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Tweede Kamer der Staten-Generaal
T.a.v. de vaste commissie voor Economische Zaken
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Onderwerp: Algemeen Overleg Dierenwelzijn
Den Haag, 19 april 2016

Geacht commissielid,
Op donderdag 28 april heeft uw commissie een Algemeen Overleg over dierenwelzijn,
inclusief zeezoogdieren. Graag wil de Dierencoalitie in dit verband ingaan op de kwestie van
het Dolfinarium in Harderwijk.
Sinds 15 september 2015 is een verbod van kracht op het gebruik van wilde dieren in
circussen. Het Dolfinarium valt op dit moment niet onder dit verbod omdat het een
vergunning heeft als dierentuin en optredens van wilde dieren in dierentuinen van het
verbod zijn uitgezonderd (artikel 4.14 derde lid Besluit houders van dieren).
Deze uitzondering is onwenselijk. Aanleiding voor het verbod is immers de inbreuk die het
leven in een circusomgeving maakt op de intrinsieke waarde van de betrokken dieren. Maar
ook shows in dierentuinen kunnen inbreuk maken op de intrinsieke waarde van dieren. Het
Dolfinarium is daar het schoolvoorbeeld van. De dolfijnen moeten daar op gezette tijden
aangeleerde kunstjes vertonen, waarbij niet hun welzijn en intrinsieke waarde centraal
staan, maar het schema van de commerciële voorstellingen. Dit is regelrecht in strijd met
artikel 4.7, lid 1a van het Besluit Houders van dieren dat stelt dat vergunninghouders het
soorteigen gedrag van de dieren moeten respecteren en zoveel mogelijk in stand houden.
Ook worden de dolfijnen, in strijd met de richtlijnen van de ANVR voor diervriendelijk
toerisme, gedegradeerd tot foto-attribuut. Het Dolfinarium verkoopt daarmee de boodschap
dat het ‘leuk’ is wilde dieren kunstjes te laten doen en te exploiteren voor menselijk
vermaak. Dat is een uiterst schadelijke boodschap voor het voortbestaan van wilde dieren.
Overbodig daarbij op te merken dat de leefomgeving voor deze intelligente en zeer sociale
zeezoogdieren ernstig tekortschiet. Normale familieverbanden zijn onmogelijk: sociale
omgang is beperkt tot een aantal door mensen opgedrongen bassin-genoten. Ook
zwemmen, duiken en jagen worden in het Dolfinarium ernstig beperkt of onmogelijk
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gemaakt. In het wild kunnen dolfijnen wel zestig kilometer per dag zwemmen en duiken ze
vaak tientallen meters diep.
Bovendien, het Dolfinarium mag zélf niet rondreizen, de dolfijnen doen dat soms wel en
verhuizen van het ene naar het andere park. Zie hiervoor bijvoorbeeld het verhaal van
Beachie, de in februari overleden dolfijn die een groot deel van zijn leven in Harderwijk
doorbracht: https://dolphinproject.net/blog/post/one-dolphins-story-beachie/
Om zeezoogdierenexpert Kees Camphuysen van het Koninklijk Nederlands Instituut voor
Onderzoek der Zee te citeren over Harderwijk: ‘Tuimelaars, en dat zijn de dolfijnen daar,
hebben in het echt honderden kilometers tot hun beschikking. Dit is gewoon een
kunstmatige omgeving, een pretpark, een circus, zonneklaar.’ Dat Dolfinarium Harderwijk
onderdeel is van het Spaanse bedrijf Aspro Parks, gespecialiseerd in waterpretparken,
onderstreept dit punt.
De Dierencoalitie pleit voor een verantwoorde uitfasering, waarbij het Dolfinarium
Harderwijk ervoor zorgt dat er geen nieuwe dieren meer bijkomen en de dolfijnen die niet
terug kunnen naar het wild een groter en natuurlijker habitat krijgen. Om een plaats te
hebben in de 21e eeuw, zal het Dolfinarium zich dienen om te vormen tot een centrum voor
opvang van zeezoogdieren en educatie over het leven in zee. Aangezien dolfijnen tientallen
jaren oud kunnen worden, kan wetenschappelijk onderzoek naar hen daarbij nog decennia
worden voortgezet.
Om hier een start mee te maken, zijn twee maatregelen van groot belang:



Een verbod op shows met wilde dieren waarin deze aangeleerde kunstjes doen ter
publiek vermaak
Een verbod op het fokken met en importeren van dolfijnen

Wij hopen ten zeerste dat de Kamer zich voor deze prachtige dieren sterk wil maken. Voor
verdere vragen, kunt u contact opnemen met Karin Bilo van World Animal Protection,
karinbilo@worldanimalprotection.nl

Met dank en vriendelijke groet,
Dirk-Jan Verdonk
Voorzitter Dierencoalitie

