Het Dolfinarium gebruikt zijn website www.dolfinarium.nl om reclame te maken voor zijn park.
Advertenties online en offline verwijzen tevens naar de website voor (meer) informatie. Een
bezoeker moet echter uit kunnen gaan van de correctheid van de informatie en niet misleid worden
door teksten of visuele elementen. Onderstaande elementen zijn echter te vinden op de website
die de potentiële klant misleiden. De screenshots zijn gemaakt op 25 november 2021.
Volgens de Reclame Code moet reclame 'in overeenstemming zijn met de wet, de waarheid, de
goede smaak en het fatsoen.’ (art. 2). Wij zijn van mening dat de informatie misleidend is en
daarom niet matcht met de waarheid, de goede smaak en het fatsoen.
Op de pagina https://www.dolfinarium.nl/over/feiten-fabels staan meerdere fragmenten die
twijfelachtig zijn of gewoonweg niet kloppen en zodoende een potentiële klant (bezoeker) die zich
goed wil informeren over het Dolfinarium misleiden. Hieronder wordt uiteengezet waar de klachten
over gaan. De website is tevens ook te vinden via het webarchief in geval dat het Dolfinarium alles
snel weghaalt na vernemen over de klacht:
https://web.archive.org/web/20210927171319/https://www.dolfinarium.nl/over/feiten-fabels/
Op de feiten en fabels pagina staat:
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“Hebben de dieren voldoende ruimte? Absoluut. De dieren hebben meer dan genoeg
bewegingsvrijheid en kunnen in hun leefgebied ontzettend veel plekken verkennen en
ontdekken. Het Dolfinarium voldoet ruimschoots aan de hoogste standaarden die worden
bepaald vanuit de Europese Unie en de Nederlandse overheid. “
Het Dolfinarium is onlangs door de Visitatiecommissie Dierentuinen op de vingers getikt vanwege
de gebrekkige verblijven. Het Dolfinarium krijgt van het ministerie van LNV tot 1 maart 2029 de tijd
om de verblijven aan te passen. Tot die tijd kan er niet aangegeven worden dat dit voldoet aan de
hoogste standaarden.
In de nota ‘Advies visitatiecommissie’ 1 valt te lezen:
●
●

“In het adviesrapport stelt de commissie dat het Dolfinarium niet aan de hedendaagse
normen voor huisvesting en educatie voldoet. “
“EAAM heeft haar standaarden in 2019 geupdatet o.b.v. de meest actuele inzichten over
dierenwelzijn. [..] Het Dolfinarium voldoet momenteel niet aan deze nieuwe
huisvestigingsstandaarden. " (Dolfinarium is lid van European Association for Aquatic
Mammals (EAAM))

In reactie op het rapport van de visitatiecommissie geeft het Dolfinarium ook toe dat sommige
verblijven niet toereikend zijn:
●

“Met betrekking tot de verblijven het volgende. Wij zijn het eens met uw opmerking dat
sommige verblijven moeten verbeteren. Daartoe hebben een lange termijn visie, want om
economische redenen kunnen wij dit in korte termijn niet allemaal realiseren.”2

In het overheidsdocument ‘Afspraken tussen het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit en het Dolfinarium over 1) Dierpresentaties (voorstellingen) en educatie; 2)
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Fotomomenten/ publieksinteracties; 3) Verblijven. ‘3 staat in relatie tot de verblijven en ruimte onder
andere:
●

“De dieren waarmee de dierpresentaties gehouden worden, moeten ook buiten de
presentaties toegang hebben tot verblijven die voldoen aan de dierentuinvergunning. Dit is
niet het geval bij de Californische zeeleeuwen en beperkt bij dolfijnen in de koepel. Deze
dieren hebben alleen toegang tot steriele waterbassins zowel voor als achter de schermen.
Deze verblijven bieden weinig uitdaging en bieden geen of onvoldoende daglicht voor deze
dieren. De Californische zeeleeuwen hebben helemaal geen buitenverblijf. “ (Hoofdstuk
4.1.1, pagina 12)

●

“Het buitenverblijf van de Stellerzeeleeuwen is gedateerd qua grootte en diepte voor deze
grote zeezoogdieren. Deze dieren moeten de gelegenheid hebben om dieper te kunnen
duiken.” (Hoofdstuk 4.1.1, pagina 12)

Ook los van de door het ministerie gestelde eisen heeft een dolfijn e.a. zeezoogdieren in
gevangenschap een enorm beperkt leefgebied ten opzichte van zijn wilde soortgenoten.
Voldoende ruimte is dan ook altijd afhankelijk van een arbitraire lijn die zowel het Dolfinarium, het
ministerie als overkoepelende instanties bedenken. Bij deze partijen zijn daarnaast belangen die
meespelen, die niet per se de belangen zijn van de dolfijn zelf.
Experts op het gebied van dolfijnen spreken zich dan ook regelmatig uit tegen dolfinaria, omdat ze
zo beperkend zijn. Een dolfijn is binnen enkele slagen bij de bodem of de rand van het bassin. De
beperkte ruimte voor de dieren is mede reden voor steeds meer verboden of uitfaseringen van
dolfinaria over de hele wereld.
In een verklaring4 ondertekend door diverse experts schrijft men: “At a minimum, the maintenance
of odontocetes in commercial captive display facilities for entertainment purposes is no longer
supported or justified by the growing body of science on their biological needs.”
In ‘The case against marine mammals in captivity’ geven experts aan: “The cetaceans typically
held in captivity, such as bottlenose dolphins and orcas, are wholly aquatic, wide-ranging,
fast-moving, deep-diving predators. In the wild they travel between 60 and 225 km (35 to 140
miles) in a day, reach speeds as high as 50 km (30 miles) an hour, and dive from 500 to 1,000 m
(1,640 to 3,280 ft) deep. These cetaceans are highly intelligent and socially and behaviorally
3

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?did=2021D31278&id=2021D31278

4

http://dfe.ngo/scientists-statement/
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complex. Their perception of the world is largely acoustic, a difference in mode of perception that
makes it virtually impossible for humans to imagine what they “see.” Dolphinaria and aquaria
cannot even begin to simulate the natural habitats of these species”5
“However, even in the largest facilities, a cetacean’s room to move is decreased enormously,
allowing the animal access to less than one ten-thousandth of 1 percent of its normal habitat size.”
“Captive facilities, with their logistical constraints, economic considerations, and space limitations,
cannot provide conditions that allow natural social structures to form”
In reactie op de visitatiecommissie haalt het Dolfinarium een quote6 van een expert aan om aan te
geven dat ze het niet eens zijn met de beoordeling dat de koepel qua verblijf minder goed is dan
de lagune. Deze expert sprak het volgende uit tijdens een overleg van de werkgroep dolfijnen van
de Belgische overheid: “Beide verblijven zullen nooit de natuurlijke habitat kunnen evenaren.”. Dit
sluit aan bij wat andere experts aangeven.
Het Dolfinarium geeft daarnaast ook toe in een recente rechtszaak en media dat de verhuizing van
dolfijnen, walrussen en zeeleeuwen naar China nodig is vanwege de ruimte.
“Die verhuizing is noodzakelijk, zegt het Dolfinarium, omdat er meer ruimte nodig is voor de
achterblijvende dieren.”7

5

https://www.worldanimalprotection.us/sites/default/files/media/us_files/cammic_-_us.pdf
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7

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/09/verhuizing-dolfijnen-van-het-dolfinarium-naar-china-gaat-voorlo
pig-niet-door-a4064805
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“Zijn de dieren in het Dolfinarium gelukkig? Absoluut! Die vraag kunnen we met een
volmondig “ja” beantwoorden.”
Voor de onderbouwing hiervan gebruikt het Dolfinarium pure observatie en het aanwezig zijn van
voldoende eten, drinken en wat afleiding. Dit is echter misleidend, want het is eenvoudigweg lastig
te weten of een dier echt gelukkig is. Bovendien zijn niet alle experts het hierover eens, omdat veel
wetenschappers juist vinden dat een dolfinarium niet voldoende kan bieden voor de dieren.
Bij ‘Dolfijnen zwemmen in het wild tientallen kilometers per dag. Doen ze dat in het Dolfinarium
ook?’ op dezelfde pagina geeft het Dolfinarium ook zelf even verderop aan: “Wat een dier ervaart
in zee of in het Dolfinarium weten we niet.” Kortom, hoe kan men dan weten of het dier gelukkig is?
Het ministerie van LNV stelt nu andere eisen aan het welzijn van dieren dan tien jaar of langer
geleden. Dit is een voortschrijdend inzicht.
Dat de dieren in het Dolfinarium zeker gelukkig zijn is een twijfelachtig statement en erg subjectief.
Veranderende inzichten, en aanscherpingen door het ministerie van LNV en de European
Association for Aquatic Mammals, evenals de statements van experts dat dolfijnen niet goed
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gedijen in dolfinaria, geven duidelijk aan dat zo’n statement misleidend is. Aangeven dat men het
niet exact weet zou meer kloppend zijn.
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