
 

Het Dieren Team Zwolle 

Het Dieren Team Zwolle is een samenwerking tussen dierenwelzijnsorganisaties. Ze vullen 
elkaar aan en helpen elkaar, allemaal voor het geluk en de gezondheid van de dieren (die-
renwelzijn) in de gemeente Zwolle. De Gemeente Zwolle werkt samen met de partner-orga-
nisaties van het Dieren Team aan de versterking en verbetering van Dierenwelzijn in Zwolle. 
Binnen deze organisaties is sprake van een bepaalde expertise op het gebied van Dierenwel-
zijn. Op SamenDieren ontdek je die organisaties en al hun diereninfo, -activiteiten en -vrijwil-
ligersvacatures. Ook lees je de oproepjes van buurtgenoten die hulp vragen bij de verzorging 
van hun huisdier.

Opvang organisaties
• Het Zwols Dierenasiel houdt zich bezig met de opvang van zwerf- en afstandsdieren 

(honden en katten) binnen Zwolle en voor een aantal omliggende gemeenten. Ook is het 
een kennis- en adviescentrum op het gebied van honden en katten. Je kunt bij het asiel 
ook terecht voor het adopteren of afstand doen van een hond of een kat.

• De Stichting Flappus vangt allerlei dieren op, zoals konijnen, cavia’s, hamsters, schild-
padden, reptielen, vogels, vissen, pluimvee en kleinvee. Bij Stichting Flappus kan je een 
dier adopteren of er juist afstand van doen.

• De Zwolse Dierenambulance biedt 24 uur per dag, 365 dagen per jaar hulp aan zieke en 
gewonde dieren in Zwolle. De Dierenambulance Zwolle beschikt over 2 ambulances die 
overdag ingezet kunnen worden. ’s Avonds is er 1 ambulance beschikbaar. 

• De Dierenbescherming zet zich elke dag in voor dieren in nood. Dat doet de organisatie 
met dierenambulances, dierenopvangcentra, inspecteurs en duizenden vrijwilligers die 
zij in het land hebben. In Zwolle werkt Dierenbescherming nauw samen met het Zwols 
Dierenasiel en de gemeente in het kader van de sterilisatie van verwilderde straatkatten.

Overige organisaties

• De Zwolse Dierenvoedselbank is er voor de mensen die door financiële problemen hun 
geliefde huisdier niet voldoende voeding kunnen geven. Vaak brengt het huisdier zoveel 
liefde en plezier dat eigenaren er niet aan willen denken om hun huisdier weg te doen. 
Dierenvoedselbank kan ze gelukkig een handje helpen.

• Stichting Mendoo vindt dat iedere Nederlander die zich in een kwetsbare situatie bevindt en 
zich beroept op het maatschappelijke vangnet in Nederland, zijn/haar huisdieren in dit proces 
niet kwijt hoeft te raken. De stichting voorziet in de daadwerkelijke opvang van huisdieren 
door ze tijdelijk onder te brengen bij gastgezinnen, pensions en/of andere opvanglocaties.

• Stichting De Knuffelkonijntjes helpt om even je zorgen, ziekte en eenzaamheid te verge-
ten. Medewerkers van deze stichting komen met een konijntje bij dementerende ouderen 
of terminaal zieke kinderen op bezoek. De patiënten kunnen op deze manier even ont-
spannen en zieke kinderen kunnen echt weer even kind zijn. Er verschijnt een lach op hun 
gezicht, wat voor naaste familie een moment geeft om het vast te leggen. Een blijvende 
herinnering.

• Stichting Vogelbescherming Avifauna Zwolle (SAZ) richt zich op het in stand houden van de 
populatie roofvogels en uilen in Zwolle. Daarnaast heeft SAZ aandacht voor: het vangen en 
ringen van vogels voor onderzoek en bescherming van stadsvogels in de gemeente Zwolle.
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• De Hondenschool van de Kynologen Club Zwolle (KCZ) geeft onder meer cursussen over 
het houden, opvoeden en trainen van honden en daarbij worden de eigenaren niet ver-
geten. Het belangrijkste doel is: zorgen voor een goede band tussen eigenaar en hond. 
Daarbij staat voorop dat het volgen van de training voor allebei een uitdaging is en dat 
het ook leuk is om samen aan het werk te gaan.

• Het Zone College staat voor eigenzinnig, vooruitstrevend en praktijk-rijk vmbo- en 
mbo-onderwijs met persoonlijke aandacht. Met ons onderwijs dragen we bij aan een ge-
zonde, duurzame toekomst van mens en wereld. Leren in een groene omgeving staat 
altijd centraal. Vanuit de vestiging in Zwolle worden onder meer de mbo-opleidingen 
Dierverzorging en Wildlife aangeboden.

• De Dieren Politie, pakt dierenmishandeling en dierenverwaarlozing aan. Bij de politie 
werken Taakaccenthouders Thema Dieren en deze agenten worden de dierenpolitie ge-
noemd. Deze agenten hebben extra training gehad in het herkennen van en optreden 
tegen dierenleed. Zij grijpen in bij verwaarlozing en mishandeling van dieren, verlenen 
hulp en proberen dierenleed te voorkomen. Binnen het Dieren Team Zwolle wordt er goed 
samen gewerkt met de ‘Dierenpolitie'. Ben je getuige van een dier in nood door een onge-
luk, of word je geconfronteerd met mishandeling of verwaarlozing van dieren? Neem dan 
contact op met het centrale meldpunt 144.

Wijkboerderijen en Kinderboerderijen

• De Wijkboerderijen van Travers vind je op mooie groene plekken in 3 wijken. De Klooien-
berg aan de rand van Holtenbroek, De Eemhoeve in de Aa-landen en De Schellerhoeve in 
Zwolle-Zuid. Elke wijkboerderij heeft haar eigen karakteristieken. Je kan helpen tuinie-
ren in een van de moes- of bloementuinen.

• Park de Stadshoeve is een ontmoetingsplek en leeromgeving met speeltuinen, beleve-
nistuinen en een ontmoetingsgebouw voor Stadshagen e.o. Op de kinderboerderij kan je 
dieren kijken, en op vaste tijden onder begeleiding aaien. Voor basisscholen en kinderop-
vang zijn er leskisten met lesstof over (boerderij)dieren.

• Stichting Kinderboerderijen Zwolle beheert de kinderboerderijen in Park Wezenlanden 
en Park Eekhout. Hier kunnen Zwollenaren op een ongedwongen en educatieve manier 
in contact te komen met dieren en de natuur. Er zijn educatieve programma’s om nader 
kennis op te doen van landbouwhuisdieren en het leven op de boerderij.

De Buurtweiden
Dierenweide Dieze-Oost is recent vernieuwd. Er zijn Nubische geiten, mini paardjes, cavia’s, 
kippen en natuurlijk ook konijnen. Jong en oud kan er genieten van dieren en leren over de 
verzorging. Ook is er een leerzame wandelroute op het terrein. Maar de dierenweide heeft 
meerdere functies. Zo is er een ruimte waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten en genieten 
van een kopje koffie of activiteiten. En er is een ruimte waar zieke kinderen kunnen spelen 
en, onder begeleiding, de konijnen knuffelen. Zieke kinderen kunnen hier kennismaken met 
lotgenoten en er zijn plannen voor therapeutische sessies. Maar er zijn in Zwolle nog 9 ande-
re buurtweiden, die ieder hun eigen karakteristiek hebben (zie het volledige overzicht van de 
buurtweiden verder in dit document).

Overzicht Dieren Team organisaties Zwolle

• St. Zwols Dierenasiel, Graham Bellstraat 2
www.dierenasielzwolle.nl 

• St. Dierenvoedselbank Zwolle, Voltastraat 23C
www.dierenvoedselbankzwolle.nl
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• St. Flappus, Nieuwleusenerdijk 37 
www.flappus.nl

• St. Dierenambulance Zwolle, Ohmstraat 6
www.dierenambulancezwolle.nl

• St. Mendoo (v/h Blijf van mijn Dier)
www.mendoo.nl 

• Wijkboerderijen Travers | www.traverswelzijn.nl/diensten/de-wijkboerderijen
De Eemhoeve, Eemlaan 25
De Schellerhoeve, Schellerpark 101
De Klooienberg, Klooienberglaan 1

• Park de Stadhoeve, Arendshorstlaan 23
www.parkdestadshoeve.nl

• St. Kinderboerderijen Zwolle | www.kinderboerderijenzwolle.nl
Wezenlandenpark, Almelose Kanaal 33
Park Eekhout, Roopoort 1A

• St. Avifauna Zwolle
www.avifaunazwolle.nl

• Dierenbescherming
www.dierenbescherming.nl

• Kynologen Club Zwolle, Huub van Doornestraat 17
www.kczwolle.nl

• (Dieren) Politie
www.politie.nl/onderwerpen/dierenpolitie.html 

• St. de Knuffelkonijntjes, Hogenkampsweg 27 
www.hetknuffelkonijn.nl

• Zone College, Koggelaan 7
www.zonecollege.nl

Overzicht van Buurtweiden Zwolle

• De Aa-weide, Soerensebeek 40
www.facebook.com/people/Aa-weide/100063639247443

• Kinderboerderij Berkum, Lorentzlaan 71
www.wijkverenigingberkum.nl

• De Gerenweide, Rietbergmate 30
www.wvzwollezuid.nl/activiteiten/dierenweides 

• Kijkweide Het Noorden, Speeltuiningang Albertcuypstraat
• Buurtweide Dieze Oost en Stichting knuffel konijntjes, Hogenkampsweg 27

www.samenzwolle.nl/organisaties/1770/dierenweide-dieze-oost-stichting-de-
knuffelkonijntjes 

• ’t Spiekertje, Van Schaikpad 1
www.dierenweidetspiekertje.wordpress.com

• Buurtweide Kakel & Co, Hasselterdijk
www.facebook.com/dierenweidekakelenco

• De Wareweide, Van Hallware 19 a
www.facebook.com/Wareweidezwolle 

• Het Wollewei, Prins Bernhardstraat 31
www.veerallee.nu/?page_id=84 

• Bergweide, Bergweg 8 Windesheim
www.facebook.com/DeBergweide

• Stinsweide, Stinspark Westenholte
(op dit moment gesloten, planvorming voor realisatie nieuwe buurtweide in 
herinricting Stinspark)
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