Stichting Bite Back is een groot voorstander van een compleet vuurwerkverbod. Al vele jaren is het
afsteken van vuurwerk rond oud & nieuw, maar ook in de maanden ervoor en de periode erna, een doorn
in het oog van vele dierenvrienden. De impact op dieren, mensen en natuur is groot. Als
dierenrechtenorganisatie zien wij onszelf als pleitbezorger voor de rechten en belangen van dieren. We zijn
daarom van mening dat de belangen van dieren zwaarder moeten meewegen in de besluitvorming die op
welke wijze dan ook dieren raakt. Hieruit volgend vinden we daarom dan ook dat een moment van plezier
door vuurwerk af te steken niet opweegt tegen de enorme impact die dit heeft op onder meer de dieren.
Om ons punt kracht bij te zetten sommen we hieronder op hoe vuurwerk afsteken momenteel de dieren
benadeelt.
●

Vuurwerk geeft veel licht- en geluidseffecten die zorgen voor stress, angst en vluchtgedrag onder
dieren. Veel verzorgers van dieren melden dan ook elk jaar weer hoe de dieren al ver voor de
jaarwisseling te maken krijgen met angst en stress voor de komende jaarwisseling of door
vuurwerk dat al eerder wordt afgestoken.

●

Door vluchtgedrag als gevolg van afgestoken vuurwerk zijn er elk jaar weer dieren, zoals honden en
katten, spoorloos verdwenen na te zijn uitgebroken. Een deel wordt later dood teruggevonden.
Dieren die in een wei of stal staan en proberen te vluchten door vuurwerk raken vaak gewond,
waarbij het ook voor kan komen dat deze ingeslapen moeten worden.

●

Vuurwerk wordt vaak gebruikt bij baldadig gedrag. Vuurwerk wordt naar mensen gegooid die
honden uitlaten en sommige dieren reageren op gegooid vuurwerk door er eerst naar toe te
rennen of het te pakken, resulterend in een explosie terwijl het vlakbij het dier is of het dier het al
in de bek heeft.

●

Vuurwerk wordt ook in sloten gegooid - soms verzwaard met bv. een spijker, zodat het een grotere
flits onder water maakt - wat zorgt voor een explosie die ten koste gaat van vissen en tevens het
water verontreinigt. Daarnaast zullen omhooggeschoten vuurwerk en restanten in
oppervlaktewater terecht kunnen komen.

●

In het wild levende dieren vluchten weg voor vuurwerk. Vuurwerk kan de dieren desoriënteren en
veel stress bezorgen. Het is bekend dat vogels met nieuwjaar daarom ook zichtbaar op de radar
wegvliegen door de knallen. Vogels vliegen in blinde paniek tegen ramen, hoogspanningskabels en
andere hoge obstakels aan, vaak met de dood tot gevolg.

●

Vuurwerk verontreinigt de natuur. Plastic, stokjes, kruit en andere vuurwerkresten blijven over in
de natuur. Dit wordt niet of nauwelijks opgeruimd. Deze resten kunnen vele dieren in problemen
brengen en is natuurlijk niet gezond.

Hierboven al vele redenen om vuurwerk te verbieden. Het blijft niet alleen bij de impact op dieren, ook de
impact op het milieu, de volksgezondheid en de maatschappelijke kosten zijn redenen om vuurwerk te
verbieden. Volgens peilingen zijn de meeste mensen dan ook wel klaar met vuurwerk en daarnaast juicht
de achterban van de regeringspartijen en de meeste partijen in de Tweede Kamer volgens een peiling van
EenVandaag een vuurwerkverbod toe. Wij roepen dan ook, mede om de hierboven genoemde redenen, op
om deze wet door te voeren.
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