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Recentelijk is het aanwezig zijn van roofvogels op een publieks evenement terecht negatief in het nieuws gekomen.   

Het komst helaas steeds vaker voor dat roofvogels op braderieën, dorpsfeesten en andere publieke evenementen 
kort vastgebonden worden tentoongesteld.  De roofvogels zitten dusdanig dat er van alle kanten ‘gevaar’ dreigt; 
honden, katten, kinderen en wildvreemde mensen kunnen de vogels dicht tot zéér dicht naderen en daardoor 
eventueel fysiek en/of geestelijk beschadigen. Ook de omgang met de roofvogels is in veel gevallen niet in het 
belang van de vogel, maar slechts ingegeven door financieel gewin.  

Als Stichting Verantwoord Roofvogels Houden, de SVRH, vinden wij een dergelijke handelswijze onverantwoord én 
schadelijk voor het welzijn van de vogel. Het laat een verkeerde indruk achter bij het grote publiek, wat enerzijds kan 
leiden tot verontwaardiging (die dan vaak ook de organisatie treft)  en anderzijds mensen kan stimuleren om ook 
roofvogels aangebonden te gaan houden.   

De organisaties die aangesloten zijn bij de SVRH geven een professionele, educatieve roofvogeldemonstratie waarbij 
het welzijn van de vogels en het kundig voorlichten van het publiek centraal staan. De SVRH wordt in haar werk 
bijgestaan door adviseurs die elk vanuit hun expertise raad en advies geven.   

Om het welzijn van de vogels te waarborgen en bij het publiek geen verkeerde indruk achter te laten hopen wij dat 
uw organisatie bij het uitnodigen/inhuren van roofvogelhouders niet langer samenwerkt met mensen die hun vogels 
vastgebonden als koopwaar tentoonstellen. Wij verwijzen u graag naar onze website www.svrh.nl waar u onder het 
kopje aangesloten bedrijven de NAW gegevens vindt van de aangesloten professionele roofvogelhouders  

Voor verdere vragen en toelichting kunt u mailen naar de voorzitter van de Stichting Verantwoord Roofvogels 
Houden, Stéphany Beuker  voorzitter@svrh.nl of telefonisch contact met haar opnemen: 06- 30407275. Indien nodig 
brengt zij u in contact met een van onze adviseurs.  

Voor het boeken van een educatieve roofvogeldemonstratie kunt u rechtstreeks contact opnemen met een van de 
professionals op de website.   

  

Met vriendelijke groet,  

SVRH  
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