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Dieren 
De Serana´s,  het kleinste krielkip-ras ter wereld, doen het goed in de Dierenweide.  In 2019 willen 

we voor het eerst gaan broeden met de Serana’s.  De Figurita’s, het kleinste sierduiven ras ter 

wereld, voelen zich ook op hun gemak in Lekkerland.  Van de kippenrassen Australorp en Amrock 

waren maximaal 50 vogels aanwezig. De teller van de winterstand, na afscheid van de oude kippen, 

staat op 15.  De vrij rondvliegende Witte Pauwstaartduiven hebben succesvol gebroed in de 

duiventil. Op het hoogtepunt waren ca. 30 duiven aanwezig. De winterstand staat op 10 vogels.  Een 

enkele keer wordt een duif geslagen door een Sperwer of een Havik. Ook dat hoort bij de natuur. Van 

de  vijf in 2017 ‘geschonken’ Indische loopeenden zijn er twee weggelopen en is er één doodgegaan. 

De twee overgebleven Indische loopeenden hebben succesvol gebroed en vijf jongen grootgebracht. 

Welke op de Dierenweide, achter het gaas, zijn te bewonderen. De vier soorten tropische duiven in 

de volière bestaan uit Groenvleugelduif, Zebraduif, Diamantduif en Blauwgrondduif. De laatste soort 

heeft in 2018 succesvol gebroed in de Dierenweide. In de broedmachine zijn weer enkele honderden 

kippeneieren uitgebroed. Na selectie zijn de mooiste  kippen aangehouden. De twee konijnen van 

het ras Vlaamse Reus hadden het goed naar hun zin op de Dierenweide.  De twee dwerggeiten Jip en 

Janneke zijn  gelukkig nog steeds vitaal. Ook veel Bruine ratten wisten in de winter de Dierenweide te 

vinden. Door gedoseerd en niet te laat op de dag te voeren hopen we dat de bezoekers willen 

meehelpen om het aantal knaagdieren binnen de perken te houden. 

NLdoet 
Op 10 maart 2018 is de Dierenweide grondig onder handen genomen, inclusief raster, aangrenzend 
trottoir en groenstrook,  en lag er aan het einde van de dag weer mooi schoon en opgeruimd bij. 
Op 16 maart 2019 hopen wij met vrijwilligers weer mee te doen met NLdoet.  Er staat dan groot 
onderhoud dierenweide Nieuw-Lekkerland op het programma. Wilt u meehelpen? Van harte 
welkom! We starten om 9 uur. 
 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur van de Stichting Dierenweide Nieuw-Lekkerland heeft in 2018 overleg gehad op 16 
januari en op 11 september. Er zijn momenteel twee vacatures in het bestuur. We zoeken nog een 
penningmeester.   
 
Website 
De website www.dierenweide-nieuwlekkerland.nl  is in 2018 aangepast aan de eisen van de 
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Ook de statuten van de Stichting Dierenweide Nieuw-
Lekkerland zijn, o.a.  voor de ANBI, aangepast.  
 
Facebook 
Berichten,  foto’s  en activiteiten delen wij met het publiek vooral via 
https://www.facebook.com/Stichting-dierenweide-Nieuw-Lekkerland U bent  daar ook van harte 
welkom! 
 
Excursies 
Groepen van alle leeftijden die, met uitleg, de Dierenweide willen bezoeken zijn van harte welkom. 
In alle jaargetijden valt er wel wat te beleven en te vertellen over de aanwezige dieren. Welkom! 
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