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Wilde dieren in toerisme

3 van de 4 attracties met wilde dieren heeft een negatieve

impact op het welzijn van de dieren

Tenminste 550,000 dieren leven onder slechte omstandigheden

om toeristen te vermaken

80% van de bezoekers van wrede

wilde dieren attracties laten een

positieve review achter



Wildlife. Not Entertainers



Publieke opinie verandert
Attracties met wilde dieren minder OK

-9%-12% -3% -4%

67%53% 45% 43%

58%41% 42% 39%

2014

2019

In 4 years

Rides Swimming Performances Selfies

21% 52% 29% 21%2019 NL



Samenwerken met de reisbranche

245 reisorganisaties wereldwijd hebben het aanbod van 
olifantenritten en –shows geschrapt. Velen van hen hebben
daarnaast het aanbod van alle attracties met wilde dieren
onder de loep genomen. 

Reisbrancheorganisaties hebben richtlijnen ontwikkeld voor 
leden waarin wrede dieren attracties als onacceptabel
worden aangemerkt. 



De reisindustrie is deel van de oplossing

Coalition for Ethical Wildlife Tourism (CEWT) 

CEWT leden werken samen aan het vergroten van de vraag naar en

het aanbod van diervriendelijk toerisme. Zij pleiten voor industrie

standaarden en wet- en regelgeving die wilde dieren beschermen en

wrede attracties met wilde dieren uitfaseren. 
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Diervriendelijk toerisme

in 10 stappen



Stap 1: Inzicht & inzet

Erken dat het gebruik van wilde dieren voor 

vermaak van toeristen stress, leed en

ongemak veroorzaakt voor wilde dieren. 

Committeer je aan dierenwelzijn en spreek

de intentie uit om dierenleed aan te

pakken. 

Stap 2: Vorm een team

Richt een werkgroep op met enthousiaste
collega’s die dierenwelzijn intern op de 

kaart willen zetten.



Stap 3: Doe onderzoek

Screen reisproducten en dier-gerelateerde excursies

om impact van het huidige aanbod op dierenwelzijn

te beoordelen. Gebruik hierbij checklists van World 

Animal Protection en de richtlijnen van de ANVR. 



Bezoek geen show met wilde dieren

Raak geen wilde dieren aan en kom niet dichtbij

Rijd niet op een wild dier

Bezoek geen plek waar wilde dieren worden gefokt

Ga niet naar een gevecht met wilde dieren

Ga niet naar een sportwedstrijd met wilde dieren

Jaag niet op wilde dieren als trofee



Bewonder wilde dieren in het wild

✓ Houd afstand

✓ Jaag de dieren niet op en lok de dieren niet

✓ Wees rustig

✓ Laat geen afval achter

Bezoek een echte opvang

✓ Er wordt niet met de dieren gefokt

✓ Er is geen direct contact tussen bezoekers en de dieren

✓ Raadpleeg de World Animal Protection opvang checklist



Stap 4: Evalueer onderzoek

Evalueer de waarde van hoog–risico producten en excursies

voor reizigers en inventariseer alternatieven.

Stap 5: Start gesprek

Start het gesprek met partners en lokale agenten. Vraag hun
hulp in de zoektocht naar diervriendelijke reisproducten en maak
betrokkenheid op dierenwelzijn duidelijk.



Stap 6: Beleid maken en invoeren

Ontwikkel dierenwelzijnsbeleid en verwijder

entertainment met wilde dieren uit het aanbod.



Werk met andere reisorganisaties aan het verbeteren

van dierenwelzijn en de ontwikkeling van 

diervriendelijk toerisme. 

Stap 7: Train het team

Ontwikkel interne kennis over dierenwelzijn en train het 

team zodat zij het dierenwelzijnsbeleid goed kunnen

duiden en producten in strijd met het beleid worden

herkend en verwijderd. 

Stap 8: Samenwerken



Stap 9: Promotie

Ontwikkel een communicatieplan en drag het 

standpunt over dierenwelzijn uit, informer reizigers over 

de gemaakte keuzes & over diervriendelijke excursies.



Stap 10: Evaluatie beleid

Evalueer het dierenwelzijnsbeleid – als onderdeel van 

het MVO beleid – jaarlijks. 
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Wilde dieren. Geen entertainers

Join the movement
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