Dierennoodhulp wil
met andere organisaties een keurmerk opzetten voor kinderboerderijen. „We willen ook een campagne houden over dieronvriendelijk
beleid op kinderboerderijen. Kinderboerderijen hebben een voorbeeldfunctie en moeten niet fokken om de kas te spekken.”
Ook de Dierenbescherming houdt
zich met het fokbeleid op kinderboerderijen bezig. Carine Blom
van de regio Den Bosch en Nijmegen: „Door het fokken van leuke
diertjes is in heel Nederland veel
dierenleed. Fokken voor vervanging mag, maar niet voor overpopulatie en de handel. De handel is
dubieus en oncontroleerbaar.”
Volgens Blom speelt het landelijk.
De Dierenbescherming heeft daarom een intentieverklaring ondertekend met de Stichting KinderBoerderijen Nederland (SKBN) om het
fokbeleid diervriendelijk te maken. De SKBN wilde niet reageren.
Van Werd is overigens kritisch
over de huurconstructie die het
Kronenburgerpark toepast. Volgens haar trek je de dieren daarmee uit hun sociale omgeving.
Ook het houden van herten keurt
ze af. „Die horen in een bos thuis.
In een park hebben ze een uiterst
saai leven.”

Duitser krijgt
klappen op A73
van Nijmegenaar
NIJMEGEN – Een 41-jarige man uit

Nijmegen is zondagavond aangehouden voor mishandeling van
een Duitse bestuurder. Op de A73
sloeg de Nijmegenaar de man
meermalen, waardoor die zichtbaar letsel opliep. De Duitser werd
door de politie bij Malden staande
gehouden, in de veronderstelling
dat hij verdachte was. De Duitser
deed zelf aangifte omdat de Nijmegenaar hem rechts over de vluchtstrook ingehaald had en hem daarna gedwongen had te stoppen.
Toen beide bestuurders waren uitgestapt, sloeg de Nijmeegse man
de Duitser meermalen zonder aanleiding tegen het hoofd.

