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 Datum: 12 september 2017 

 

Aan de leden van de tweede kamer, 

Namens de aangesloten bedrijven vraagt de branche organisatie de SVRH uw aandacht voor het volgende:  36 

gemeenten hebben een brief, gedateerd 19 juni 2017 van Wethouder dierenwelzijn de heer Laurens Ivens van de 

Gemeente Amsterdam,  ondertekend met daarin o.a. het verzoek om evenementen met roofvogels te verbieden. 

De SVRH is, net als de briefschrijvers, tégen het tentoonstellen en vastbinden van roofvogels en uilen op braderieën 

en evenementen.  Ook de vogels dwingen om met iedereen op de foto te gaan is slechts geldelijk gewin en niet in 

het belang van de dieren.  

Maar de SVRH denkt dat een algeheel verbod op evenementen met roofvogels een stap te ver gaat en ook niet nodig 

is. De huidige wet -en regelgeving geeft Gemeenten voldoende aanknopingspunten om op te treden. Ook kan het 

huidige beleid van de gemeente Amsterdam door andere gemeenten worden overgenomen en zo voorzien in de 

mogelijkheden om uitwassen te voorkomen. Door de vergunning te koppelen aan vakbekwaamheidseisen is het 

welzijn van de dieren gewaarborgd en kunnen  de goedwillende bonafide bedrijven hun educatieve demonstraties 

blijven verzorgen.  

De SVRH is ervan overtuigd dat het van dichtbij kennismaken met roofvogels en uilen tijdens een educatieve 

demonstratie dé kans is om mensen geïnteresseerd te krijgen in het wel en wee van deze dieren in de vrije natuur.  

Wij citeren graag David Attenborough: 

No one will protect what they don’t care about and no one will care about what they have never experienced 

Wij verzoeken u dan ook om géén verbod in te stellen op evenementen met roofvogels, maar de Gemeenten te 

adviseren gebruik te maken van de huidige mogelijkheden binnen bestaande regelgeving. De SVRH heeft de 

gemeenten attent gemaakt op haar bestaan en aangeboden mee te denken als het gaat om het waarborgen van 

welzijn van roofvogels en uilen die ingezet worden op educatieve demonstraties. 

Wij zijn altijd bereid tot verdere toelichting en/of overleg. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website 
www.svrh.nl  of u kunt contact opnemen met één van onze adviseurs, Mevrouw D .Rijnders, op telefoonnummer 06-
55725132 

 

 

Met vriendelijke groet 

 

 

 

Stéphany Beuker, Voorzitter SVRH 

 

http://www.svrh.nl/

