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Maatregelen welzijn roofvogels en uilen 2022 

 

Beste klant/opdrachtgever, 

We wijzen u graag op de maatregelen die wij treffen om het welzijn van onze roofvogels en uilen te 

waarborgen op een externe locatie.  

1. Weersomstandigheden 

a. Vanaf 24°C moet er een schaduwplek aanwezig zijn voor alle roofvogels en uilen die we 

meenemen naar uw opdracht. 

b. Vanaf 28°C moet er een schaduwplek én vers water aanwezig zijn voor alle roofvogels en 

uilen die we meenemen naar uw opdracht. 

c. Vanaf 32°C laten wij onze roofvogels en uilen niet meer vliegen  

d. In overleg kunnen we besluiten om bij een afwijkende temperatuur onze roofvogels en 

uilen, of enkele van hen, niet in te zetten tijdens uw opdracht als blijkt dat hier 

voldoende aanleiding voor is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het 31°C graden is en 

de luchtvochtigheid zeer hoog is en het daarnaast ook windstil is.  

Wij zullen in dergelijke gevallen altijd overleggen met u als klant/opdrachtgever en 

proberen een oplossing hiervoor te vinden. Hierbij staat het welzijn van onze roofvogels 

en uilen altijd voorop. 

 

2. Vogelgriep 

a. In het geval van geconstateerde vogelgriep rondom onze eigen locatie, of vogelgriep 

rondom de locatie van de opdracht, zijn wij genoodzaakt de opdracht terug te geven 

aan u als klant/opdrachtgever, of (indien mogelijk) een derde in te schakelen die de 

opdracht overneemt. Dit zal altijd in overleg met u als klant/opdrachtgever 

plaatsvinden.  

 

3. Ruimte  

a. Onze vogels hebben genoeg ruimte nodig om ten minste 1.5 meter van elkaar af te 

staan, en om ten minste 4 meter van het publiek te staan.   

 

4. Interactie met de vogel 

a. Om het publiek bij de show te betrekken zullen wij onze vogels met enige regelmaat 

bij iemand uit het publiek op de hand (met valkerijhandschoen) laten landen. Het is 

hierbij nadrukkelijk niet de bedoeling dat onze roofvogels of uilen geaaid of 

anderszins aangeraakt wordt 

b. Wij zullen de desbetreffende persoon die deze maatregel overtreedt hier direct 

vriendelijk, maar duidelijk over toespreken. Mocht het aanraken van onze vogel 

desondanks herhaald worden door diezelfde persoon, dan zullen wij onze vogel van 

de hand van desbetreffende persoon verwijderen. 

 


