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Datum 5 november 2019 
Betreft Adviesopdracht dierpresentaties en verblijven Dolfinarium 

Geachte mevrouw, 

Op 12 juni 2019 heeft de Visitatiecommissie Dierentuinen (hierna: de commissie), 
samen met mevrouw van het Ministerie van LNV, een informeel bezoek gebracht 
aan het Dolfinarium. Dit bezoek, samen met de beantwoording van Kamervragen, 
hebben op 2 augustus 2019 geleid tot een adviesvraag aan de commissie over de 
huidige stand van zaken bij de dierpresentaties en dierverblijven van het 
Dolfinarium. Deze adviesvraag luidt als volgt: 

'Hoe verhouden de dierpresentaties en de betreffende verblijven van het 

Dolfinarium zich ten opzichte van de huidige inzichten over het houden van dieren 

in dierentuinen en de doelstellingen van de dierentuinrichtlijn?'. 

Om tot een advies te kunnen komen, heeft de commissie op 3 oktober 2019 een 
bezoek gebracht aan het Dolfinarium. Het rapport van dit bezoek vindt u als 
bijlage bij dit advies. Ik adviseer u het volgende in overweging te nemen bij uw 
besluitvorming. 

Advies 

Algemeen 
De commissie is zeer te spreken over de openheid die het Dolfinarium gaf tijdens 
het bezoek. Daarnaast was het niveau van dierverzorging en training hoog. Er 
wordt veel over de dieren geregistreerd, zoals voeding, gedrag, medische 
waarden, soorten verrijking en (preventieve) gezondheidszorg. 

Dierpresentaties 
Elementen uit de dierpresentaties van de dolfijnen in de koepel en de Californische 
zeeleeuwen sluiten volgens de commissie niet aan bij de doelstellingen van de EU
dierentuinrichtlijn, zoals geïmplementeerd in het Besluit houders van dieren. De 
dieren worden te veel gebruikt als performers. De presentaties bestaan 
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Conclusie 

De commissie constateert dat de zorg voor de dieren op een hoog niveau staat. 

Daarentegen staan de dierpresentaties, de fotomomenten en de verblijven van de 

Californische zeeleeuwen, Steller zeeleeuwen en de dolfijnen in de koepel, niet 

meer in lijn met de doelstellingen van de EU-dierentuinrichtlijn en het Besluit 

houders van dieren. Deze dierpresentaties zijn shows waarin dieren als performer 

optreden. Daarmee missen de dierpresentaties van de dolfijnen in de koepel en de 

Californische zeeleeuwen de educatieve waarde die van een moderne dierentuin 

wordt verwacht. Voor het publiek is bijvoorbeeld niet te begrijpen waarom de ene 

helft van de dolfijnen in een natuurlijk ogende omgeving zwemt en de andere helft 

in een klassieke dolfinarium opstelling. 

Het Dolfinarium moet zich goed bedenken welke educatieve boodschap zij met 

een dierpresentatie wil overbrengen. Attributen en verzorgers kunnen hierin een -

ondergeschikte- rol spelen, zolang deze niet in strijd zijn met de educatieve 

boodschap voor de bezoeker en de stimulatie van natuurlijke gedrag van de 

dieren. 

Daarnaast is het van belang dat de verblijven van de Californische zeeleeuwen, 

Steller zeeleeuwen en de dolfijnen in de koepel voldoen aan het Besluit houders 

van dieren. Dat is op dit moment niet het geval. 

Bijlage

- Verslag van bevindingen
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BEVINDINGEN VAN DE VISITATIECOMMISSIE DIERENTUINEN 

Dierentuinvergunning 

ALGEMENE GEGEVENS 

Aanvraagnummer 
Naam 
Plaats 
Contactpersoon 
Datumvisitatie 

: Dierentuin/2002/035 
: Dolfinarium Harderwijk B.V. 
: Harderwijk 
: 
 3 oktober 2019 

Deelname visitatiecommissie: 
•   

Aanleiding 

Dolfinarium Harderwijk B.V. (hierna: Dolfinarium) beschikt sinds 29 juli 2003 over een dierentuinvergunning. Het 
Dolfinarium is gespecialiseerd in zeezoogdieren en behoort tot Aspro Parcs, gevestigd in Madrid, Spanje. 
Op 12 juni 2019 heeft de Visitatiecommissie Dierentuinen (hierna: de commissie), samen met mevrouw van het 
Ministerie van LNV, een informeel bezoek gebracht aan het Dolfinarium. Dit bezoek, samen met de beantwoording 
van Kamervragen, hebben geleid tot een adviesvraag van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
aan de commissie. Deze adviesvraag luidt als volgt: 

'Hoe verhouden de dierpresentaties en de betreffende verblijven van het Dolfinarium zich ten opzichte van de 

huidige inzichten over het houden van dieren in dierentuinen en de doelstellingen van de dierentuinrichtlijn?' 

Om tot een advies te komen, heeft de commissie op 3 oktober 2019 een bezoek gebracht aan het Dolfinarium. 

Algemene bevindingen 

• Tijdens de visitatie waren, naast de commissieleden, aanwezig.
• Het Dolfinarium toont verschillende diersoorten in presentaties: tuimelaars (hierna: dolfijnen), Steller 

zeeleeuwen, Californische zeeleeuwen, .walrussen, bruinvissen, zeehonden, haaien ·en roggen. Het programma 
van de dierpresentaties wordt aangepast op het verwachte aantal bezoekers. Dagelijks worden in een 
vooropgesteld schema één of meer dierpresentaties gehouden per diersoort, zodat de bezoeker de 
mogelijkheid heeft om alles te zien. 

Bevindingen t.o.v. de dierpresentaties 

Sterk Werk (Steller zeeleeuwen) 
• In het verblijf waar de dierpresentaties worden gehouden bevinden zich zes Steller zeeleeuwen (Eumetopias

jubatus); twee mannen en vier vrouwen.
• Deze dieren worden samen gehuisvest in het verblijf, tenzij er jongen zijn geboren, dan worden de dieren in

verband met veiligheid gescheiden van elkaar. Daarnaast worden er geen dierpresentaties gehouden met het
jong, maar wel informatie gegeven over het jong.

• Het verblijf bevindt zich buiten en bestaat uit een bassin met water en enkele rotspartijen. Er is een grote
rotspartij waaruit een waterfontein komt. Om het verblijf heen zit een hek. Het water in het verblijf is 1,6
meter diep. Vanuit de commissie wordt de minimale diepte van 3 meter aanbevolen.

• De dieren worden 'hands off' getraind. Deze zeeleeuw wordt gezien als een gevaarlijke diersoort. Voor het
presenteren van de staart wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een 'husbandry hek'. De verzorger kan op
deze manier het dier veilig onderzoeken.

• De dieren worden gewogen door middel v�n een ingebouwde weegplaat in het verblijf. De BMI wordt
uitgerekend en bijgehouden, zodat de voeding voor de dieren hierop kan worden aangepast.

• Het Dolfinarium wil geen grotere groep Steller zeeleeuwen houden; dit jaar is de groepsgrootte gereduceerd
door enkele dieren naar een andere (buitenlandse) dierentuin te sturen. Gefokt wordt alleen op aanvraag van
andere dierentuinen gedaan. Twee vrouwen krijgen dit jaar daarom anticoncE;?ptie.
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• Tijdens de dierpresentatie wordt aandacht besteed aan het gedrag van de dieren, fysieke kenmerken var-1 het

dier, bedreiging door overbevissing/plastic en het belang van vi_s als voeding voor deze dieren.
• Handelingen die de dieren verrichten tijdens de presentatie zijn uit het water springen, op een rots klimmen

vanuit het water, klappen met hun V!)Orvinnen en 'tong uitsteken'.
• Het Dolfinarium wil in de toekomst graag het verblijf verdiepen (minimaal 4,4 meter) en ruimer maken.

Avontureneiland en het magische amulet (Californische zeeleeuwen) 
• _In het verblijf waar de dierpresentaties worden gehouden, bevinden zich zes Californische zeeleeuwen

(Zalophus californianus); één man en vijf vrouwen.
• De dieren hebben, buiten de dierpresentaties, toegang tot het gehele verblijf (voor en achter de schermen).

Alle verblijven bevinden zich in het gebouw; er is geen buitenverblijf.
• Het verblijf voor de schermen bestaat uit een vierkant bassin met daaromheen houten vlonders waarop de

dieren kunnen zitten. Op het podium is een decor voor de dierpresentatie gebouwd. Het decor bestaat uit een

hutje, een waterval en een deel van een schip. Daarnaast hangen er attributen aan het plafond en liggen op de

grond.
• Achter de schermen beschikken de dieren over twee binnen bassins met smalle houten vlonders waarop de

dieren kunnen liggen.
• De dierpresentatie wordt elke keer met afwisselende dieren gedaan.
• Mocht een dier geen zin hebben om deel te nemen aan een dierpresentatie, dan wordt een dier niet

geforceerd. Het dier mag zelf bepalen welk gedrag zij uitvoert.
• Tijdens de bronsttijd worden de dieren niet gesepareerd. Dit kan wel van invloed zijn op de dierpresentaties,

doordat de dieren ander gedrag gaan vertonen onder invloed van hormonen.
• In de dierpresentatie zit een 'selfie moment'. Een dier gaat op de foto met de verzorger en een kind.

Daarnaast wordt er aan het einde van de dierpresentatie de mogelijkheid geboden om met een dier op de foto

te gaan.
• Educatie tijdens de dierpresentatie bestaat uit een kort moment waarbij de verzorger stilstaat bij een

beeldscherm waarop moet worden geraden welk diersoort het is. Daarnaast wordt een landkaart in een emmer

gestopt met daarop het 'recycle' logo. Dat logo is echter dermate klein weergegeven en er wordt niet expliciet

op gewezen. Een kind (de doelgroep van de show) krijgt deze boodschap op deze manier niet goed mee.

Aqua Bella (dolfijnen) 
• In 'de koepel' waar de dierpresentaties worden gehouden, bevinden zich acht dolfijnen (Tursiops truncatus).

Dit is een 'single-sex' groep en bestaat uit alleen mannen. Hier zijn 2100 zitplaatsen voor bezoekers.
• De dierpresentatie Aqua Bella speelt zich binnen af. De dieren hebben toegang tot een buitenverblijf achter de

schermen en een binnenverblijf voor en achter de schermen.
• Het verblijf waar de dierpresentatie vertoond wordt, is een rond bassin. De dolfijnen kunnen door smalle

poortjes zwemmen om zich voort te bewegen tussen het bassin voor de schermen en het bassin achter de

schermen. Het bassin achter de schermen kan door een hek worden afgesloten van het verblijf voor de

schermen. Daarnaast hebben de dieren toegang tot een buitenverblijf. Deze is bereikbaar vanaf het binnen

bassin achter de schermen.
• Voordat de dierpresentatie van start gaat, kan het publiek meedoen met een quiz op een groot scherm. De

quizvragen zijn gebaseerd op educatie elementen over de dolfijn en plastic in de zee.
• Het verhaal dat tijdens de dierpresentatie op het grote scherm wordt getoond, doelt op vervuiling in de

oceanen en de gevolgen hiervan op de natuur. Beelden van verschillende werelddelen worden getoond aan het

publiek: Azië, Afrika, Noordpool en het Caribisch gebied.
• Tijdens de presentatie worden verschillende gedragingen door de dolfijnen uitgevoerd, waarbij een verzorger

voor een groot deel van de presentatie samen met de dolfijnen in het water is. Deze gedragingen bestaan

onder andere uit voorwerpen terugwerpen door de dolfijn op de kant, 'staand-rijden' van de verzorger of het

'hangen' aan de vinnen van een dolfijn, het uit het water lanceren van de verzorger door een dolfijn en

verschillende sprongen door de dolfijnen.
• De volgorde van handelingen tijdens deze dierpresentatie is elke keer anders, zodat de dieren niet van te

voren weten wat er gaat gebeuren. Hierdoor wordt de routine van een dierpresentatie voor de dolfijnen

doorbroken.
• In de dierpresentatie zit een foto moment, waarin een kind op de foto gaat met een dolfijn. Het dier komt

hierbij op een soort plateau in het water te liggen en wordt hierbij aangeraakt door het kind.
• Tijdens de dierpresentatie wordt gebruik gemaakt van veel techniek, harde muziek en lichteffecten. Over het

algemeen is de ruimte erg donker.
• Aan het einde van de dierpresentatie wordt de mogelijkheid geboden aan de bezoeker om met het dier op de

foto te gaan.
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