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Geachte mevrouw 

Bij brief van 15 juni 2017 heb ik beslist op uw verzoek om informatie betreffende 
het rapport en daaraan gerelateerde stukken over het onderzoek naar de 
olifanten Buba en Carla van circus Freiwald en circus Renz Berlin op grond van de 
Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Daarbij heb ik besloten om de gevraagde 
documenten gedeeltelijk openbaar te maken. Omdat ik verwachtte dat 
belanghebbenden bezwaar zouden kunnen hebben tegen de openbaarmaking van 
(een deel van de) de informatie, heb ik de feitelijke openbaarmaking van de 
documenten met nummers 2, 16, 17 en 18 conform a-tikel 6, vijfde lid, van de 
Wob, uitgesteld tot heden.

Nu geen belanghebbende een bezwaarschrift heeft ingediend en tijdig een verzoek 
om voorlopige voorziening heeft gedaan.om de feitelij<e openbaarmaking tegen te 
gaan, is er geen beletsel meer voor de feitelijke openbaarmaking.

U treft de documenten met de nummers 1 t/m 19 aan als bijlagen van deze brief. 
Deze documenten zijn per heden tevens op de onderscaande site geplaatst. 
https://www.riiksoverheid.nl/documenten/wob-verzo6ken/2017/06/15/besluit-on- 
wob-verzoek-over-het-onderzoek-naar-de-olifanten-van-circus-freiwald-en-circus- 
renz-berlin.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De^aatssecretaris van Economische Zaken, 
natnehs deze.

Ons kenmerk
DGAN-DAD/ 17108759

Uw kenmerk

Bijlagen
2

drs. L.É.M. Hendrix 
Directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn
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Circus Renz Berlin 
De heer

Datum 23 januari 2017 
Betreft Onderzoek olifant Carla

Directoraat-generaal Agro en
Natuur
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Behandeld door

Geachte heer

Met deze brief bericht ik u over de uitkomst van het onderzoek van olifant Carla, 
zoals aangekondigd in mijn Besluit van 18 februari 2016. In de drie bijlagen treft 
u aan: het advies van de dierentuindierenartsen ten aanzien van olifant Carla,
inclusief de vragen en antwoorden van "The Elephant Sanctuary Tennessee", het
advies van de dierenartsen ten aanzien van dierentuin Pairi Daiza en het verslag
van dierentuin Pairi Daiza.
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Sinds 15 september 2015 is het, ingevolge van artikel 4.14 van het Besluit 
houders van dieren, verboden om met andere zoogdieren dan die behoren tot de 
diersoorten, genoemd in bijlage IV van het besluit, deel te nemen aan een circus 
of een ander optreden. Artikel 4.14, tweede lid, van het besluit verbiedt het 
vervoer van andere zoogdieren dan die behoren tot de diersoorten, genoemd in 
bijlage IV van het besluit, ten behoeve van een in Nederland gevestigd circus of 
een in Nederland gevestigde natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap 
die met die dieren deelneemt aan een circus of een ander optreden, of een niet in 
Nederland gevestigd circus of een niet in Nederland gevestigde natuurlijke 
persoon, rechtspersoon of vennootschap die met die dieren deelneemt aan een 
circus of een ander optreden in Nederland.

Aan Circus Renz Berlin is voor olifant Carla een ontheffing verstrekt tot en met 
15 januari 2017 om vast te stellen of Carla kan worden opoevangen buiten het 
circus. Daarbij heb ik aangegeven dat ik navraag zou doen naar kwalitatief goede 
opvangplaatsen voor Carla. Dierentuin Pairi Daiza in België heeft aangegeven uw 
olifant te willen opvangen. Aan olifantenopvangcentrum "The Elephant Sanctuary 
Tennessee" zijn, gezien hun ervaringen met het opvangen van olifanten, nog 
aanvullende vragen gesteld. Ook deze antwoorden zi;n bij het onderzoek 
betrokken.

Het onderzoek naar olifant Carla is op 15 september 2016 uitgevoerd door drie 
Nederlandse dierentuindierenartsen. Zij zijn tot de ccnclusie gekomen dat Carla 
zowel fysiek als mentaal elders kan worden opgevangen.

-23 JANUARI 2017-
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r„“:::::riïHSEÏÏESF£ Sropvang kunnen deze factoren verbeterd worden. De conclusie dat Caria kan 
worden opgevangen, wordt ondersteund door de antwoorden van "The Elephant 

anctuary Tennessee . De dne dierentuindierenartsen hebben op 3 oktober 2016
Zn condurirr? mogelijke opvanglocat.e; de dierentuin Pain Daiza.
Zij  concluderen dat deze dierentuin voldoet voor Carla als opvangiocatie
Op 17 novernber 2016 heeft de heer ,an dierentuin Pain Daiza uw olifant
onderzocht. Daaruit is naar voren gekomen dat Carla kan worden cpgevangen in 
dierentuin Pain Daiza onder voorbehoud van medisch onderzoek door PairiLiza 
waaronder een onderzoek naar TBC. '

Ts'lm heeft Uitgewezen dat olifant Carla zowel fysiek als mentaal in staat
heeLm Car a dierentuin Pair, Daiza goede voorzieningen
^afLt trafe t H dierentuin bereid is uw olifant op te nemen.
Da?za Moeit OP '«ten vangen door dierentuin Pairi

"■ “

innTr?"?""" dierentuin Pain Da.za ,n te gaan. kunt u In 
t r zoologisch manager en dierenarts van Pain

Daiza om het proces voor de overdracht van Carla in gang te zetten 
Adresgegevens: ’ , . ...
Telefoonnummer • , • w.

Ons kenmerk
DGAN DAD, ;6IS9JÏ?

Hoogachtend,

Martijn van Dam
Staatssecretaris van Economische Zaken

Bijlagen:
A: Het advies van de dierentumdierenartsen over Caria en bijlagen waaronder de 
vragen en antwoorden van "The Elephant Sanctuary Tennessee"
8: Het advies over Pair, Daiza van de dierentumdierenartsen en bijlagen 
C. Het verslag van de van dierentuin Pairi Daiza.
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Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

> Retouradres Postbus d0225 8D04 DE Zwolle

Ministerie van Economische Zaken 
Directie Dieriijke Agroketens en Dierenwelzijn

RIJkadlensk voor
Ondernemand Nadarland

Postbus 40225
8004 DE Zwolle
mIJn.rvo.nl

Contactperaoon

(seoretariB)

T ose

C Datum 28 november 2016
Betreft Resultaten onderzoek circusolifant Carla

O

Geachte heer ,

Op uw verzoek hebben wij onderzoek gedaan naar de opvangmogelijkheden voor 
twee, In Nederland gehouden, clrcusoltfanten. In deze brief treft u de resultaten 
van het onderzoek naar Carla aan en het edvles om te komen tot een 
aanvaardbare opvangsituatle voor olifant Carla van circus Renz Berlin. De kern 
van het onderzoek waren de volgende twee onderzoeksvragen:
1. Is deze olifant zowel fysiek als emotioneel in staat om te verhuizen naar een
opvangsituatle waar haar welzijn en gezondheid worden gewaarborgd?
2. Zijn er opvangmogelijkheden binnen en/of buiten Europa die de gezondheid
en het welzijn van dit dier kunnen waarborgen of zelfs verbeteren?

Hieronder worden allereerst de resultaten van het onderzoek weergegeven, 
vervolgens de conclusies uit het onderzoek, de risico's d'e van invloed zijn op de 
keuzes die gemaakt kunnen worden en vervolgens het advies. In de bijlage treft u 
aan het format dal gebruikt is voor het vastleggen van de onderzoeksresultaten, 
een fotoverslag van het bezoek en de communicatie met The Elephant Sanctuary 
Tennessee.

1. Inleiding
Op 15 september 2016 hebben wij,

■ ^ , I

RVO.nl, circus Renz Berlin bezocht 
Aldaar hebben wij ons voorgesteld aan

secretaris

vergezelden ons naar het onderkomen van Carla waar w j het onderzoek startten.

BIJ lagan
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2. Huidige situatie

nnfr*^Nederland als daarbuiten, niet deelneemt aan een 

pets van het verbl.ff van r^rla tiidens Hpi - nnH^rrp.,.
gïsÂt Sl7 ““ «'"'"Srond

»SramT'r S°™ "snaoeroaar voor nat puDlieK. up oa »raag'^'"
waarom Carla aan de straatzijde stond werd door ais volat ^

n^t continu in de wag"ers?raT, ïmoet ved ruhÏÏ'zijnvoSr^dt olifant' or^'

vin ci 2TgïLden‘. zomers met een temperatuur

In het naastgelegen verblijf zaten de kamelen.

3. Het onderzoek

M. Algemeen onder^p^f.; dier ffvsiPkA opynnHhpirH
toonS aleïTiï'^'® vervet en ze

I ^ ^ de eigenaren bleek dat ze 54 jaar oud Is en ai 50 iaar
eiloir dat*ze''me '!Ïi' '"®''9®''°^'^erde staar in het linkeroog en dit zorgt

Het rechterooo "'>."«‘‘.‘9 "nkerzijde.

was aafJöToTn^2 >'®'<end) die daarbij betrokken
rleU3n^ eigenaar aan dat een volledige narcose voor de operatie te
leeftijd WiiSSrf mogelijk niet zou overleven, gezien haar hoge
ievesHo^n^^ Inzicht gehad in een medisch logboeken kunnen r^et 
Dit zouLriafnnH linkeroog van Carla te opereren

eei iïàânnî c ^ r- ?®" ''««'‘en met eventueel
v:rmtdert;:rriïco oZe^itT ®"

Rllludlenst voor
Ondernamend Nadarian

Oatum
28 november 2016
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Caria heeft ankylosé aan het linker voorbeen, waardoor dit been volledig stijf Is. 
Een oorzaak voor deze aandoening Is niet bekend. De eigenaar zegt dat dit altijd 
al zo geweest Is, maar dat kunnen wij niet beoordelen. Het Is aannemelijk artrose 
en/of een oude fractuur hierin een rol kunnen spelen. Door de afwijkende stand 
van het linker voorbeen zou het rechter voorbeen last kunnen hebben van artrose. 
Het is onduidelijk of Carla pijn ondervindt door de ankylosé en vermoedelijke 
artrose. Het maken van röntgenfoto's zou hierin uitsluitsel kunnen geven. Als 
Carla pijn heeft t.g.v. de ankylosé en eventuele artrose zou dit eventueel met een 
dagelijkse pijnstiller opgelost kunnen worden. Dat zou de leefkwaliteit van Caria 
aanzienlijk kunnen verhogen. Op de vraag of de verzorgers veel met Carla lopen 
wordt geantwoord dat ze dat wel doen, maar dat Carla niet zo ver meer kan 
lopen. Dat kunnen wij bevestigen gezien haar aandoeningen,

I geeft aan dat Carla In december 2014 behandeld is aan
haar gebit door haken op de kiezen te verwijderen. Er Is geen medisch logboek 
bijgehouden, waardoor wij dit niet kunnen bevestigen.

De huid rondom haar gezonde oog was nat, maar dit duldde, volgens ons, niet op 
problemen. Dit oog zag er gezond uit, De huid op, met name, de benen vertoonde 
hyperkeratose. Dit was in normale mate aanwezig voor een koe van deze leeftijd 
en Is niet afwijkend. We zagen dat Carla, met behulp van takken, deze plaatsen 
zelf schuurde. Ze was daar erg bedrijvig In. Het aanbieden van 
schuurmogelijkheden als aanvulling op de verrijking In de paddock zal door dit 
dier op prijs worden gesteld. Gedacht kan worden aan borstels en/of 
boomstammen en dergelijken.

De voetverzorging schoot te kort. Eén van de nagels van het rechter been 
vertoonde een scheur met het risico om verder In te scheuren, Deze scheur had 
bijgevijld moeten worden, Hieruit blijkt dat er geen reguliere voetverzorging 
toegepast wordt.

Als laatste viel op dat Carla een hangende vulva heeft, waar ze geen zichtbare 
hinder van ondervindt.

Verder waren er lichte schaafwonden te zien op de huid van Carla. Volgens de 
eigenaren had ze deze zelf toegebracht door het spelen/schuren met de takken. 
Wij hebben dit niet gezien en kunnen dit niet bevestigen,

Het onderzoeken van de lichaamstemperatuur, pols, ademhaling, slijmvliezen, 
urine en bloed zijn achterwege gelaten, omdat er geen Indicatoren waren dat de 
waarden zouden afwijken van een olifant op leeftijd en wij haar deze stressoren 
wilden besparen. Carla oogde niet ziek.

Tuberculose onderzoek Is, volgens de eigenaar, niet gedaan en is ook nu niet 
uitgevoerd, omdat de kans dat er een positieve uitslag waargenomen wordt zeer 
klein Is, Zelfs als deze wel positief zou zijn is er, volgens onze ervaringen, geen 
garantie op de aanwezigheid van Tuberculose bacteriën. Daarnaast voegt het In 
dit stadium van het onderzoek niet veel toe aan de resultaten, omdat dit 
onderzoek pas van belang Is als er daadwerkelijk sprake Is van overplaatsing van 
Carla naar een geschikte opvanglocatle.

Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland

Datum
28 nevambor 2018
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3.2 Hulsvestlno rilpr

tïde^rcT'f ® H “'°"''®" onderdook. Ook de huIsveoUng Z c7rU

verwarmde tent «ra Carla op die momenten overdag In een

ÏSrtinn? Zijwanden, een vlonder en
aftettlng van schrikdraad. Volgens de eigenaar staat ze In de nacht in de trailer
Sbeurt vJloen "h vast staat wordt ontkennend geantwooJd. Dit
wel'S bekSen veiligheidsredenen, tijdens het transport. Nadat
er 00 wS Ho t m bovenop het stro liggen, wat
m ^ “u,® vermoedelijk wel gebruikt is na het transport (L foto's
Dekalier Is eï dÏeolad vermoedelijk ook In de trailer.
cenSl h J ^ Carla ?lechts een hoogte van 20-25
centimeter hoeft te overbruggen om de trailer In en uit te gaan. Dit levert volaens 
ons geen problemen op voor Carla, ondanks haar ankylosé en mogelijke artrÓL.

Ondanks dat Carla ten tijde van het onderzoek gehouden werd nabij de 
doorgaande weg zal zij geen last (meer) hebben van de verkeersgeluiden Ze Is 
gewend aan harde geluiden en schrikt daar niet (meer) van op.

3,2.1. Winterverblijf

We hebben geenspecifieke Informatie over het winterverblijf gekregen of gezien!

3.3 Voeding
drInkwater®ïrH?^ het gebrek aan een voldoende hoeveelheid schoon 
drinkwater. Tijdens de controle was er slechts een klein laagje water aanwezig In

^ V® Voldoende voor een olifant en zeker te weinig gezlen^de 
!oiHnInH^graden. Ieder dier moet over een 
kennen drinkwater kunnen beschikken. Olifanten
pe?keer^ Hoeveelheden van S tot 10 liter

eigenaren bleek dat Carla een brok aangeboden krijgt die men 
aanscnart of een fouragehandel. Het betreft een mixbrok, bijv.

Rljksdlsnct voor 
Ondamemand Nadarlanil

Datum
28 november 2016
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paardenmuesll. Een standaard onderhoudsbrok. Op de vraag of ze ook 
supplementen kreeg werd noch bevestigend noch ontkennend gereageerd. We 
hebben de brok niet aangetroffen op locatie.

Er was voldoende browse aanwezig van verschillende soorten. Dit was volgens de 
eigenaar afhankelijk van wat de gemeentelijke groendlenst kon leveren. Het was 
onduidelijk of Carla fysiek in staat Is de bladeren te eten, omdat ze door haar 
hoge leeftijd gebitsproblemen kan hebben. Het eten van de bladeren Is niet 
waargenomen tijdens het onderzoek.

3.4 Verzorolna
Volgens de eigenaar wordt Carla bij warm weer dagelijks gewassen en wordt ze 
bij koud weer In een tent gehouden die verwarmd wordt door middel van een 
heteluchtkachel. Ook de trailer wordt volgens de eigenaren, Indien nodig, 
verwarmd. Het Is onduidelijk of dit tijdens het transport ook mogelijk Is. Wij zagen 
geen Installatie voor de verwarming van de trailer bulten of binnenin de trailer.

Een medicatlelijst, veterinair logboek en protocollen voer huisvesting, voeding en 
verzorging zijn niet aanwezig.

3.5 Veiligheid
Er was, tijdens het onderzoek, geen permanent toezicht bij de paddock van Carla. 
Alleen de stroomdraad scheidde Carla van het publiek, dat tijdens het onderzoek 
veelvuldig kwam kijken.

Tijdens het transport wordt Carla, volgens de eigenaar, aan de ketting gelegd, 
lijkt er op dat dit 's nachts ook gebeurt, zie de paragraaf over huisvesting 
hierboven.

Het

Op de vraag of men met Caria gaat wandelen wordt het volgende, door
, gezegd! 'Als dit nodig is, dan doen we dat gewoon. Ook als de gemeente 

dat niet wil l.v.m. de openbare veiligheid, We kijken alleen naar wat Carla nodig 
heeft.'

Een protocol voor veiligheid Is niet aanwezig.

3.fi Mentale, oezondheld dier
Carla oogde tijdens het onderzoek rustig. Er waren meerdere personen aanwezig 
In de paddock en ze vertoonde geen tekenen van stress. Ze kwam juist op ons 
aflopen om 'kennis te maken'. Bij het vertrek uit de paddock vertoonde ze 
stereotype gedrag door te gaan weven. Dit hield niet lang aan. Volgens ons kan 

■ dit het gevolg zijn van het gemis van sociale Interacties. We lieten haar op dat 
moment alleen achter. Dit gedrag kan een Indicatie zijn dat Carla contact met 
soortgenoten of andere dieren mist.

Volgens weeft Carla ook als zij In beperking (bijvoorbeeld
In de gesloten tent bij koudere temperaturen en de trailer) staat.

Rtjksdtenst voor 
Ondernsmend Nedoiland

Datum
2B november 2016
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Er was geen zweep aanwezig,

met da takken. Dit zijn normale soorteigen gedragingen voor een olifönt. 

Är® reageerde rustig op haar verzorgers en het

Rljksdlenil voor 
Oitdemamond Noderland

Datum
28 novembar 2016

4. Conclusies

’ Sï worder‘'^""‘®'’"°" Sevangenschap kan 60 Jaar

SkJlo^«pn®rfr aandoeningen die niet omkeerbaar zijn, zoals de 

to?rslV,r 'n Si “■
* l^d'Vndïre dioron^''®"'^®'' ®°°^9enoten) en ziet haar huidige leefomgeving 

SódTrÏf m J en verzorgers als sociale groep. Carla heeft eerder 
langdurig met een andere olifanten koe (Rhanl) samengeleefd. Deze koe Is in
haidhave^^"’ ondanks dit gegeven goed te kunnen

‘ ïertonen'^nmH''Ï om haar natuurlijke gedrag te
autThand « ®'’ verrlJklngsmaterialen aanwezig waren zoals browse, een
vïldS mS het verblijf, naar omstandigheden,
voldoende ruim voor Carla om zich te kunnen bewegen (ca. 30 bIJ 40 meter).

* De voetverzorging van Carla behoeft aandacht. Er moeten 
regelmatige pedicures uitgevoerd worden door Iemand die hierin 
gespecialiseerd Is (dat kan ook de eigenaar zijn). De nagels moeten daarbij
g vijld worden, scheurtjes In de nagels uitgesneden worden om uitbreiding te 
voorkomen en de nagelriemen schoon- en bijgehouden worden.

' mee te lïpn aan voldoende water om te drinken en

bTSsrss Kxrs''"'* Caria Is voor het publiek toegankelijk en benaderbaar.

* f T ‘“®®®" en Carla en belde werden
gescheiden door slechts een stroomdraad.

* f'protocollen, medicatlelijsten, protocollen voor 
veiligheid, voeding, verzorging en huisvesting aanwezig.

O

O
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• Er Is geen vast veterinair toezicht. Medische behände Ingen zijn niet vastgelegd 
In een veterinair logboek.

• Er werd een olifantenhaak gebruikt om Carla te corrigeren.

• Carla vertoonde stereotype gedrag bij het verlaten van haar paddock en 
volgens de behandelend dierenarts vertoond ze ditzelfde gedrag als ze In 
beperking staat. Hoewel het waargenomen gedrag van korte duur was lijkt 
het er op dat Carla haar mentale toestand wordt aangetast door het gebrek 
aan sociale Interacties en het staan In afzondering.

• Carla is het, volgens ons, gewend om langdurig getransporteerd te worden en 
Is daarom fysiek en mentaal In staat om getransporteerd te worden naar een 
geschikte opvangmogelijkheid binnen Europa of daarbuiten.

• Er Is twijfel of Carla geresocialiseerd kan worden In een kudde vanwege haar 
hoge leeftijd en mankementen. Carla Is door haar mankementen mogelijk 
minder In staat zich een plaats te verwerven binnen een kudde. Vanwege die 
twijfel heeft het Ministerie van Economische 2aken Irformatie gevraagd aan 
The Elephant Sanctuary Tennessee over het opvangen van dieren, zoals Carla. 
The Elephant Sanctuary Tennessee geeft aan dat, ofschoon er een lange tijd 
overheen kan gaan, ook oude olifanten met probleemgedrag nog dusdanig 
geresocialiseerd kunnen worden dat hun welzijn er In belangrijke mate op 
vooruit kan gaan.

• Carla Is zeer bepekt In haar bewegingen en het Is onduidelijk of ze pijn heeft 
door de ankylosé of eventuele artrose. Alleen door röntgenfoto's te maken kan 
uitgesloten worden of ze pijnbeleving heeft. Als dit na onderzoek wel zo blijkt 
te zijn kan eventueel een pijnstiller de leefkwaliteit van Carla verbeteren. Dan 
zou ze ook langere afstanden kunnen en moeten lopen om aan die natuurlijke 
behoefte te kunnen voldoen. In het geval ze geen pijn beleefd blijft ze fysiek 
beperkt In het lopen en kan ze geen lange afstanden meer lopen.

5. Risico's
Uit bovenstaande blijkt dat Carla zowel fysiek als mentaal In staat Is overgeplaatst 
te worden naar een geschikte opvang. De vraag Is echter of de 
leefomstandigheden van Caria In een opvang verbeteren. Carla heeft In de huidige 
omstandigheden geen sociale Interactie met soortgenoten. Desalniettemin beleeft 
zij haar Interacties In de huidige omgeving als sociale interacties en vormt zij 
samen met haar verzorgers en de andere dieren een sociale groep. Wanneer Carla 
uit deze context gehaald wordt is het afwachten of ze In een opvang makkelijk In 
een nieuwe sociale groep Integreert. Dat Is niet te vóórspellen. Dit Is ook 
afhankelijk van de mogelijkheden bij de betreffende opveng, bijv. mogelijkheden 
om eerst solitair te wennen, daarna Introductie met een soortgenoot, eventueel 
huidige verzorger(s) mee laten gaan en afbouwen, et cetera. Er Is daarbij kans op 
afwijzing met letsel of de dood tot gevolg bij één of meer van de partijen. Haar 
lichamelijke beperkingen (ankylosé, blindheid) zouden tijdens een Introductie In 
een groep tevens nadelig kunnen zijn voor Carla. Kortom, er zal In leder geval 
ongerief zijn bij het verplaatsen van Carla en het Is onzeker of er een verbetering

RIjksdIcnst voor 
Ondernemend Nederland

Datum
28 november 2016
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hiîÂÂ::;tTKrdtT,^ss'r':s^soortgenoten kunnen samenleven, maar dat dit niet ónmogelijk Is. Belangrijk 
hierin fs goed te kijken naar het gedrag van de olifant en alles te doen In een

® ^ van de ene op de ander dag In een kudde
P aatsen, want dat gaat niet goed, De brief en de reactie op de brief aan The 
pphant Sanctuary Tennessee zijn toegevoegd als bijlagen 3 en 4. Gezien de 
ÏL°?® vraag of zIJ nog profijt zal hebben van het
resoclallsatleproces. Een voordeel Is wel dat Carla het grootste deel van haar

s^rtgenoor'^^^'^°°^ doorgebracht en ze gewend Is aan het leven

Om uitsluitsel te krijgen over de pljnbelevtng van Carla door de ankylosé en
noodzakelijk om röntgenfoto's te maken van de benen. 

Tevens kunnen de mogelijkheden onderzocht worden om een staaroperatie te

6. Advies
Alles omvattend adviseer Ik u het volgende:
Kijkend naar de conclusies kan gesteld worden dat er een aantal factoren 
gevonden zijn die het welzijn van Caria aantasten. Het gaat dan om de 
aanwezigheid van voldoende drink- en speelwater, gebrekkige voetverzorging, 
stereotype gedraging (weven), leven zonder soortgenoten, gebrek aan veterinaire 
zorg t,a.v, de ankylosé, eventuele artrose en staar. Dit zijn factoren die In een 
geschikte opvang verbeterd kunnen worden, waardoor het welzijn van Carla

verbeteren. Ook de veiligheid Is een punt van zorg, aangezien het 
verblijf van Caria slechts afgeschermd werd met een stroomdraad en ze dicht bIJ 
de weg stond. Andere factoren die niet met zekerheid gesteld kunnen worden zijn 
het gebruik van de ollfantenhaak, het gebruik van de ketting In de trailer ook 's 
nachts en de afwezigheid van verwarming In de trailer tijdens de nacht en het 
transport. Ook de omstandigheden In het winterverblijf zijn onduidelijk, waar ze 

verblijft.

Uit bovenstaande kan ook geconcludeerd worden dat Carla zowel fysiek als 
mentaal In staat Is overgeplaatst te worden naar een geschikte opvanglocatle 
binnen of bulten Europa.

De specifieke opvanglocatle zal onderzocht moeten worden om te zien wat deze 
ocatle aan opvang kan bieden om te zien of de genoemde punten die verbeterd 

kunnen worden t.o.v. huisvesting In de huidige situatie hier verbeterd kunnen 
worden.

ntjfcsdtentt voor 
Onaornemond Nedartand

Patum
Z8 november 2016

O

O
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Ook de opvanglocaüe zal Caria moeten beoordelen om aan te geven of ze haar 
goed op kunnen vangen.

Voorwaarde voor een geschikte opvang Is dat de huisvesting en verzorging van 
Carla beter is dan de huisvesting en verzorging In het circus (zie verbeterpunten 
hierboven). Een factor die daarin ook mee moet wegen s dat In de opvanglocatie 
de voorwaarden geschapen kunnen worden om de resocialisatie van Carla te 
realiseren. Het samenleven met soortgenoten zou voor Carla een vooruitgang 
betekenen ten opzichte van haar situatie In het circus.

Als er een geschikte opvanglocatie Is die Carla kan en wil opnemen adviseren wij 
de familie Renz te faciliteren/begelelden bIJ het overplaetsen van Carla naar deze 
opvanglocatie en afspraken te maken over het resociallsatleproces van Carla bij 
deze opvanglocatie. Mocht er geen opvanglocatie beschikbaar zijn, dan adviseren 
wij om Carla bij het circus te laten lot ze overlijdt of tot er een geschikte 
opvanglocatie beschikbaar Is. In het laatste geval is het gewenst voorwaarden te 
verbinden aan het verblijf bij het circus. Dit zijn de volgende voorwaarden:
- Te allen tijde beschikbaarheid van voldoende vers en schoon drinkwater;

Het aanbieden van voldoende schuurmogelijkheden, zoals borstels en 
boomstammen;

• Periodieke voetverzorging (advies Is wekelijks);
- Een veilige afstand te houden tot het publiek;
- Aanwezigheid van een deugdelijke administratie omtrent de medische 

verzorging van Carla;
- Aanwezigheid van duidelijke protocollen voor voeding, verzorging en 

huisvesting
• Gebruik van de olifantenhaak af te schaffen;
• Gebruik van kettingen te beperken tot het transporteren;
- Gedegen onderzoek te laten doen naar de mogelijke pijnbeleving van Carla 

t.g.v. de ankylosé en eventuöe artrose en het behandelplan op te volgen;
• Gedegen onderzoek te laten dïtón naar de mogelijkheden om een

staaroperatie uit te voeren'^n net linkeroog en twt behandelplan op te 
volgen; /

- Aanwezigheid van een duldglJjK protocol vo^PTte^^ellIgheld.

Met vriendelijke groet.

RUksdIenst voor 
Ondernemend Nederland

Datum
23 november 2016

Bijlagen: j
1. Fotoblad onde rzoek c/rcusollfant Carla
2. Format desku\dlgen^erklaring drcusollfant Carla
3. Brief aan Eleph^t^anctuary Tennessee
4. Reactie Elephant Sanctuary Tennessee
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Bijlage 1. Fotoblad onderzoek cïrcusollfant Caria
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cXn zaagsel, browse en zand"
Gelegen aan de doorgaande weg.

- :^. S ;i..

|li

Rg. 2. Verblijf met autoband
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Fig. 3. Onderzoek voetzolen F g.4. Natte huid rond rechteroog



»

:l::

Fig. 5. Hangende vulva
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Fig 6. Oppervlakkige wondjes
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Fig. 11. Trailer voor transport en nachtverblijf

'sÊÿSÊmMÊ

lisiiwiiisiî

liiiii

iiillïi®

Fig. 12. Ketting boven het stro
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Fig. 13. Binnenkant trailer
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Fig. 16, VentilatierDoster trailer
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Bijlage 2. Deskundigenverklaring circusolifant Carla

Achtergrond
Het morele vertrekpunt voor onze omgang met dieren wordt gevormd door de 
erkenning van de intrinsieke waarde van het dier, zoals geformuleerd in artikel 
1.3 van de Wet Dieren. Hieronder wordt verstaan de erkenning van de 
eigenwaarde van dieren, zijnde wezens met gevoel.

Met het begrip intrinsieke waarde wordt tot uitdrukking gebracht dat dieren, 
zijnde wezens met gevoel, een eigen zelfstandige waarde hebben los van de 
gebruikswaarde die de mens aan het dier toekent. Dieren dienen in staat te 
worden gesteld tot het kunnen uitoefenen van hun natuurlijk gedrag. Naast 
welzijn en gezondheid (zowel fysiek als mentaal) vormen onder andere ook de 
eigenheid en/of integriteit van het dier elementen die onder het begrip intrinsieke 
waarde kunnen worden geschaard.

Dit houdt in dat bij het handelen jegens dieren ten volle rekening wordt gehouden 
met deze intrinsieke waarde van het dier, onverminderd andere gerechtvaardigde 
belangen. Daarbij wordt er in elk geval in voorzien dat de inbreuk op de (fysieke 
en mentaie) integriteit of het welzijn van dieren, verder dan redelijkerwijs 
noodzakelijk, wordt voorkomen en dat de zorg die de dieren redelijkerwijs 
behoeven is verzekerd.

De zorg die dieren redeiijkerwijs behoeven wordt in elk geval gerekend dat dieren 
zijn gevrijwaard van:
a. dorst, honger en onjuiste voeding;
b. fysiek en fysioiogisch ongerief;
c. pijn, verwonding en ziektes;
d. angst en chronische stress;
e. beperking van hun natuurlijk gedrag;
voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verlangd."

Dieren hebben de behoefte om hun natuuriijk, intrinsiek gemotiveerde gedrag te 
kunnen vertonen. Naar gelang de diersoort hebben dieren in meer of mindere 
mate behoefte aan beweging, specifieke leefomgeving, periodes van activiteit, 
jagen en behoeften met betrekkingen tot schoonmaakgedrag, foerageren en 
eten,. Daarnaast hebben dieren ook sociaie behoeften zoals interactie met andere 
dieren van dezelfde soort, behoefte aan prikkels en afleiding. Voortpianting en 
grootbrengen van jongen kunnen hier ook onder worden geschaard.

Het begrip integriteit verwijst naar heeiheid en gaafheid van een dier zowel met 
betrekking tot fysieke maar ook tot mentaie gaafheid. Stress, ongerief, angst, 
vreugde zijn emoties die elk dier als individu kan ondergaan. Deze fysieke en 
mentale gaafheid zijn gerelateerd aan het soortspecifiek en zelfstandig kunnen 
functioneren van het dier in overeenstemming met zijn eigen natuur in een 
omgeving die geschikt is voor het dier. Dit staat los van de vraag of er feitelijk 
sprake is van uitwendig waarneembare aantasting van het welzijn of de
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s=wr:„"irn s:c: “ rr^dinï^ve^ondingen. De vraag is dus niet of het individuele dier voor de mens uitwendig
hij airpoJtiS

uitgangspunt is nader uitgewerkt In de artikelen 2.1 en 2.8 van de

2 -„"«"s^LT.'toul'ïlrdiTrïn""
Middels onderstaande vragen wordt inzicht gegeven in hoeverre voldaan wordt 
aan de geldende regelgeving als uitwerking van de 5 vrijheden van Brambell 
Hierdoor kan een inschatting gemaakt worden van de mate van aantasting van de 
fysieke en mentale integriteit van het dier en in hoeverre deze aantasting kan 
worden verminderd middels overplaatsing in een geschikte opvangplaats.

Algemene gegevens onderzoek

O

Datum, tijd: 
Locatie:

Deelnempr»;
Deskundigen:

15 september 2016, 11.00-13.00 uur
' - .... . g

Secretaris:

Vertegenwoordigers circus: 

Behandelend dierenarts circus;

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland, Handhaving 
Dierenwelzijn

‘wmm

i

O
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Algemene gegevens dier

Onderzoek aan olifant Carla van circus Renz Berlin.

Chipnummer: onbekend, niet gedetecteerd
(noodzakelijk voor identificatie dier in relatie tot CITES-certificaat, moet afgelezen 
worden in bijzijn van of door de dierenarts)
Soort dier (wetenschappelijke naam): Elephas Maximus
(Geschatte) leeftijd en geslacht: 
(Geschat) gewicht:
Grootte:
Locatie van het onderzoek: 
Omstandigheden onderzoek: 
Leefomstandigheden dier:

54, vrouwelijk 
ca. 3450 kg 
2,5 meter
in het buitenverblijf, zie schets in advies 
zie advies 
zie advies

Algemeen onderzoek dier
fdaar waar mooellik foto's/vldeo's bllvoeoen. voorzien van biischrifti

Algemene indruk dier 
(alertheid/voedingstoestand/atrofie/in 
het oog springende andere afwijkingen 
(gedrag en/of klinisch))
Ademhaling
Pols/hart
Temperatuur
Sliimvliezen
Voedingstoestand/dehydratie (zie ook 
onder huid)
Houding, gang, locomotie Zwellingen, artrose, kreupel
spierconditie spieratrofie
Oren, ogen, mond Helderheid, staar, verwondingen, 

oogleden, (oude) ontstekingen zoals 
cornea beschadigingen

Huid Verkleuringen, insnoeringen, 
verwondingen, bulten, (oude) 
abcessen, littekens, uitdroging

Gebit/slagtanden Afwijkingen aan het gebit/slagtanden
Voeten, nagels Infecties, ingescheurde nagels, geen 

uitgedroogde nagelriemen, 
voetverzorging. Dit in relatie tot het 
specifieke locomotiesysteem waarmee 
een olifant is uitgerust en dat alleen 
door voldoence beweging gezond 
gehouden kan worden.

TBC onderzoek Als deze eerder uitgevoerd is, 
schriftelijke uitslag bijvoegen. Anders 
onderzoek nog uitvoeren.

Urine onderzoek Kan iets zeggen over mogelijke 
nierafwijkingen, dehydratie, 
leverafwiikingen.

Bloedonderzoek Algemeen bloedonderzoek laten 
uitvoeren

Extra opmerkingen

Pagina 3



Huisvesting riîpr
fdaar waar mpgellik foto's/vldeo's bl’lvoeoen. voQr7if»n van bHgrhrjfr)

Omstandigheden zomerverblijf. Hierbij 
ook expliciet ingaan op de 
omstandigheden waar een olifant zo 
gevoelig voor is: laag frequente 
geluiden en de belasting van een 
omgeving waar dit soort geluiden niet 
te vermijden is (verkeer, machines 
e.d.)
Omstandigheden winterverblijf Hierbij 
ook expliciet ingaan op de 
omstandigheden waar een olifant zo 
gevoelig voor is: laag frequente 
geluiden en de belasting van een 
omgeving waar dit soort geluiden niet 
vermijden is (verkeer, machines e.d.)
Aanwezige verriikingsactiviteiten 
Hygiëneprotocol huisvestina
Huisvesting tiidens transport
Veiligheid mens: hoe wordt voorkomen 
dat dier kan ontsnappen en op welke 
wijze wordt dier afgeschermd van de 
mens
Aanwezigheid trainingsmateriaal (haak, 
zweep)
HogelijKneaen te kunnen voldoen aan 
zijn ethologische en fysiologische 
behoeften c.q. zijn er beperkingen 
waardoor het dier zijn natuurlijk gedrag 
niet kan tonen

Zo ja, welke (gebruik van kettingen. 
Inperken bewegingsvrijheid gelet op 
zijn natuurlijke behoefte om meerdere 
uren per dag (>20) te kunnen 
bewegen, stofbaden, mogelijkheid zich 
te kunnen afzonderen, sociale 
contacten met soortgenoten, 
dag/nachtritme, mogelijkheid zich te 
kunnen baden/wassen, fopranpr^n pfr

Extra oomerkinoen

C

Wagen over fysieke oezondheid van hpt Hior

1.

2.
3.

4.
5.
6. 
7.

gegeneraliseerde of lokale fysieke klachten c.q. afwijkingen zo 
beSngr-"- gewrichten t.g.v.tTKrnig“
Is nader medisch onderzoek noodzakelijk, incl. toelichting? 
hlhf r" geconstateerd: wat is de noodzakelijke

Wat is de ziektegeschiedenis van het dier (bijv. TBC)?
Heeft het dier de benodigde inentingen gehad? Zo ja, welke?

bijgehouden van de medische onderzoeken? 
en drinken van de juiste kwaliteit en in de juiste 

tot Si^rf ^ afgestemd op grootte van het dier, heeft het dier 24/7 toegang
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8. Indien bij het algemeen onderzoek afwijkingen worden gevonden; wat kan 
hiervan de oorzaak zijn en hadden deze klachten/afv/ljklngen van het dier 
door de houder voorkomen kunnen worden? En op welke wijze? {water, 
voeding, huisvesting, medische zorg)

9. Verslechtert de conditie/toestand van het dier zonder directe (medische) 
verzorging en/of aanpassingen leefomgeving?

10. Kunnen de klachten/afwijkingen verbeteren door herplaatsing, indien de 
leefomgeving beter aansluit bij de ethologische en fysiologische behoeften van 
het dier, incl. toelichting?

Vragen over mentale gezondheid van het dier

1. Maakt het dier een alerte Indruk? Kan het dier vanuit zichzelf mentaal en 
fysiek actief bezig zijn met zijn omgeving, vertoont hij explorerend gedrag, 
reageert hij actief op nieuwe dingen die in zijn omgeving gebeuren, is hij in 
staat om het grootste gedeelte van de dag actief te bewegen, etc.

2. Hoe reageert het dier in de omgang met haar verzorgers?
3. Wordt het dier beperkt in zijn natuurlijk gedrag, oftewel kan het dier voldoen 

aan zijn ethologische en fysiologische behoeften? Is er bijvoorbeeld voldoende 
afleiding om verveling tegen te gaan, kan het dier exploreren, is er voldoende 
(>20 uur) beweging, contact met soortgenoten (kuddedier) etc. Zo nee: 
waarom niet, zo ja op grond waarvan wordt dit geconcludeerd en in welke 
mate wordt het dier beperkt, incl. toelichting?

4. Is een op olifanten gespecialiseerde opvang in staat te voldoen aan de 
ethologische en fysiologische behoeften van het dier? Zo nee, waarom niet, zo 
ja waar moet deze opvang minimaal aan voldoen?

5. Toont het dier vormen van niet natuurlijk gedrag, angst, stress, 
ongeïnteresseerdheid? (ook het juist niet vertonen van verwacht gedrag is 
een vorm van niet natuurlijk gedrag)

6. Kan, indien de opvang voldoet en het dier op de juiste wijze de nieuwe
leefomgeving eigen gemaakt kan worden, de mentale gezondheid van het 
dier verbeteren, incl. toelichting?

Conclusies/aanbevelinqen

1. Is het dier fysiek in staat onder de juiste omstandigheden getransporteerd te 
worden naar een geschikte opvangmogelijkheid binnen Europa, incl. 
toelichting?

2. Is het dier fysiek in staat onder de juiste omstandigheden getransporteerd te 
worden naar een geschikte opvangmogelijkheid buiten Europa (Zuid-Afrika, 
VS), incl. toelichting?

3. Indien het dier fysiek niet in staat zou zijn om getransporteerd te worden, zijn 
er andere mogelijkheden waarop het dier wel te transporteren is (narcose, 
speciale containers)?

4. Is het dier mentaal in staat overgeplaatst te worden naar een geschikte 
opvangmogelijkheid binnen Europa mits het dier op de juiste wijze 
geïntroduceerd wordt in zijn nieuwe leefomgeving, Incl. toelichting?

5. Is het dier mentaal in staat overgeplaatst te worden naar een geschikte 
opvangmogelijkheid buiten Europa (Zuid-Afrika, VS) mits het dier op de juiste 
wijze geïntroduceerd wordt in zijn nieuwe leefomgeving, incl. toelichting?

6. Kan Ingeschat worden of de fysieke en/of mentale gezondheid van het dier in 
de juiste opvang en de juiste wijze van introduceren in de nieuwe 
leefomgeving, verbeterd, hetzelfde blijft of verminderd? Op grond waarvan 
wordt dit ingeschat? Hierbij dient specifiek ingegaan te worden op verbetering
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Bijlage A 3

Bijlage 3. Brief aan Elephant Sanctuary Tennessee

> Return address' P.0. Box 40225 6004 DE Zv/otle

The Elephant Sanctuary

United States of America

Date 7 October 2016
Subject Request for information on the re-socialisation process of circus 
elephants

Dear Sir/Madam,

I am writing to ask you a number of questions regarding providing sanctuary for 
circus elephants. Your experience and expertise in providing sanctuary for and re-
socialising former and aged circus elephants is important to us in making the right 
decision regarding the provision of sanctuary for two circus elephants, a female 
Asian elephant of 54 years and a female African elephant of 40 years. You will find 
a case description of both elephants in the appendix.

Since 15 September 2015, the Netherlands has banned the use of wild mammals 
in circuses as well as the transport of such animals, including elephants. There are 
currently two circuses operating in the Netherlands, each with one elephant.
These circuses argue that the animals should not be removed from their familiar 
environment. As it is not clear whether the animals can successfully be placed in 
an animal shelter, both circuses have been granted exemptions for the elephants 
until 15 January 2017 in order to investigate the feasibility of placement in an 
animal shelter. The key question in this investigation is whether both elephants 
can physically and mentally tolerate a move to a suitable shelter which will 
safeguard the well-being and health of the individual elephants and arrange for 
the targeted socialisation of both animals.

This investigation, which was conducted by three 200 veterinarians with specialist 
knowledge of elephants, has now been completed. The veterinarians are widely

elephants from circuses and their associated problems.

The veterinarians have determined that the animals' physical condition is such 
that they can be transported over long distances. The question now is the degree 
to which the elephants, given their age and the long periods both animals have 
spent without the company of other elephants, can successfully be accommodated 
and re-socialised in a sheltered environment where the well-being of both 
elephants can be improved relative to their current situation, in which the animals 
do not perform, but continue to travel with the circus.

The Netherlands Enterprise 
Agency

P.0. Box 40225 
8004 DE Zwolle 
tnijn.rvo.nl

Contact person

T +31
E-mail: Srvo.nl

Appendices
1
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elephants in such a situation’ accommodate
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three veterinarians: ^ conference with me and the

The Netherlands Enterprise 
Agency

Date

70ctober 2öl6

investigation and comDe^*^^ T''''"® cooperate with this
Could you also indicate whether a video con^e^rlncels''''* ^PPcopriate.
as a time frame within which a video conference 
video conference will be submitted to you for approval

M;77r„7thr,7o%7L:^rr"'-"“" -u heabout this investigation, please contract me via the^ÏÏ"^
tajll or call +31- following email address:

In anticipation of your reply and kind regards.

Committee Secretary
The Netherlands Enterprise Agency
Ministry of Economic Affairs
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Appendix 'Case history'

Carla
Elephant Carla is an Asian elephant of 54 years, 50 of which she has spent in her 
current circus environment. The conditions of the first four years of her life before 
she went to the circus are unclear. Her left eye is blind due to cataract, her left leg 
is completely stiff (ankylosis) and she probably also has arthritis. She also has a 
hanging vulva. She exhibits limited stereotypic behaviour, or weaving. For a long 
time, she lived together with another Asian elephant named Rhani, who died last 
winter. She now lives alone. Carla is placid in her interactions with her carers and 
is easy to manage. In the daytime, if the weather is good, she spends her time in 
a paddock with an open tent. If the temperature is colder, she spends her time in 
a dosed tent. She spends her nights in a trader (low-loader), in which she is also 
transported. She is chained during transport, though it appears she is also 
chained at night. The tent in which she spends the day is heated by a convector 
heater, but it is unclear whether the trailer can be heated. Her daytime 
accommodation has sawdust and sand on the floor that she often sprays. It also 
contains branches that she very deftly uses to rub herself with and a car tyre. 
Because she has ankylosis in her left front leg and probably also has arthritis, she 
can no longer walk for hours on end. The care of her feet is less than optimal. It is 
not clear whether Carla carries TB.

Buba
Elephant Buba is an African elephant of 40 years, 24 of which she has spent in her 
third circus. She was orphaned in Zimbabwe and entered life in the circus as a 
young elephant via Germany. Her passport indicates that she was acquired on 1 
January 1977. The conditions and events in the first years of her life are unclear. 
Buba is in perfect health and is a beautiful specimen. However, both her tusks 
have been sawn off and steel covers have been glued onto the stumps. She 
responds placidly to her permanent carers, but is high-spirited. Her current owner 
says that she was unmanageable in the previous two circuses where she lived and 
she exhibited dominant behaviour towards other elephants. Her current circus also 
tried to put her with another elephant, but that effort failed. It is unclear what this 
effort involved exactly. She currently lives alone, but had been accommodated 
with zebras. The zebras have been moved temporarily because no exemption has 
been granted for this shared accommodation arrangement and, according to the 
owner, the arrangement resulted in Buba exhibiting restless behaviour in the 
trailer at night by pushing her tusks against the walls. The zebras also spent the 
nights in the same trailer.
Buba spends her days in a paddock with a large container of water to which four 
tree trunks are attached for mbbino and plavinn «;ho >i<:n n
tyre. Her owner walks her almost daily to ensure she gets exercise. It is not clear 
whether Buba carries TB.

The Netherlands Enterprise 
Agency

Date

70ctober 2016

Page 3 of 3



Bijlage 4. Reactie Elephant Sanctuary Tennessee

This is in response to your recent inquiry.

Ltod fm was founded in 1995 and has been home to 27 elephants

Asian elephants. They are all female and range in ages 32 years to 68 years. The Sanctuarv ic 
located on 2,700 acres and has three separate habitats with heated barns.

The case studies and questions you submitted were reviewed by 
Veterinary Services DVM, Associate Veterinarian and
Elephant Care.

DVM, Director of
Director of

tamelwesponsr®' “ '>"< “"fl^rstand you need a more

fchowln"

1. How likely do you think It is that an elephant with a case history as provided In the 

w" hei'nToî t“lTanTr::r°''““ ^ ''''

wtth chr™Th*’'l,h“°'^ a' Vdu will find many have come
th r weTheit s '“”a T“"" documented improvemenTto
their well-being. Some changes have been immediate while others have shown Improvement over
caretakers fm mm 7 '“1 "er
ton,ar,, P™*““ “"««) <» remove a chain around her foot. I, took 5 years of Protected
to cltare hm breve,; '

Ïe'Zinr to
introductions are made on "elephant time". We do not set specific times for introductions or new 
act,v,t,es_ Staff allow each elephant the time and space to explore the facility, meet the staff
daTmont™ o7Tn J;" Contact systems a, their own pace, this can be

'■ coZn''"7'f forced to live without the
company of feBow elephants, what would that mean for the elephant's well-belngJ what
action would the shelter then have to take!*

Spaces and habitats with fences allow interactions and proximity to other elephants with
late 2niT' if'""' sparing same space In '

te 2015 an African elephant with an antisocial reputation came to The Sanctuary This year has

shaTerfencfÏnrN'""'"’’ ^ then over a
Africans. The smallest area shared is 12 acres. Again, we have found success in allowing the
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elephants the freedom to make choices about where they want to spend time and with 
whom. Freedom of choice is new to elephants that have spent their life in captivity.

3. Do you know of any suitable shelters in Europe that can accommodate elephants in such a 
situation?

This year The Elephant Sanctuary provided a grant to assist the startun nf a n^u, «nrt,.=rw for 
elephants in Europe, Elephant Haven. The founders, began
their work at the Antwerp Zoo in 1993 and moved to France with the vision to create a refuge for 
elephants. You can learn more at ElephantHaven.com.

4. Do you know of any suitable shelters outside Europe that can accommodate elephants in 
such a situation?

We would ask Is there not a zoo that can provide for one or both of the elephants? The Elephant 
Sanctuary is open to receiving elephants but would anticipate import regulations to be a
challenge. TB and disease status along with a full work up of health issues would be key information 
needed.
The Elephant Sanctuary has also provided a grant to Global Sanctuary for Elephants in Brazil to 
support their mission to provide refuge for elephants in South America. They recently received their 
first elephants. You can learn more http://www.globaleleDhants.nrp/

We hope this is helpful. Please let us know if you have other questions.

CEO

[nïKâiîl
THE ELEPHANT SANCTUARY

The Elephant Sanctuary in Tennessee is the nation's largest natural habitat refuge for elephants. 
Become a hiember of our Famitv! Enroll to receive e-mwi updates rhrmmh E-News
and II aiJi the elephants explore their habitat live on the EleCams! ..~
Follow us on Facebook. Twitter, and Youtube.



Bijlage B

Rifksdiwît voof Ondernemend 
Hederland

* Ä«ew-4M*e« miii !}f

Hmisterifi van Cconootische Zaken 
p’fêctie n erlïjk« Agrofceteas en Dierenwelzijn

8^4

C^ftUctpc

11
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OfStum 6 december 2016
Betreft Resyitaten onderzoek cpzangioraïf« Pain Daiza

5

Geachte hcer

t«e''inSïa^nd’ofhf'f öP'>^-»n9<^^ö9eliJkhaden voor
gehouden, c^rcusoWenten, In deze brief treft u de resultaten

Dez« Pairi mm in Brugereïte, Béigiè.Deze Heffltsche disrentum heeft aangegeven ruimte te hebben voor NH opvariLn
V«n cifcusesWanten Os kern van het ondsntcck waren de votaende ’ ^ '
onderzoessvragen; *
1. ÎS d«e opvangiocatie geschikt om een Afrikaanse en/ef Aziatische

Sri“sl“gT '* '" “ '”«»1»"»" " I'«. nl«™,
/r f Pj^aiocatie gesch.kt is, na overpiaatsing ven het dier haar 

menwie on/of fysioke gazondneid verbeteren^

fttrooder Widen aitereersl de resuitaien van hel onderzoek woergogev^n
cendusies uit het onderzoek, de r,s>oo's o,e van invtos? zijn de

Lr frrmil ean dît oSrt?vervolgens het advies. In de Wjiage treft u 
net form»f «an dat gobtu.kt *s voor het vastieggen van de otidwtzueksiesultaterv

■ een fatoverstaQ van het bezoek, een kaart van de nieuwe stal on de 
correspondentie meï The Elephant Sanctuary in Tennessee.

i. Inleidino
0» 3 pklofeer 2016 brachten tvl|, Vi

• ‘ ,v ;^i7 Prref«Hs
aw b...« P.i,i wc ,,„a„

«
WSmMifiix-'

^ ^orfe nlctrtri«. DaSH n«!a.

0C93-W« el! 'rageipe,., Unaiesmeer b het part, gilseproe d loi m„ TnS<v

f>*§Sm 1 «:» 6



"’■i

I

-'.i

KJi

Ci

■>4

H.*t p3fk is s rsds 199-5 'id vat' feAZA (the Ea-cpea-i Assgoatior fof Zoos arid 
Ät)U»rlums) en Is ook als vodanig geaccrediteerd. 7t- remen deel !n een 40-tal EEP 
{European Endangered spedes Programme) progrannn's voor het behoud var 
bedreigde diersoorten

7. Huidige situatie
Pairi UsUa houdt 17 olifanten, waai van 15 koeien en ? buüer Drie ohfanten zijn 
Ahikaans en 14 Aziatisch.

Sinds ca. 5 jaer vangt de dierentuin (oude) circusolifanten op. Op dit moment 
staan er zeven circusolifanten In het park uit o.a, Duipsiond en Zweden. De redei' 
daarvoor Is, zoals jangever., dat de eigenaar van het park een
voorliefde voor oliiancen reeft en zich ten doel gesteld heelt om belangeloos 
meerdere ctrcuscllfanter op te vangen. Dc extra ruimte die daarvoor nodig fs, is 
aangekocht en e> zijn tevens nieuwe siaUef» gwealiseerd cxr- deze dieren op te 
vangen.

Naast deze 'opvang'ohfanten is er een kweekgroep ri'et twee Ozl!e.r> 
kweekgroep bestaat uit Aziatische olifanten.

Deze

Er Zijn vij? verschillende verblijven m gebruik voor de verschalend« groepen
osifanten t>e ve-bl(jven njn genummerd en corres,norvserer. nel de nummers bij
de ‘oto's in de b jlage
Verblijf 1 Twee Afrikanen uit een circus
Verblijf 2. Verblijf samci rneï zebra's en waterbuffels
Verotijf 3 Drie Aziaten
VerDlIjf 4. EAn Afrikaan en één Aziaat
Verblijf 5 Kweekgroep (deze ruimte is door rotsblokken en draad te verdelen In 
twee verblijven)

Verblijf 3 en 4 v/orden in de winter van 2016/2017 saméngevoegd tot één verblijf, 
waar ce olifanten, zebra's cn vralerbuffeis samen gehuisvest worden. In het 
nddden van het verblijf bevindt z ch een vraterpartij de doorv/aadoear Is. Op die 
marter hebbesr de dieren een groter verblijf met mee- variatie en mogelijkheden 
orf te exploreren.

Verblijf 5 i> öungeiegd oo recentelijk verworven grondgebied en is nog vrij open.
Er is wel begroeiing aangepiant, maar dse geeft nog nist veel beschutting. Wel zijn 
er tv/ee boomstammen geplaatst, waartussen een zeP gespannen kan worden. Oat 
biedt enige beschutting voor de olifanten uH de kweekgroep.

Er zijn 14 verzorgers in diertst voor de gehaic t^lfarHergroep Dit zijn voomame ijk 
mahouts uil Azié. Iedere ver/nrner A.s« n- i * - » ■

... ........ . V... -Jy u-e t‘.snm is fc. comr ..Atetl i:. ce verzorgutg. Oe
mahouts werker 3 maander^ cn gaan dan een aanta' weker raar bet thuisfront 
OTt vervolgens weer terug te ke.'-en naar Patri Da z# 6i is daarmee eert vast 
bestand van ntahouls bescnskbaer.

RIJk»d?^r-sï v»óf
Of>derftcni«r{|

Oêtam

6 öifceïrbter 2ïil6

^ 4»^ fr
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3. Het onderzoek

Htercnder een nadere uitwerking van de vragen ust het format 
deskundigenverktanng opvang creusnUfanter. die te v.nden is a!s bijlage 2 biJ du

Huisx«0ng eti velJigheicj
Zoals hierboven ontschreven z.jn er minimea! vijf verblijven beschikbaar voor het 
houden van olifanten, hlle verbl.Jven hebben een ruime buitenruimte en 
besch-kken over meerdere stallen die conform de huid,ge eisen Ingericht tijn.

Er hjn geen aparte zomer- cn winterverbiijven Als'het park gesloten Is verblHven

De buitenverbhjven z jn roim er bieden voldoende mogehjKheden voor de dieren 
om te eepforeren, voldoende te bewegen en soo^teigen gedrag te vertonen zoals

spelen, etc, In de buitenverblijven’en 
ve^riJkingsn.aterialen aangebracht in de vorm van ballen gevuld met 

hooi, boomstammen, tractorbanden en vretcrpartijeri.

De oultenverblijven zijn, afgezien van het nieuwe buitenverblijf van de
ïv- 0^ beschutting te
?'coisn? «f’d en grasla/xl en op plaatsen licht

Oe staüen zijn modem ingencht rr.et staien hekwerken d.e de v**i!iqneid 
waarborgen De Ondergrond tn de sta'len z,jn ceels van beton (r.v.m. wassen en

VOO' 'protective contact', al zjn de openingen tussen d« 
Ïe?zn?op T!’ van deze manier van houden Is dat de
Ts S n f"" "'“Selijk fysiek contact met de dieren hoeven te hebben. Dit 
IS veilig en levens goed voor de Integ.nteit van de dieren zelf.

circüsolifanten .s 'protective contact' nog niet ingevoerd
S bij heLer" °°‘'-

iLÎi aanwezig aismede verwarming en licht. Afgez.en van de

te houden. Tijdens het bezoek zag alles er schoon er. hygiënisch uit,

Onorhn, nmre ah«fnf vrbM.mr, row.!

IS he. rnogelijk de dieren wel op zichtafstand te houden (buitenverblijf) of In 
stallen naast elkaar, zodat de die,'en voorzichtig aan elkaar kunne.n wennen.

Ten tjde var het onderhoek was er een stal in aanbouw die geschikt gemaakt 
WO d. voor het oovangen var olifanten. Daarnaast was een buitenverblijf 
beschMbaa-, De boüwtekenmg van d,t verblijf is als bijlage b jgevoegd D.t

RlJksOlcnst voor 
Oti<J«fn«inend Nudtrlada

OatvifT

5 2^16

* •- , tl
-f T.'

»mm
X V*r
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bouwweek wordt, volgens psanning binnen drie maanden vostootd #n a»i dan 
januan in çebnim genomen kunnen worden.

De tiuisvesting )s voldoende veilig om in- en uttbraak te voorkomen. De 
battenvefbiijven zijn afgesche'mö voor het publiek door water, greppels en muren 
en de birmenverbtijven ïijrt voorzien van stalen hekwerken die beveiligd zijn,

è!ii.vingfin.
De dierentuin Is er volledig op ingericht cm, zeker met het besctvkliaar komen van 
de nieuw« stal, olifanten op te vangen en het resotna'isatieprorcs te starten. Tol 
nu toe zijn er voorzichtige pogingen gedaan oni o'iMnren te resnc al sefen, In de 
kwaekgroep staan twee olifanten apart (zie afscheiding in verhlijf 5) dis elkaar 
lolerêren. 2te ook het verhaal van figuur 3 uit de fotoblj’ege. Daarnaast zijn 
verschiütnae 'opvangdilfanten in de oorspronkelijke semensteli ng aanwezig, bijv. 
drie Azisten ui; Ouitslard Deze Oieren Wijven in d.e ssmcnstcHîrig fcij eikaa*.

Da rr.shouts gebruiken okfantenheken, bijv. om de d-eren hun voeten op te laten 
lillen De haken worden net hardherrd g gebruikt en kunnen ook vervangen 
worden coor bamboe stokken !r Bo’q'e zijn oli^antenhaken rog toegestaan

Aüseri oi fant Mata wordt ingezet voor het pubkek doen haar baden te talen nemen 
en voedersessies met haar te organiseren. De overige olifanten komen niet l.n de 
buu't van het pubhek en hoeven geen kunsten te vertonen. De baden van htaia 
voor publiek zijn weeisafhankelijk. Bg te tage temperaturen worden ze gecanceld

iüJfidloflmJtottfic
Zówet in de buitenverblijven als Ce binnenverbiijven Is voldoende schoon 
drinkwater beschikbaar. In de stal van verblijf 5 staat een grote koelcel rnot de 
g-oente- en fruU /oorraac en brood Daarnaast is een opslag voorhanden voor oe 
paardenmuesli en hooi.
Het hooi v/ordt aangoDOdcri in stelen baMe’, pig eventueel opgonangen worden, 
zodat de dieren er voor moeten werken om hel hooi te eten (verrijking)

GezondhCidsïöca S’i reflroduf.be
De diêra.n staan onder dagelijkse veterinaire zorg van dierenarts en tevens 
zoölogisch manager die ruime ervaring heeft met deze d eren
Oo het terrein is zov<ei eer quarantaine- als een behandeiruirr te beschikbaar,

De protocol en voor dia.-geneeskundtge zorg, rriedtcatie, noodsituaties en hyg One 
Zijn met onderzocht. Aangezien deze dierentuin EAZA en BALA! geaccrediteerd is 
spreekt het voor zich dat er op administratief gebied ju.st gehandek) wordt.

0»ti»rr

Met de kwcckofocp wordt oc'nk* d-r ir r<»i ■ »T r-h A* o

Ais e- rueuwe oli'antun opgevanger. worden geldt er een quaiamaneperioöe van 
zes vveken Patri Da ?a kiest ervoor om vooraf een longwash uit tc voeren btj de 
olifarten or»’ uit te stuiten aat ze TEf!. bacteriën o j z ch dragen Ais dit onderzoek 
negatief is wordt de nieuwe olifant ïamen.gevoegd met één nf meeide'e 
soort jënoté.n dié al b)j Pau l Dalza verblijven, zodat een nieuw dier geen zes

■"■c- . -S ét.» 4 ^1.- 6



U, ^oliiai'é qu-srantain« t oeft te vertjhj.en D.t doen îe bewu«. omdat 
oirfancer. sociale dtenen ^ijn en dit hun welzifn tegerroef kon'

4. Conclusies
• Pair. Oat^a Is een dierentuin die voldoet aar, du strenge eisen van de ÊAZA en 

Is daarmee CA2A goacc^editeerd;
• Pair» Oalza heeft ruime ervaring met het houden en verzorgen van 

(utcusjoüfanten;

' vangen-^* volcoende ruimte Dcschik&aar om olifanten (ffexi&et) op te

‘ voor het resoc ahseren van chfarfter^ zijn aanwezig,
• fcr is dageitjtse veterinaire zorg aa-'wezig voor de oiifanren
. De uuaratvta.nepenode behelst 6 weken en vind. r-ct in eenzame opstuif.na 

Plaats, mad'" met soortgenoïen;
. Oe mahouts zijn verborgden aan de Indwiduele ot,fanten en vo'men mede 

zek^ voor de oude cifcusclifanteo. de sociale context van deze onfenten-’
Os hu sveshng voldoet aan de moderne cisen en biedt vo eJoende 
nioge gkheden voor exploratie, teweg r.gsvr.jne.d en soone gen oedrao

• Er worden geen kunster vertceno n>et de 'opvarnj-t^ifanten;
• Er Is voldoende afstand van de dieren tot het publ ck:
• Pr IS voldoende water en geschikt vaer aanwezig

5. Risico's
Un bovenstaande conclusies kar epgemaa^t worden dat ralri Daize een zeer 
geschikte opvanglocatie is voor oeide olifanten, Als alleen at gekeken wordt naar 
de Wijze van huisvesten, de verrijkog, de luxe staller, en veterinaire zorg die Pain 
Oaiza hiedt zou dn een verbetering zijn t o v. de huisvesting tn be.ds circussen 
Hel risico dat ovc-biijft, ft het rcsodolisaticproces. Het blijft cnduideltjk welke 
slagmgskans dft heeft voor beide olifanten. Caila heeft kortgeleden nog 
samengeleefd met een soortgenoot, maar Buba niet. Ondanks dat biedt Pairi 
Da za ook voldoende mogelijkheden voor het solltai- of naast elkaar huisvesten 
van belde dieren. Om meer zlcnt te krijger, op de mcgeüjkheden var resociahsat.e 
van oude crcusolifarten ft er een brief gestuu'd naar The Elephant Sanctuary in 
Tennessee, Verenigd Staten Deze opvang heeft ruime ervaring met het opvangen 
van ctrcusolifanten en ook met tiet resocialiseren van deze dieren die vaak met 
fysieke gebreken en gedragsproöleren bmnenvomeri De brie? en het antwoord 
Zijn als o.jlagen 4 en s Pij d>t sovles gevoegd u.l de reactie vsr. The Elephant 
Sar^ctuary Tennessee blijkt dat het mogelijk ft om deze dieren te resocialiseren 
maar dat het afwarhten ft hoe la.-g d’t proces zal du-mn. Aftianvelijk van de dieren 
kan dft dagen, maanden of jaren duren Het adv es wa* ze geven ft om de

mensen en de rcutnes te wennen.

voof
Ootf«nen»tBa NetfciUnd

Datum

SdKtmStr Z0!S

6. Advies
U.t de bezoeken aan beide cHfenten bi.jkt dat hun «ctzijn m de huidige 
omslâfvd.gheden goed tot redeüjk geborgd is, nisar cat er een sorftai facto'cn z.Jn
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d«î vëftietecd kunnen voorden. Het gaat dan bijvoorbceïd om hel beperken of 
eitmineren van de transpodbervegingen In de trader, huisvesting met 
soortgenoten, permanente veterinaire zorg en de veiligheid van zowel mens en 
dier. Hel huisvesten vdf) be.de olifanten bij Pairi Daiza betekent een verbetering in 
hun sttUBtie op deze punten en is daarmee ook een duurzame verbetering, Uit de 
reactie van The Elephant Sanctuai'y Tennessee biijkt dat resocialisatie van beide 
dieren mogelijk is als men er de tijd voor neemt. Echter, het torrüict met hun 
huidige verzorgers moet niet ortderschal worden. Voorwaarde voor het succesvol 
overpiaatse-T van deze dieren Is de eanvrezioheld en rnhperati« van dc huidige 
verzoiyeis Het adviss luidt daarom om het traject te starten voor overplaatsing 
van tseide olifanten rraar Patri Oa*za Dit traject kan inliouden dat de huid ge 
verzorgers een bezoek brengen aan Patri Oalza om kennis te maken met dit park 
en de huisvesting en verzoï-ging van de olifanten alh'er te zteri. Vervolgens 
b-fengen de zoölogische manage' en dierenarts en eventuele andere 
vertegenwoordigers van Palrl Da'za een bezoek aan oeioe oWariten om te bekijken 
of ze deze irrdivlduen op kunnen vangen. Streven Is om, zonder tussenkomst van 
de overheid {enkel in de begeleidmQSrolJ, een overeenkomst tot stand te brengen 
tussen de circussen en PaTi Daiza. Op deze wijze heeft Pairi Daiza ook de 
olifanten uit Ouitslartd en Zvreden aangekocht. Mocht dit traject er toe leiden dal 
er geen overeenkomst tot stand komt, omdat Pairi Oalza beide dreren niat wü 
cpncn'.en, dan is het advies (zoals verz.-oord staat in de adviezen op beide 
olifanten) een (tijdelijke) ontheffing aa’' de circussen te verlenen vooi net 
meereizen van hun olifanten. Andere opvangmogelijkheden zijn Immers met 
beschikbaar en dan is het welzijn van de dieren het beste gewaarborgd bij de 
ctrcusscr en hur’ verzorgers. In het geval de circussen niet vetten meewerken aan 
een ove.'plaatsing, n’3d' de dieren, zijn vrel welkom bij Pairi Daiza, dan Is het 
advies om. de ontheffingen niet te verlengen en moeten de circussen zelf op zoek 
naar andere opvangmogelijkheden,

. ?■;
Met vriçodeüjke groet.

Rî|*anen;
. > u.uuati ö iJt'izue*'. opvang ha n Dar zo
2 Format deskurrdigervzetkla'ing opvangiocatie ci'cusobfanten
3- Bouwtekening var de nieuwe stal
A. Bnef aan Eiephant Sanctuary Tennessee
S. Reactie Elephant Sar'ctuary Tennessee

Rijks4’<nit

Ond«m«rnen<J NedtrUnd

Datum 
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Bijlage 1. Foto's bezoek Pairl Daiza
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Fig. 2. Twee Afrikanen (verblijf 1) • -r-r:-;T
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Fig. 22. Stallen voorzien van zand (verblijf 3 en 4)

Fig. 23. Stallen voorzien van zand (verblijf 3 en 4)
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Fig. 30. Mahout bij de kweekgroep (verolijf 5)
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-'■à'

f'tà. ,..

Fig. 45. Opslag hooi

vil

Fig. 46. Nieuwgebouwde stal bestemd vcor o'ifanten



■■'-J

'■'J

Ni
Gi
i-i

'■’J

înaBK'.,.,

^ :1
f --.Il

Fig. 47. Nieuwe stel

«•Pf

îîi^-

Sàt® a

■w«:¥llï®|>|rî

Fig. 48. Miejwe st3l



ï.i

mm-iéiSSé

mf

'"k*

' --4
'Ji

ng. ■^y. Buitenverblijf bij nieuwe stal

•V
5*^1. ■* ■□' t

%

SF (

Fig. 50. Buiterverblijf bij nieuwe stal
-”'*ui.«i»«u,'«>»;:»-,5W<'#-^



'".J

N.)
O
H*

'•"4
^ S'S ’

M|î Ä
I ' ' ''^^^*‘ ^

*' ;:n.a-^.r

'i' f l .%■= _ '^^ 4 J

f «N4ii^âÆ

;Si,!('S f!>O*;j«i!»>«(*
;r<î

" r-
^r;

*1*11,- ' . .;. 'li

'IP
w

#S . ■

fï^. .1
»ra^’

Ä
WJi ii %

i’'.i.V«:-

" iv',- ’^'■î- . V

■ ’T:-:

-X ^

;f ■ ■ :. ■ -

'•* V ,»• ■'. ti
; I':-. '■ ^ :t^ii

V . . . .. . .. '1^ ■ 'I
- m:'' ' >î^' ‘-1*1

.,, sîW’:^ ' Mafrv* ^s: i

Fig. :>1. Voori cht ng aan putliek



m
Bijlage B 2

Deskundigenverkiaring opvang circusolifanten

A!çie!îiei!g.ÇLggevens onderzoek

Datum, tijd: 3 oktober 2016, 11.15 tot 16.45 uur

Deelnemers:
Deskundigen;

Secretaris:
Nederland 

Vertegenwoordigers opvanglocatie:

[Rijksdienst voor Ondernemend

Algemene gegevens QpvangiQcatje

Onderroek bij opvanglocatie Patri Daiza 
opvanglocatie voor zowel Carla als Buba.

Locatie van het onderzoek/omstandigheden:

Mogelijke

van
Het park is

geopend in 1993 en is 55 ha groot. Het park is EAZA geaccrediteerd. Ten tijde . 
bet onderzoek stonden er 17 olifanten verdeeld over vier verblijven. Het betreft 
15 koeien en 2 bullen, zowel Aziaten als Afrikanen. De twee bullen zijn Aziaten Er

proepen met voormalige circusdieren uit o.a, Duitsland

Let öpi Alle antwoorden, indien van toepassing, graag onderbouwen--------
Met een tcel>chting . De vragenlijst graag afzonderlijk invullen voor zowel 
de Aziatische als de Afrikaanse olifant in verband met niet 
overeenkomende diersoort specifieke kenmerken qua fysiologische en 
ethologische behoeften.
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2.

3.

Huisvesting (zomerverblijf en winterverblijf)
1. Is er een apart van elkaar gescheiden zomer en winterverblijf? Zo ja, 

onderstaande vragen graag per verblijf afzonderlijk beantwoorden. De 
dierentuin is gesloten van november tot april, maar in deze periode verblijven 
de dieren in hun reguliere verblijven. Afhankelijk van de buitentemperatuur 
verblijven de olifanten binnen en/of buiten. De omstandigheden zijn in zowel 
de zomer als de winter gelijk.
Biedt de geboden huisvesting voldoende bewegingsruimte aan het dier? Met 
andere woorden, is er een voor de olifant geschikt terrein van voldoende 
omvang beschikbaar, zodat het dier kan voldoen aan zijn behoefte om 
minimaal 20 uur per dag te kunnen bewegen teneinde zijn specifiek op 
bewegen afgestemd locomotieapparaat niet (nog meer) aan te tasten? De 
verblijven zijn voldoende ruim voor de olifanten, zowel buiten als binnen (zie 
bijgevoegde foto's)
Zijn de geboden huisvesting en de daarin gebruikte materialen aangepast aan 
de fysiologische en ethologische behoeften van het dier?
a. Zijn er voldoende voor de olifant geschikte en ook beschikbare 

verrijkingsactiviteiten aanwezig om het dier gedurende de dag mentaal 
actief te houden? In de verblijven is verrijking aanwezig in de vorm van 
stalen ballen gevuld met hooi, boomstammen, zand en waterpartijen.

b. Kan het dier zijn soort eigen gedrag (stofbaden, baden/wassen, 
foerageren, contact met soortgenoten) uitvoeren op het moment 
dat hij dat wil? Ja, dat kan. Zie verrijkingselementen. De olifanten staan in 
groep(jes) gehuisvest en hebben op die manier ook sociale interacties met 
elkaar. De verblijven zijn van een zodanige omvang dat er makkelijk 
afscheidingen gemaakt kunnen worden (zoals op de foto's van de 
kweekgroep te zien is) om dieren af te zonderen terwijl er nog wel enig 
contact met soortgenoten mogelijk is (i.v.m. resocialisatieproces)

c. Zijn er elementen toegevoegd die lijken op de natuurlijke 
omgeving? De verblijven hebben een zand en/of grasondergrond. Drie 
verblijven bevatten voldoende begroeiing van bomen en struiken. Het 
buitenverblijf van de kweekgroep is open, omdat het een nieuw stuk grond 
is die nog begroeid moet raken. Er staan wel twee boomstammen 
waartussen een zeil gespannen kan worden ter beschutting. Daarnaast zijn 
er waterpartijen aanwezig om in te baden.

d. Zijn er voldoende schuilmogelijkheden om zich te kunnen 
verstoppen? Zie antwoord hierboven.

4. Biedt de geboden huisvesting bescherming tegen slechte 
weersomstandigheden?
a. Biedt het verblijf voldoende bescherming tegen regen/vocht, 

wind/tocht, temperatuur en zon/licht? Ja.
b. Is er in het verblijf regelbare verwarming, ventilatie en licht 

aanwezig, zodat er een goed klimaat voor de soort gerealiseerd kan 
worden overeenkomstig de behoefte van de soort? Ja.
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5. Biedt de geboden huisvesting bescherming tegen gezondheidsrisico's
a. Levert de huisvesting risico's op ten aanzien van uitbraak, 

verwonding en gezondheid van het dier? Nee.
b. Zijn er geschikte mestplaatsen ten behoeve van (natuurlijk)

uitscheidingsgedrag? En zijn er maatregelen genomen tegen vuillekkage 
en stankoverlast? Ja.

c. Kunnen dieren van andere soorten of soortgenoten worden 
gescheiden? Ja, er is voldoende ruimte om dit te doen.

d. Is de bodemsituatie afgestemd op de diersoort? Ja.
e. Is het aantal en samenstelling van dieren en diersoorten per

verblijf zodanig dat dit het welzijn of de gezondheid van het dier niet 
nadelig beïnvloedt? Ja.

6. Zorgt de geboden huisvesting ervoor dat het dier niet onnodig angst 
en stress ervaart? ^
a. Zijn er voor de olifant gevoelige en waarneembare laag

frequente geluiden (verkeer, machines ed)? Normale dierentuingeluiden 
maar geen bijzonderheden. '

b. Is er voldoende rust- en schuilgelegenheid? Ja

7. Algemeen
a. Is de huisvesting en omgeving er op ingericht omIS ae nuisvesting en omgeving er op ingericht om

getraumatiseerde olifanten te kunnen resocialiseren? Ja, er is veel flexibele 
ruimte om dieren aan elkaar te laten wennen.

b. Is er trainingsmateriaal voorhanden (olifantenhaak, zweep) en zo 
ja waarvoor worden deze gebruikt? Er zijn olifantenhaken aanwezig en 
deze worden gebruikt om de dieren hun poten op te laten tillen voor 
inspectie. De haken worden niet hardhandig gebruikt. In België zijn de 
oinantenhaken niet verboden.

C. Vinden er handelingen plaats of gaan die plaatsvinden met deze of
andere aanwezige dieren die de fysieke en mentale Integriteit van het dier 
aantasten (vertonen van kunstjes e.d.). Zo ja, welke en in hoeverre past 
dit bij het voldoen aan de ethologische en fysiologische behoeften van het 
dier? A/ee, er,s een olifant (Mala) die ingezet wordt voor publiek door haar

d. Is de huisvesting voorzien van goede sloten en adequate
disuieiüingen ........ en u.tuidd^ le vuuiKumenr dd.

e. Zijn de dierenverblijven gemaakt van niet-schadelijke materialen?
Ja.

f. Is er contact met bezoekers en zo ja, op welke wijze? Alleen met olifant 
Mala, maar niet met de andere olifanten.

8. Water
Is water van passende kwaliteit permanent beschikbaar en toegankelijk in een 
toereikende hoeveelheid, afgestemd op de soort, leeftijd en 
weersomstandigheden? Ja.
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9. Voedsel
Is voer van passende kwaliteit beschikbaar en toegankelijk in een toereikende 
hoeveelneid, afgestemd op de soort en leeftijd en weersomstandigheden en op 
een wijze die past bij het ontwikkelingsstadium en ethologische behoefte van het 
dier? Ja.
(Wat is de kwaliteit en samenstelling van het voedsel, worden dieren gestimuleerd 
om te foerageren)

10. Kennis en vaardigheden houder
Beschikt de houder over de noodzakelijke kennis over de fysiologische en 
ethologische behoeften van de diersoort en vaardigheden om deze diersoort de 
zorg te kunnen bieden waar ze recht op heeft inclusief het behandelen van 
eventuele gedragsafwijkingen? Ja.

Gezondheid
1. Is er voldoende (diergeneeskundige) kennis en kunde over de desbetreffende 

diersoort (natuurlijk gedrag, abnormaal gedrag, ouderdomsziekten, in relatie 
tot gevangenschap) en het behandelen van (gedrags)afwijkingen in het 
algemeen en van getraumatiseerde dieren in het bijzonder, aanwezig of 
beschikbaar? Ja.

2. Is er dagelijks controle op gezondheid en conditie? Hoe is dit vastgelegd? Ja.
3. Wie onderneemt actie bij gezondheidsproblemen? De Zoölogisch manager van 

Pairi Daiza.
4. Is de dierenarts altijd beschikbaar voor advies of behandeling van problemen? 

Ja.
Kunnen zieke of gewonde dieren in een aparte ruimte afgezonderd worden?
Ja.
Is er een behandelruimte beschikbaar? Ja.
Is er een ruimte waar geopereerd kan worden? Ja.
Is er een quarantaineruimte beschikbaar? Ja.

5.

6.
7.
8.

Diergeneeskundige verzoraino
1. Is er een protocol voor preventieve en curatieve diergeneeskundige 

verzorging? Ja.
2. Is het protocol onder begeleiding van een dierenarts opgesteld? Ja.
3. Staat in het protocol waarvoor de verzorgers en dierenarts verantwoordelijk

^.J» I . JU.

4. Worden dieren preventief gevaccineerd, ontwormd of wordt er bloed 
onderzocht? Ja.

5. Staat in het protocol hoe een post mortem onderzoek wordt uitgevoerd? Niet 
onderzocht.

6. Waar staat in het protocol wanneer en hoe aangifteplichtige dierziekten 
worden gemeld? Niet onderzocht.

7. Hoe en waar worden de behandelingen door een dierenarts vastgelegd? Niet 
onderzocht.

8. Hoe is het beheer van medicijnen geregeld? Niet onderzocht.
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Hygiëne
1. Is er een hygiëneprotocol? Niet onderzocht
2. Wordt het reinigen en ontsmetten van hokken vastgelegd? Niet onderzocht.
3. Wordt het reinigen en ontsmetten van de keuken vastgelegd? Niet onderzocht.
4. Is de keuken zodanig ingericht (b.v. gladde wanden en een RVS 

aanrecht) dat er goed gereinigd en ontsmet kan worden? Niet onderzocht
5. Kan ieder hok met een hogedrukreiniger gereinigd worden? ]a.
6. Welke ontsmettingsmiddelen worden er gebruikt? Niet onderzocht
7. Hoeveel ontsmettingsmiddel wordt er per jaar gebruikt? Niet onderzocht
8. Wordt het voedsel en water op een hygiënische manier aangeboden? Ja
9. Zijn de voer- en drinkbakken zo geplaatst dat ze niet onnodig verontreinigd 

worden? Ja.
10. Wordt de bodembedekking regelmatig vervangen of gereinigd? Ja.
11. Voldoet een waterpartij aan de hygiëne-eisen van de diersoort? Ja.
12. Wordt het voer en water hygiënisch bewaard? (gekoeld, afgesloten en vrij van 

afval en ongedierte?) Ja.
13. Is er aandacht voor de hygiëne rondom vuilopslag en -afvoer? Ja.

Reproductie findien van toppassinn^
1. Wordt er gebruik gemaakt van fokprogramma's en uitwisseling met andere 

tuinen? Ja.
2. Worden hormonen gebruikt om de reproductie te beperken? Niet onderzocht
3. Waar wordt dit hormoongebruik geregistreerd? Met onderzocht.
4. Wat is de beoordeling van de gegevens en het beleid bij onvruchtbaarheid, 

hybridisatie, beperking van reproductie, inteelt en ouderenzorg? Niet 
onderzocht

2.

Veiligheid
1. Is er een noodplan en voor welke noodsituaties? Niet onderzocht 

Zijn er adequate protocollen of instructies om te voorkomen dat dieren 
ontsnappen? Niet onderzocht
Zijn er adequate protocollen of instructies waarin staat hoe je moet handelen 
als dieren ontsnappen? Niet onderzocht.
In de protocollen staan de taken en verantwoordelijkheden beschreven? Niet 
onderzocht
Zijn er veiligheidsmaatregelen beschreven die de veiligheid van personeel en 
uezoeners waarborgen r Met unüeizocni.
Zijn er over de veiligheid afspraken met andere instanties gemaakt en ook 
vastgelegd? Niet onderzocht.
Sloten en omheiningen worden dagelijks gecontroleerd en zijn voorzien van 
een alarmsysteem? Niet onderzocht.
Zijn er EHBO voorzieningen aanwezig? Ja.
Is er een EHBO-verantwoordelijke in de dierentuin aanwezig? Niet onderzocht 

10. Is er een technische dienst of technisch verantwoordelijke aanwezig? Ja.

7.

8. 
9.
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Registratie
1. Is er een inzichtelijke registratie van elk dier of diergroep? Niet onderzocht
2. Wordt bij vertrek van een dier of diergroep een afschrift van het register, 

relevante documenten, reden van vertrek, naam en adres van 
eindaestemming, voedingsinstructie meegegeven? Niet onderzocht

3. Wordt het register minimaal eens per maand bijgewerkt? Niet onderzocht
4. Kunnen de gegevens tot tenminste 5 jaar na de dood of vertrek van een 

dier(groep) worden getoond? Niet onderzocht.
.5. Worden gegevens minimaal vijfjaar na het vertrek van het dier of de 

diergroep bewaard? Voor dierentuinen die erkend zijn volgens richtlijn 
92/65(EG), geldt tien jaar. Niet onderzocht.

Conclusies en aanbevelingen
1. Is deze opvang in staat te voldoen aan de etholog sehe en fysiologische 

behoeften van het dier, incl. toelichting? Zie advies
2. Sluit de leefomgeving van deze opvang, ook indien de locatie niet in staat is 

(geheel) te voldoen, beter aan bij de ethologische en fysiologische behoeften 
van het dier dan de bestaande omgeving, incl. toelichting? Zie advies

3. Is deze opvang geschikt en de houder in staat een Aziatische (circusjollfant op 
te vangen, te verzorgen, te resocialiseren en op de juiste wijze te 
introduceren in zijn nieuwe leefomgeving gedurende de rest van zijn leven, 
incl. toelichting? Zie advies

4. Is deze opvang geschikt en de houder in staat een Afrikaanse (circus)olifant 
op te vangen, te verzorgen, te resocialiseren en op de juiste wijze te 
introduceren in zijn nieuwe leefomgeving gedurende de rest van zijn leven, 
incl. toelichting? Zie advies

5. Kan, indien de opvang geschikt is en de houder in staat is het dier op de juiste 
wijze op te vangen, te verzorgen, te socialiseren en in zijn nieuwe 
leefomgeving te introduceren de mentale gezondheid van het dier verbeteren, 
incl. toelichting? Zie advies

6. Kan, indien de opvang geschikt is en de houder in staat is het dier op de juiste 
wijze op te vangen, te verzorgen, te socialiseren en in zijn nieuwe 
leefomgeving te introduceren de fysieke gezondheid van het dier verbeteren, 
ind. toelichting? Zie advies

7. Zijn naar de mening van de deskundigen andere locaties binnen of buiten 
Europa beter toegerust om de opvang, de verzorging, de socialisatie en de
mtroaüCïie m een nieuwe ieefomgeving te verzorgen. Zo ja, welke locaties?
Zie advies

8. Aanvullende opmerkingen: Zie advies.

Pagina 6
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December 06,2016

UitAocringïicxpcrl Wet dieren
Team Handhaving, Dier, Natuur en Handhavingsregie 
Afdeling Vergunningen en Handhaving 
Rijksdiciist voor Ondernemend Nederland 
Ministerie \ an Eeonomisclie Zaken 
Mandemaal 1, 0405 TCi, Assen 
Postbus 322, 0400 AH, Assen

Belrdlende, Bezoek aan Aziatische jCarlal en AfrikaansciBuhalidifinU

Beste

Hier vindt u het verslag van ons bezoek aan de circusolifanten van 17 november laatstleden. 

Aziatische olifant Carla:

C'arla beumd zich in Harderwijk in een afgesloten, verwarmde tent achter schrikdraad. Ze 
stond samen met een kameel, In hel verblijf lagen enkele takken maar voor de rest was het 
verblijf leeg zonder verdure verrijking voor het dier. Carla, vertoonde staar in het linker oog 
met volledige blindheid. Het linker been \ertoonde ankylosé waardoor het onderbeen niet 
gelxigcn kon worden met een zwierende/slepende beweging tot gevolg om het been naar voor 
te brengen. Beide letsels zijn duidelijk chronisehe letsels.

Bij navraag bij dc eigenaars over de opvolging van deze Ict-scls werd een zeer vaag antwoord 
gegeven. Er werd verteld dat het dier voor beide letsels was nagekeken en dat dit onder 
contrtde was maar deze stelling kon niet worden aangetoond met dierenartsenversïagcn ea/of 
radiografïcën. Het been was a! “jaren in dezelfde .staaf' volgens de eigenaars. Wanneer een 
idifant een malformatic heeft van één been kunnen er vcrsehülendc additionele problemen 
unt.staan ztrals collaterale arthrose rrp hel andere heen door de verhoogde druk op dit been. 
Aan het aangetaste been zijn de drukken on de voet ook anders verdeeld waardoor er voet
en td nageiabscessen zouden kunnen ontstaan. Een zichtbaar gebroken en slecht onderhouden 
nagel aan deze aangetaste voon-oet zou kunnen gelieerd zijn aan dc malfonnatic \’an dit been.

PAIR! DAIZA SA Domaine dc CamSnnï B-7940 Hnigdctte Belgique* 
'ld* *32
Web w.wvt.paitida!a,eu fcmati infa'tirpairidaiza.cu
TVA: BE0406.S34,628 RPVt Mons
IBAN ■ HP34 t2620(n4249l) BIC' SWITT : CPHBBT75
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üc Uitleg voor hel oog was dat er geen dierenarts werd gevonden die het dier onder anesthesia 
dur de te brengen voor een gepaste behandeling Dit opnieuw lijkt me dubieus x ennils er een 
aantal /eer gespecialiseerde dierenartsen in dit N akgebied bestaan die dit /ouden nandurven.

Mijn advies is dat dit dier een gedegen \eterinair otuler/.oek moet krijgen inclusief

™ ICSOU hd >vd.ij„ van

Verder dient er te worden opgemerkt dal dc/e olifant slechts matig reageerde op de gceeven 
connnando s, b, waren ook enkele wonden zichtbaar op de huid. Carla was in goede 
liehaamsuinditic voor haar leeftijd (aangegeven als 54-55 jaar door eigenaars).

AMHaanse olifant Buba:

kunnen ophouwen in de/e gesloten wereld. Pairi l)ai/a kan enkel oNcrwegen om één of heide
akkolrTl''’’ l^Hl.gc eigenaars hier ook mee akkoord gaan, /.onder hun
akkoord kunnen en willen we de/.e olifanten niet herbergen Dit zou dc toekomst van ons 
olifanten nistoord /waar onder druk zetten omdat we het vertrouwen van de eircuswcrcld

rùtnucn zouden kunnen

n'’" akkoord met de eigenaars zou bereikt worden dan is de solgemle
stap ten klinisch onderzoek voor transport. Ken tuberculosctcst is verplicht voor alle olifanten 
die naar zoos gctransjH.rtccrd worden en zou zekei moeten worden uitgev oerd. De olifanten 
zouden moeten geseeieerd worden (wat dan het ideale m.tmenj is om Carhi vollrdi,. i..

w ordt dan getest v oor tuberculose met een PCR-'iechniek Vn VerdL' c^bactauÏ 
weken vvachtnjd) Op het bloed word er een DPP test uitgevoerd om eventutde amTsU^l-tVn 
egu tuberculose aan te tonen Hematologie en biochemie worden ook uitgevoerd om een

Idee te krijgen van dc algemene gezondheidstoestand

m
rSsi tni/AS-V rKs-n4in<:.fcr»^«Wm'..'fi:?l»4i)Bragclrtfe

ï\ .A ln,(Mi)6 SU 6’s RPVt M.,n,
iB.^\ Br.u Bir swni nmBm?s
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Pairi Daiza heeft erv'aring mt1 hcl integreren van (circus)alifanten in bestaande groepen. Dil is 
een huzarenwerkje en kan maanden tot jaren tluren, I lel is natuurlijk ook mogclijk dat dit bij 
sommige olihmlcn niet lukt (ViHirlupig nog niet meegemaakt in Pairi Daiza) omdat deze al 
jaren eenzaam leven. Daarentegen is het zo dat VTouwdijke olifanten gri>epsdicren zijn en dat 
ze vaak toch het gezelschap van andere olitanten willen opzoeken zelfs na jaren zonder 
soortgenoten te hebben gestaan. We kunnen nooit op voorhand voorspellen hoe het zal gaan 
en dus voor deze olifanten ook niet.

De eerste laak \ an een zoodierenans is de bestaande collectie gezond houden en dit impliceert 
quarantaine van dieren en pre-jmportgezondheidsonderzoeken. De ondezoeken voor olifanten 
slaan hierboven a! \emicld en \oor de quarantaine wordt er rekening gehouden met het 
welzijn van het beïrerfendc dier. Het is inogelijk dat een reeds aanwezige olifant in de zoo, bij 
een nieuwe (difant wordt geplaatst voor het psychische welzijn van beide olifanten. Beide 
dieren worden dan samen in quarantaine geplaatst en hij medische problemen wttrden ze dan 
ook samen behandeld.

Kort samengevat, is Pairi Daiza in de mogelijkheid om circirsolifanten op tc %'angcn. De 
ervnring met cireusoüfanlen, aangepaste verblijven co de rnedisdie expertise zijn aanwezig. 
Wc nemen echter enkel olifanten op na een streng medisch onderzoek en ook enkel in 
.samenspraak met de huidige eigenaars.

Mt.»elu u nog verdere stagen hebben, aarzel dan niet om me te contacteren. 

Mvg,

European Veterinary Specialist in Zoo Health Management 
Zoologisch Directeur 
Pairi Daiza

r.• • :
1

P.-\IRJ D,\)/.Ä sK- Öttm,iini*ttet ambïon B-7V4fï Icïaióül*
Tcl:-.2t
Web w.ww.pairidlM».«i l-msiil ; tnfe^pairidat/^eu
IV'A : Bi-:04f)ö 104.62« RPM Mons
IB.VN . B04 1262(Wi.124‘W BtC • SW1PI CPHBBE75
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Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

> RotDured.-cs POKbuS ^0725 8004 DE Zwolle

Ministerie van Economische Zaken 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn

Rljksdlenst voor 
Ondarn«m«nd Nederland
Postbus 40225 
8004 OE Zwolle 
mlJn.rvo.nl

(secreterls)

Bijlagen
8

Datum 28 november 2016
Betreft Resultaten onderzoek circusolifant Buba

Geachte heer

Op uw verzoek hebben wij onderzoek gedaan naar de opvangmogelijkheden voor 
twee, In Nederland gehouden, circusolifanten. In deze brief treft u de resultaten 
van het onderzoek naar Buba aan en het advies om te komen tot een 
aanvaardbare opvangsituatle voor olifant Buba van circus Freiwald. De kern van 
het onderzoek waren de volgende twee onderzoeksvragen;
1. Is deze olifant zowel fysiek als emotioneel In staat om te verhuizen naar een 
opvangsituatie waar haar welzijn en gezondheid worden gewaarborgd?
2. Zijn er opvangmogelijkheden binnen en/of buiten Europa die de gezondheid en 
het welzijn van dit dier kunnen waarborgen of zelfs verbeteren?

Hieronder worden allereerst de resultaten van het onderzoek weergegeven, 
vervolgens de conclusies uit het onderzoek, de risico's die van Invloed zijn op de 
keuzes die gemaakt kunnen worden en vervolgens het advies. In de bijlagen treft 
u ook het format aan dat gebruikt Is voor het vastleggen van de 
onderzoeksresultaten, een fotoverslag van het bezoek, da volledige administratie 
en protocollen voor de verzorging en huisvesting van Buba van de familie 
Frelwald, het CITES overdrachtsdocument het dierenpaspoort en de communicatie 
met de Elephant Sanctuary Tennessee.

sfirrotarl|

1. Inleiding
Op 16 september 2016 hebben

I, allen dierentuindierenartsen en
r' r|pT-«fc; Frpivi;a|H r»r» r*n

Aldaar hebben wij ons voorgesteld aan de hefci 
(naam mij onbekend) en

uaarnaasc was oe neer aanwezig vanui: de Nederlandse
Vereniging van Circusonaernemingen (NVCO), zoals hij zelf aangaf. Eenmaal op 
locatie aangekomen troffen wij een cameraploeg van 'Eén van de jongens' met 
woordvoerder vroeg toestemming om het onderzoek te
filmen, omdat ze een uitgeoreiae Documentaire maken over het leven van Buba

Pagina 1 vang
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Het gehele circus stond op een terrein omringd door hekwerken, zodat loslopende 
dieren niet konden ontsnappen. Buba stond alleen in een ruim (naar schatting 40 
bij 40 meter) afgezet verblijf met daarin een tent (van ca. 10 bij 20 meter), 
waarvan de voorste wand verwijderd was. In de tent lag een houten vlonder met 
daarop hooi. Het verblijf van Buba I niet toegankelijk voor
het publiek. De afzetting bestond uit schrikdraad met daaromheen op een meter 
afstand een rood-witte ketting met daaraan, op verschillende plaatsen, bevestigd 
een verbodsbord met de tekst 'verboden toegang', In het verblijf lag als 
verrijkingsmateriaal een tractorband, zandheuvel, browse (takken met bladeren 
en schors), een grote gevulde waterbak (maat bouwafvalcontainer) met daaraan 
verticaal bevestigd vier boomstammen.

Op het terrein liepen verschillende dieren los rond, waaronder varkens, geiten en 
honden.

vertelde ons dat de beide zebra's Schasa en Smily, die op dat 
normaliter ook in het buitenverblijf van Buba 

lopen, in oac veroiijr toe paooocK) is dan een deel afgezet waar de zebra's daartoe 
kunnen (vluchten) om te eten en te rusten zonder dat Buba daarbij kan.
Frelwald zegt dat sinds de zebra's niet meer bij Buba staan zij erg onrustig is, Dit 
is, volgens hem, vooral 's nachts te merken als Buba alleen in de trailer staat 
(voorheen stonden beide zebra's 's nachts bij haar In de trailer). Dit gedrag van 
Buba In de trailer geeft, ons inziens, aan dat Buba op die momenten stress ervaart 
door de veranderingen in haar omgeving. Het Is algemeen bekend dat olifanten 
gewoontedieren zijn en sterk hechten aan een vertrouwde leefomgeving en de 
mensen en dieren In die leefomgeving. Veranderingen In die omgeving kunnen 
een olifant stress geven, in meer of mindere mate. Hoeveel stress Buba hiervan 
eventueel ervaarde Is niet te zeggen, omdat het gedrag niet door ons 
waargenomen is,

Datum
28 novembei- 2016

3. Het onderzoek

Buba Is een vrouwelijke Afrikaanse olifant van 40 Jaar oud, die een goede 
voedingsconditie heeft. Ze heeft geen zichtbare beschadigingen aan de huid en de 
huidconditie Is goed, de voeten (zolen en nagels) zijn goed verzorgd evenals oren, 
ogen, mond en gebit. De slagtanden zijn deels afgezaagd en bijgevijld en 
uiteindelijk bedekt met hulzen van staal die vastgezet zijn met 
tweecomponentenlijm. Buba heeft daar, ogenschijnlijk, geen last van. Ze gebruikt 
haar slagtanden normaal (zie gedrag bij aankomst). Volgens de is
één slagtand afgebroken tijdens het spelen met boomstammen e.d. Deze Is toen 
glad gezaagd en beschermd met een huls. In ds daarna volgende lijd bleek dat 
BuOd last ondervona van het feit dat de tanden ongelgk waren (tijdens spelen 
etc.), waarna de andere tand op dezelfde lengte is ingekort.

Er is geen medisch logboek bijgehouden van de behandelingen aan Buba en er 
zijn ook geen inentingsbewljzen beschikbaar. Volgens de Is Buba in
het verleden Ingeënt tegen pokken, maar wordt zij tegenwoordig niet meer 
ingeënt hiertegen. Aangezien er geen Inentingsbewijzen en medisch logboek

fdÇWia 3 van 9
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onderzoek elders gehuisvest. Of er 's nacht andere dieren bij Buba ln de trailer 
staan is niet bekend. Bij koudere temperaturen verblijf: Buba, volgens 
Frelwald, in een gesloten tent met ramen die verwarmd wordt door een 
heteluchtkachel die lokaal gehuurd wordt bij bijvoorbeelc . De trailer kan
ook verwarmd worden, ook tijdens het transport (zie foto's in bijiage l). Hoe de 
omstandigheden in de tent tijderis de koudere dagen zijn is niet vastgesteid.

Ffciwald heeft wel aangegeven dat Buba dan in dezelfde tent verblijft als 
zomers cn dal dan allo wanden dicht zijn. De afmetingen van die tent zijn bij 
benadering 10 bij 20 meter.

In de paddock zijn de volgende verrijkingsmaterialen aangetroffen: tractorband, 
takken (browse), zandheuvel, grote vraterbak met vert caal bevestigde 
boomstammen. Deze boomstammen werden door Buba benut als krabgelegenheid 
en als speelobject.

p : Frelwald geeft aan dat wanneer de ondergrond van de standplaats
vernaro is, ze extra zand aan laten rukken voor het verblijf van Buba, zodat ze op 
een zachte ondergrond kan staan.

Rtjksdienst voor 
Ondernemend Mederland

Datum
28 november 2016

3.g vggjling
De voeding van Buba bestaat uit browse, hooi, groenten en fruit. Tijdens het 
onderzoek waren er appels, bananen en penen aanwezig. Als supplement krijgt 
ze, volgens Frelwald . Dit supplement Is echter niet getoond
tijdens het onoerzoek. Gezien naar voedingsconditle is haar huidige 
voedingspatroon afdoende.

3.3 Verzofciino
Buba wordt volgens Frelwald Iedere dag gewassen met verwarmd water,
afhankelijk van de temperatuur alleen de benen, voetzolen en ogen. Het 
verzorgen van de voetzolen en nagels (pedicure) doet ; Frelwald, naar 
cigCi'i zcyac.,, üuzien Uu yucUc coiiuitio van ue voecen is hij hier'oeoreven in.

O.'ti Bubc beweging te geven zoekt Frelwald, naar eigen zeggen, op Iedere
locatie een geschikte rondgang om met Buba te wandelen. Bij mooi weer en na 
toestemming van het betreffende waterschap mag Buba ook In plassen en 
meertjes baden.

Pigin* 5 van S



lil Veiligheid
achterop het terrein. De afzetting bestond uit schrikdraad met

SsterfemP^^iek zonder toegang te krijgen tot het 

Alleen tijdens het transport wordt Buba, volgens Frelwald aan

“SÄr;.rer
kan hh vninplr , Frelwald. Daarnaast
kan h.j, volgens ^gen zeggen, aan Buba zien of ze 'zin' heeft om te wandelen of
Deze rnurftc h» ^^ ^ volgens hem geschikt en veilig zijn,
verkeer ' " aanwezige

Een protocol voor veiligheid is niet aanwezig.

liUyioülale_gezondheid dier
Sn L f Srr vertoonde Buba bij aankomst onrustig gedrag. Dit

volgens ons wel weer dat deze olifant gevoelig c.o. 
oJnfiirtTf'IL'? sterk^kan reageren op nieuwe situaties. Ze vertoonde
aS?® rr dier door met de slagtanden tegen de boomstammen

rg^rrrerpars" °p "
SSr «"‘Verzoek hebben wij gevraagd of Buba een deel van haar circusact

S we hoorden P , m Freiwald kwam naar Buba toelopen
R?,hTr if,! Freiwald commando's geven, zodat door
Snd!,-^ meegevoerd werd. Dit gebeurde op basis yVn

d ""°°P een appel. We
P^nepS J reageerde op de commando's van Freiwald en
er geen olifantenhaak, stok of zweep gebruikt werd.

Buba is, volgens de Informatie die door Freiwald geleverd Is en
toegevoegd is In de btjlagen bij dit advies, geboren in Zimbabwe en op jonge
Sï en'daarna birT"" terecntgekoman, Ze veroleef eerst bij circus
voloens In belde circussen vertoonde ze,
diP^rLo Freiwald, agressief gedrag en was ze moeilijk te handhaven. Om
die reden zou ze verkocht zijn aan circus Freiwald.

•’P commando's en ze laat zich aan de hand 
Mmm r-' P‘33ts met een olifantenhaak of zweep, maar door
commando s te geven en te leiden. Ze reageert zonder angst op haar verzorgers

Rijktdlentt voor 
Onderntmeml Nederland

Datum
28 november 2016
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en ziet de circusomgeving als haar sociale context. Afgezien daarvan leeft ze niet 
samen met soortgenoten en is dit voor een kuddedier als een olifant onnatuurlijk. 
Buba vertoonde tijdens het onderzoek geen abnoimaie gedragingen of gestoord 
gedrag, zoals bijvoorbeeld stereotype gedragingerj als v/even. Als we haar fysieke 
conditie, alertheid, het ontbreken van abnormale gedragingen en haar natuurlijke 
gedragingen ais stofbaden nemen, foerageren, met boomstammen spelen en de 
interacties die ze heeft met haar verzorgers en de dieren om zich heen in 
ogenschouw nemen, Is Buba voor een olifantenkoe van 40 Jaar in een 
ogenschijnlijk goede mentale conditie, Zonder de juiste verzorging zou zij er, naar 
onze mening, niet zo goed uitzien qua fysieke conditie en mentale gesteldheid,

4, Conclusies
• Buba is een, ogenschijnlijk, gezonde olifantenkoe van 40 jaar. Ze Is in een 

goede fysieke conditie;
• Buba ieeft solitair (zonder soortgenoten) en ziet haar huidige leefomgeving 

incl. andere dieren en verzorgers als sociale groep. Ze reageert goed op haar 
verzorgers;

» Het zomerverblijf voldoet voor het uitvoeren van natuurlijke gedragingen als 
foerageren, stofbaden nemen, met water/boomstammen/takken en zand 
spelen, heeft een zachte ondergrond en biedt mogelijkheden voor Buba om te 
bewegen of zich af te zonderen;

• Voeding en verzorging zijn goed verzorgd en vastgelegd in protocollen;
• Buba heeft bewegingsmogelijkheden. Ze kan In de zomermaanden In haar

paddock bewegen en Frelwald gaat, naar eigen zeggen, dagelijks met
haar v/andelen, ook tijdens de wintermaanden. Deze wandelingen vinden 
plaats In de openbare ruimte;

• Buba was niet toegankelijk en benaderbaar voor publiek;
• Er is geen vast veterinair toezicht. Medische behandelingen zijn niet 

vastgelegd in een veterinair logboek en medicatieüjst;
• Er is geen veKigheldsprotocot aanwezig;
• Er worden alleen tijdens het transport kettingen gebruikt om Buba vast te 

leggen, dit om veiligheidsredenen;
• Tijdens de opvoering van een voormalige circusact met Buba tijdens het 

bezoek hebben wij gezien dat Buba reageert op gesproken commando's en 
beloond werd met een appel. Er werd tijdens de opvoering geen 
olifantenhaak, stok of zweep gebruikt.

• Buba Is, volgens ons, fysiek en mentaal in staat om getransporteerd te 
worden naar een geschikte opvangmogelijkheid binnen Europa of daarbuiten,

• Er is twijfel of ze geresocialiseerd kan worden in een kudde vanwege de 
vermeende voorgeschiedenis van agressie (onder circusomstandigheden) 
richting soortgenoten en gezien het gedrag dat ze vertoonde tijdens het 
viivcizutfi t.y.v. vafötiüsnfiye!) ii’i riaa; Oi.'igeviiig. vanwege die twijfei neeft 
het Ministerie van Economische Zaken Informatie gevraagd aan The Elephant 
Sanctuary Tennessee over het opvangen van dieren, zoals Buba. The Elephant 
Sanctuary Tennessee geeft aan dat, ofschoon er een lange tijd overheen kan 
gaan, ook solitaire olifanten met probleemgedrag nog dusdanig 
geresocialiseerd kunnen worden dat hun welzijn er in belangrijke mate op 
vooruit kan gaan.

Datum
28 november 20J6
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S. Risico's
Door het onrustige gedrag dat Buba vertoonde tijdens het onderzoek en haar

E~F“~San c! f opvanglocatie en wat daarvoor nodig Is. The
c iusou met het opvangen van (oude)
Ze oeve^ r """ «aardevolle aanvulling in dit ondLoek

De brief en de reactie op de brief van The Elephant Sanctuary Tennessee ziin
Sd!r® ^ met haar
menlna XSt hh hif " ' dermate sterk Is dat wij van
men ng zijn dat hij, bij een eventuele overplaatsing van Buba, tijdelijk mee zou
makin" Saan naar de betreffende opvanglocatie om de overgang geleidelijk te

sr^ot’i“ ir="m«ï"” " <’• »' <■"
Inclusief zijn circusonderneming.

Datum
28 novemtier 2018

Frelwald ook zijn eigen bezigheden heeft

6. Advies
Alles omvattend adviseer Ik u het volgende;
Kijkend naar de conclusies kan gesteld worden dat de voeding, verzorging,

e'i veterinaire zorg op een aantal punten
WO den z fn 'r^r ° ''«^‘»eterd kunnen'StPnfin hp  1 V®" transportbeweglngen waarbij Buba
v^Pn^? ^ ^ ^ ^‘^'^''®5tlng met soortgenoten en permanente
veterinaire zorg. Daarnaast speelt veiligheid voor zowel Buba als
inTr'®/9aat wandelen In de openbare ruimte. Er zijn, 
beiden te geven op het borgen van de veiligheid van

^tiba en de op het oog goede mentale 
verplaatst kan worden naar een

De specifieke opvanglocatie zal onderzocht moeten worden om te zien wat deze
L^fnoL t*® genoemde punten die verbeterd
kunnen worden t.o.v. huisvesting In de huidige situatie hier verbeterd kunnen 
worden.

P«9ir)a 6 v»n 9
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Ondernemend Nederland

Ook de opvanglocatie zal Buba moeten beoordelen om aan te geven of ze haar 
goed op kunnen vangen.

Voorwaarde voor een geschikte opvang Is dat de huisvesting en verzorging van 
Buba minimaal op het niveau is van de huisvesting en verzorging in het circus, zo 
niet beter (zie verbeterpunten). Een factor die daarin ook mee moet wegen is dat 
in de opvanglocatie de voorwaarden geschapen kunnen worden om de 
resocialisatie van Buba te realiseren. Het samenleven met soortgenoten zou voor 
Buba een vooruitgang betekenen ten opzichte van haar situatie in het circus.

Als er een geschikte opvanglocatie Is die Buba kan en wil opnemen adviseren wIJ 
de familie Freiwatd te faciliteren/begelelden bij het overplaatsen van Buba naar 
deze opvanglocatie en afspraken te maken over het resociallsatieproces van Buba 
bij deze opvanglocatie. Mocht er geen opvanglocatie beschikbaar zijn, dan 
adviseren wij om Buba bij het circus te laten tot ze overlijdt of tot er wel een 
geschikte opvanglocatie beschikbaar is. In het laatste geval is het gewenst 
voorwaarden te verbinden aan het verblijf bij het circus, onder meer voor het 
opstellen van een velligheidsprotocol, een veterinair legboek en een medicatielijst.

Met vriendelijke groet,

Datum
28 november 20 IS

Biilaoen!
1. Fotoblad onderzoek circusolifant Buba

Format deskundigenverklaring circusolifant Buba 
Kopieën van het huidige protocol voor voeding, verzorging en huisvesting 
Afschrift CITES document 
Afschrift dierenpaspoort met chipnummer 
Gegevens veterinaire specialisten en verklaringen 
Brief aan Elephant Sanctuary Tennessee 
Reactie Elephant Sanctuary Tennessee

2,
3.
4.
5.
6. 
7,
a.

Pd^lna 9 van 9
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Bijlage 1. Fotoblad onderzoek circusolifant Buba
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Fig. 1. Voorlichting aan publiek, tweede en onderste foto van winterverblijf
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Fig. 2. Voorlichting publiek via infopaneel
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Fig. 3. Trailer voor vervoer en nachtverblijf (zij-ingang voor zebra's)
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Fig. 5. Binnenkant trailer; nacht- en transportverblijf met ingang voor Buba en sporen 
van ongerief op wanden, zogezegd door vertrek zebra's

Fig. 6. Andere kant trailer met stancs voor zebra's
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Fig. 9. Close-up verblijf met daarin 3uba
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Fig. 10. Waterbak met boomstemmen
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Fig. 11. Afzetting
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Fig. 12. Zand, tractorband en browse

Fig. 13. Bj3a in rust
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Bijlage 2. Deskundigenverklaring circusoiifant Buba

Achtergrond
Het morele vertrekpunt voor onze omgang met dieren wordt gevormd door de 
erkenning van de intrinsieke waarde van het dier, zoals geformuleerd in artikel 
1.3 van de Wet Dieren. Hieronder wordt verstaan de erkenning van de 
eigenwaarde van dieren, zijnde wezens met gevoel.

Met het begrip intrinsieke waarde wordt tot uitdrukking gebracht dat dieren, 
zijnde wezens met gevoel, een eigen zelfstandige waarde hebben los van de 
gebruikswaarde die de mens aan het dier toekent. Dieren dienen in staat te 
worden gesteld tot het kunnen uitoefenen van hun natuurlijk gedrag. Naast 
welzijn en gezondheid (zowel fysiek als mentaal) vormen onder andere ook de 
eigenheid en/of integriteit van het dier elementen die onder het begrip intrinsieke 
waarde kunnen worden geschaard.

Dit houdt in dat bij het handelen jegens dieren ten volle rekening wordt gehouden 
met deze intrinsieke waarde van het dier, onverminderd andere gerechtvaardigde 
belangen. Daarbij wordt er in elk geval in voorzien dat de inbreuk op de (fysieke 
en mentale) integriteit of het welzijn van dieren, verder dan redelijkerwijs 
noodzakelijk, wordt voorkomen en dat de zorg die de dieren redelijkerwijs 
behoeven is verzekerd.

De zorg die dieren redelijkerwijs behoeven wordt in elk geval gerekend dat dieren 
zijn gevrijwaard van:
a. dorst, hongeren onjuiste voeding;
b. fysiek en fysiologisch ongerief;
c. pijn, verwonding en ziektes;
d. angst en chronische stress;
e. beperking van hun natuurlijk gedrag;
voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verlangd."

Dieren hebben de behoefte om hun natuurlijk, intrinsiek gemotiveerde gedrag te 
kunnen vertonen. Naar gelang de diersoort hebben dieren in meer of mindere 
mate behoefte aan beweging, specifieke leefomgeving, periodes van activiteit, 
iagp!- rrpr h°trp>k!<ingen trst ^rhr'onn-!33lcn«rirsg foer3g<=>ren en
eten,. Daarnaast hebben dieren ook sociale behoeften zoals interactie met andere 
dieren van dezelfde soort, behoefte aan prikkels en afleiding. Voortplanting en 
grootbrengen van jongen kunnen hier ook onder worden geschaard.

Het begrip integriteit verwijst naar heelheid en gaafheid van een dier zowel met 
betrekking tot fysieke maar ook tot mentale gaafheid. Stress, ongerief, angst, 
vreugde zijn emoties die elk dier als individu kan ondergaan. Deze fysieke en 
mentale gaafheid zijn gerelateerd aan het soortspecifiek en zelfstandig kunnen 
functioneren van het dier in overeenstemming met zijn eigen natuur in een 
omgeving die geschikt is voor het dier. Dit staat los van de vraag of er feitelijk 
sprake is van uitwendig waarneembare aantasting van het welzijn of de

Pagina 1
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îndividueel dier een kwaliteitleven heeft en een staat bereikt die het als positief ervaart.

mïnïilh' bereiken indien het volledig kan voldoen
zun mogelijkheden zijn natuurlijk gedrag te kunnen uitoefenen en te kunnen 
voorzien in zijn natuurlijke fysiologische en ethologische behoeften. Het dier dient 
gevrijwaard te worden van dorst, honger, onjuiste voeding, stress, pijn en 
vewondingen. De vraag is dus niet of het individuele dier voor de mens uitwendig
hifalfpS'“T,".'’'™“"' '"**"“ •’«ft

Bovenstaand uitgangspunt is nader uitgewerkt in de artikelen 2.1 en 2 8 van de 
-L'h-rsirtrur rdlT^r^" Hulsvestlngseisen in paragraf

aiÎ'^dÎoHÎn?"""'''^°'daan wordt 
hImI I regelgeving als uitwerking van de 5 vrijheden van Brambell.
Se en m gemaakt worden van de mate van aantasting van de
fysieke en mentale integriteit van het dier en in hoeverre deze aantastina kan 
worden verminderd middels overplaatsing in een geschikte opvangplaats

Algemene gegevens nnderzoek

16 september 2016, 11.00-14.00 uurDatum, tijd; 
Locatie:

Deelnemer^
Deskundigen:

Secretaris:

Vertegenwoordigers circus- 

Behandelend dierenarts circus:

Rijksdienst voor 
Undernemend Nederland, Handhaving 
Dierenwelzijn

;

■ ■■ .

'
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Algemene gegevens dier

Onderzoek aan olifant Buba van circus Freiwald.

Chipnummer: ’ ’
(noodzakelijk voor identificatie dier in relatie tot CITES-certificaat, moet afgelezen 
worden in bijzijn van of door de dierenarts)
Soort dier (wetenschappelijke naam): Loxodonta Africana
(Geschatte) leeftijd en geslacht: 
(Geschat) gewicht:
Grootte:
Locatie van het onderzoek: 
Omstandigheden onderzoek: 
Leefomstandigheden dier:

40, vrouwelijk 
ca. 3600 kg 
3 meter
in het buitenverblijf, zie schets in advies 
zie advies 
zie advies

Algemeen onderzoek dier
Maar waar mooelük foto's/video's biivoeoen. voorzien van biischrifti

Algemene indruk dier 
(alertheid/voedingstoestand/atrofie/in 
het oog springende andere afwijkingen 
(gedrag en/of klinisch))
Ademhaling
Pols/hart
Temperatuur
Slijmvliezen
Voedingstoestand/dehydratïe (zie ook 
onder huid)
Houding, gang, locomotie Zwellingen, artrose, kreupel
spierconditie spieratrofie
Oren, ogen, mond Helderheid, staar, verwondingen, 

oogleden, (oude) ontstekingen zoals 
cornea beschadigingen

Huid Verkleuringen, insnoeringen, 
verwondingen, bulten, (oude) 
abcessen, littekens, uitdroging

Gebit/slagtanden Afwijkingen aan het gebit/slagtanden
Voeten, nagels Infecties, ingescheurde nagels, geen 

uitgedroogde nagelriemen, 
voetverzorging. Dit in relatie tot het 
soecifieke locomotiesvsteem waarmee 
een olifant is uitgerust en dat alleen 
door voldoende beweging gezond 
gehouden kan worden.

TBC onderzoek Als deze eerder uitgevoerd is, 
schriftelijke uitslag bijvoegen. Anders 
onderzoek nog uitvoeren.

Urine onderzoek Kan iets zeggen over mogelijke 
nierafwijkingen, dehydratie, 
leverafwijkingen.

Bloedonderzoek Algemeen bloedonderzoek laten 
uitvoeren

Extra opmerkingen

Pagina 3



Huisvesting riipr
(daar wgar mogeljlk foto's/video's bilvoeoen. vQfir7ien van hi]<;rhri<^)

Omstandigheden zomerverblijf. Hierbij 
ook expliciet ingaan op de 
omstandigheden waar een olifant zo 
gevoelig voor is: laag frequente 
geluiden en de belasting van een 
omgeving waar dit soort geluiden niet 
te vermijden is (verkeer, machines 
e.d.)
Omstandigheden winterverblijf Hierbij 
ook expliciet ingaan op de 
omstandigheden waar een olifant zo 
gevoelig voor is: laag frequente 
geluiden en de belasting van een 
omgeving waar dit soort geluiden niet 
vermijden is (verkeer, machines e.d I
Aanwezige verriikinqsactiviteiten
Hyqiëneprotocol huisvesting
Huisvesting tijdens transport
Veiligheid mens; hoe wordt voorkomen 
dat dier kan ontsnappen en op welke 
wijze wordt dier afgeschermd van de 
mens
Aanwezigheid trainingsmateriaal (haak, 
zweep)
Mogelijkheden te kunnen voldoen aan 
zijn ethologische en fysiologische 
behoeften c.q. zijn er beperkingen 
waardoor het dier zijn natuurlijk gedrag 
niet kan tonen

Zo ja, welke (gebruik van kettingen, 
inperken bewegingsvrijheid gelet op 
zijn natuurlijke behoefte om meerdere 
uren per dag (>20) te kunnen 
bewegen, stofbaden, mogelijkheid zich 
te kunnen afzonderen, sociale 
contacten met soortgenoten, 
dag/nachtritme, mogelijkheid zich te 
Kunnen D3cJön/wfl^<i®nExtra opmerkingen 1/waoocii> lüeroQeren

Vragen over fysieke gezondheid van het riipr 

1

4.
5.
6. 
7.

Heeft het dier gegeneraliseerde of lokaie fysieke kiachten c.q afwiikinaen zo
la welke m n ronnose zoa's TBC de gev.d.hfen
beweging? ^ ........ - a • ■ ..-..»a
Is nader medisch onderzoek noodzakeiijk, incl. toelichting?
hlh'fnd!!" geconstateerd: wat is de noodzakelijke
behandeling voor de korte en langere termijn en is de houder redelijkerwijs in 
staat het dier de noodzakelijke behandeling te geven? ^
Wat is de ziektegeschiedenis van het dier (bijv. TBC)?
Heeft het dier de benodigde inentingen gehad? Zo ja, welke?
Is er een administratie bijgehouden van de medische onderzoeken?

‘^'■'"'<en van de juiste kwaliteit en in de juiste 
tot wlter?^ afgestemd op grootte van het dier, heeft het dier 24/7 toegang
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8. Indien bij het algemeen onderzoek afwijkingen worden gevonden: wat kan 
hiervan de oorzaak zijn en hadden deze klachten/afwijkingen van het dier 
door de houder voorkomen kunnen worden? En op welke wijze? (water, 
voeding, huisvesting, medische zorg)

9. Verslechtert de conditie/toestand van het dier zonder directe (medische) 
verzorging en/of aanpassingen leefomgeving?

10. Kunnen de klachten/afwijkingen verbeteren door herplaatsing, indien de 
leefomgeving beter aansluit bij de ethologische en fysiologische behoeften van 
het dier, incl. toelichting?

Vragen over mentale gezondheid van het dier

1. Maakt het dier een alerte indruk? Kan het dier vanuit zichzelf mentaal en 
fysiek actief bezig zijn met zijn omgeving, vertoont hij explorerend gedrag, 
reageert hij actief op nieuwe dingen die in zijn omgeving gebeuren, is hij in 
staat om het grootste gedeelte van de dag actief te bewegen, etc.

2. Hoe reageert het dier in de omgang met haar verzorgers?
3. Wordt het dier beperkt in zijn natuurlijk gedrag, oftewel kan het dier voldoen 

aan zijn ethologische en fysiologische behoeften? Is er bijvoorbeeld voldoende 
afleiding om verveling tegen te gaan, kan het dier exploreren, is er voldoende 
(>20 uur) beweging, contact met soortgenoten (kuddedier) etc. Zo nee: 
waarom niet, zo ja op grond waarvan wordt dit geconcludeerd en in welke 
mate wordt het dier beperkt, incl. toelichting?

4. Is een op olifanten gespecialiseerde opvang in staat te voldoen aan de 
ethologische en fysiologische behoeften van het dier? Zo nee, waarom niet, zo 
ja waar moet deze opvang minimaal aan voldoen?

5. Toont het dier vormen van niet natuurlijk gedrag, angst, stress, 
ongeïnteresseerdheid? (ook het juist niet vertonen van verwacht gedrag is 
een vorm van niet natuurlijk gedrag)

6. Kan, indien de opvang voldoet en het dier op de juiste wijze de nieuwe
leefomgeving eigen gemaakt kan worden, de mentale gezondheid van het 
dier verbeteren, incl. toelichting?

Condusies/aanbevelinoen

1. Is het dier fysiek in staat onder de juiste omstandigheden getransporteerd te 
worden naar een geschikte opvangmogelijkheid binnen Europa, incl. 
toelichting?

2. Is het dier fysiek in staat onder de juiste omstandigheden getransporteerd te 
worden naar een geschikte opvangmogelijkheid buiten Europa (Zuid-Afrika, 
VS), incl. toelichting?

3. Indien het dier fysiek niet in staat zou zijn om getransporteerd te worden, zijn
or ^oHoro w^prop Ho^ dïpf w"* ro 'S (rprcorç,
speciale containers)?

4. Is het dier mentaal in staat overgeplaatst te worden naar een geschikte 
opvangmogelijkheid binnen Europa mits het dier op de juiste wijze 
geïntroduceerd wordt in zijn nieuwe leefomgeving, incl. toelichting?

5. Is het dier mentaal in staat overgeplaatst te worden naar een geschikte 
opvangmogelijkheid buiten Europa (Zuid-Afrika, VS) mits het dier op de juiste 
wijze geïntroduceerd wordt in zijn nieuwe leefomgeving, incl. toelichting?

6. Kan ingeschat worden of de fysieke en/of mentale gezondheid van het dier in 
de juiste opvang en de juiste wijze van introduceren in de nieuwe 
leefomgeving, verbeterd, hetzelfde blijft of verminderd? Op grond waarvan 
wordt dit ingeschat? Hierbij dient specifiek ingegaan te worden op verbetering
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Bijlage 3. Kopieën van het huidige protocol voor voeding, 
verzorging en huisvesting

",

PROTOCOL
fllfpntejiverxorging Circus FreiwaW
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Voorwoord

Dit protocoi vont« de leidraad bij de vcmxpng van raija Aftifcaanse olifant Buba Door de sterke
tasm mf. aiw familie en Buba feeho«m veel zaken tot de dageiykse TÄ» ■

g 2 5 jaar wederzijds vertrouwen en meer dan 40 jaar m'aridg ii btógang m^
cxoijsche dieren waaronder ook oiifatttert,

bestond uit Ä bundelcai van eigen dosatóeötaöe «» ook ervm
Een »vooi aï dan nirt nu. van djohfiö bdfei nieegeBiaakt, :. s

en woord van dank aan hen, d.e mij in mlijkeen deskundige commentaren, hebben voorzien.

bij^nder verleden. Zij is sinds de komst bij de

op*.S “■ “ "« «1er ook »„ S.K« «. .„.rtogoo :

ÿ ^ kinderen cn zelfs kleinkindeien.
Hier ben ifc trots op, samenzijn met Baba maakt mti Rêïukkie

r geateresseerden als bewijs van verantwoordelij-ke en deskundige verzorging.

:iBI

...... ..

Me«r<ï«-e generaties aan ervaring in diervorzorging- 
40iaar omgang met exotische dieren en olifentw 
25jaar samen met Buba

Éaai*
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1. Inleiding

l«XK>rdcIingen van dierenartsen bij controles CT medische noodzaak en CIT

Om goed bedd te krijgen van de band tussen Buba en haar Fanuhe ^ol^ns^a onkeU
Boodzakeiijk weesolifant is Buba in de jaren ‘70 naar Europa gdkomen, b
circussen bij__. Freiwald in goede handen gekomen. Er%’aringeii vM mensen die dit p
dichtbij hebben meeganaakt sdjn bijgevo^d.
Vervolgens zijn alle ondo'delen van de olifantenverzorging die ew goed welzijn garanderen, g o 
we«ge^evoi in een ovenrichtelijke dagplanning. Deze wordt iedrae da® strikt nageleefd, met 
uitzondering van wisseldagen waaibij circus reist naar de volgende speelplaats.

De voornaamste onderdelen worden vervolgens puntsgewijs uitgewerkt en toegelicht in het 
‘Activiteitenbeschrijvmg’, Hierbij zijn veiligheid- en dierenwelzijnaspecten als ook 
omgevingsfactoren, hygiëne en ovalge (extome) invloeden mee|^BOm«n.
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2. Historie

Buba is gi^txireQ in 1975 in Zimbabwe, en als vluchteb'ng (weesolifantje) samen met vcd atiéeré 
olifanten naar Europa gekomen. Haar ouders tijn slachtofT« gcword«® van stropers, zoals nu in Aftika 
helaas nog steeds gebeurd. Jaarlijks worden ruim 20.000 olifanten gedood voor de illegale handd in 
ivoor.

Door deze traumatische ervaring heeft Baba zware jeugdjaren gekend. Zij maakte deel van nit ee» 
grote olifanteugroq) van (Qieus Wüliams-Althofï) Duitland) en Herman R«ut
(Nederland). Ze kon (foor haar karakfra- niet goed «^schieten met andere olifanten en is daarom bij de 
Familie Freiwald tereclit gekomen

Dankzij liefilevoUe verzorging en wederzijds respect hebben Buba en de Freiwalds een bijzondere 
band opgebouwd. Zij vormt sindsdien met haar verzotgers en de andere circusdiaren, één grote 
familie.

IFrei wald stamt uit een grote circusfamtlis en beeft reeds 40 jaar erv'aring in de omgang met ^
(exotische) dieren en ook andere olifanten. Hij heeft jarenlang gewerkt b een eigen dierensciroot «t ; 
organiseerde hiwbÿ educatieve projecten rondom de unieke band tussen mats en dier. Zijn liefde vootei 
Æ«en en hef deebemen aan diverse intemafionalc bijeenkomst«! van olifantendeskundigen, hebben 
«voor gezorgd dm hij met Buba een bijzondere band heeft op kunnm bouwHi, uniek in Europa! ïï
Freiwald maakt deel uit van het Duitse ‘Beroepsverband van dierentrainers’, VCDU (V«em Deutsche 
Circus Unternehmen) en is lid vmi de VNCO (V«enigbg van Ned^landse Circus ond«neming«t).
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3. Planning

PagpfanitiÏBf» voor Buba. de Afrikaanse olifant ß^ixodgatg^pcaga^
De gCToeiiKtetiiden ^jn richtlijnen en kunnen afenj^aggil^
C'OTlfole raStvcrblijf cn hooi geven 
HANOEUNGI
Van nachlvfrtiijf naar buitenstal 
htcngeis, nachtvai>lyf schotximakcn 
HANDELING 2
Olifani wassen 
HANDELING 3
Oefeningen

ZelfeUmdig

Buitcnvobfijf schoonmaken, nieuw 
hooi, water cn takken brengen 
HANDELING 4
Ncrmaliter de voorbereidingen voor 
de show
HAJTOEUNG4
Begin van de show

Spd tussen olifani «i kleindodiler
Normaliter voofba-ctding voor de 2* 

^ show
HANDELING 4
Einde van ik wandcttng, exacte duur 
wisselt n-a.v. brfioeftc van bet dier

iS

Buitenverblijf schoonmalsen, vers 
vxxdsci en water brengen 
HANDELING 4
Naar, voffl" buitenstaanders niet 
toegankclijkCt nachtverblijf brengen

ÏÂlirïb|ï^ahe<5«' vedjUif na de
nacht
Bnitcnverhlijris vooraf 8«K^h'ol«3d, voomci^an 
spcelmatcnaa! aoals boomstammen rubbobanden. baUen 

indien harde ondergrond oc^
Bij tc koude temprö^^rödrcl benmi. voetzolen en ogen :
rcijïigöi
Bcwcgingls belangrijk voor de conditie van het dier. bet 
sociale contact met mensen m het bdïoudciï van oc 
vertrœiwôBband
Onder toezicht kan de olifant zich zelf bezig houden met 
b.v. verstopt voedsel, t^iai en spelen met ballen-____

Deze voortjCTcidmgtm blijven we aanhooden. vanwege de 
sinçelc reden dat de olifant niet begrijpt dat haar 23 jaai 
lange ritme verstoord is
Bij onrustig gedrag, starten met commsndotrainmg. Indien 
olifant in depressies c fase verkeerd, weg van ciTcuslctietn 
en wandelen
Moeilijke situatie voor mij als plifanlentraincr cn 
vcrlrouwenspcrsoon van de olifani, om het dier door deze 
omstandigheden emotioned gespannen te den zijn.
Als vervanging van de overige reptthies
Deze voorbereidingen blijven we aanhouden, vanwege dc 
simpele reden dat de olifant niet be^jpt dat haar 23 jaar 
lange ritme vcrstoCffd is
Olifani gaal terug in builonvctblijf. Indien nodig, 
aanvullend afleiding door commandotraining.

Ook in dc nacht: NIET AAN DE KETTING I
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DagplannÎDg voor Buba, de Afrikaanse olifant (Loxodonta africaoa) 
^Andere dieren op wisseldagen (transport naar volgende speelplaats)

tijden zijn richtlijnen en kunnen af en toe afwijken
, Conu-ote nachtvwbüir, dieren rvaler 
Sfiven m Idaar maken voor venrek
mandeling 6
ip;à ién tothveeuûrïrânÿon, 
Änkelijk van reisafstand.

DiCTcn wwdea uitgeiaden
handeling 2
Buitenveitiijf sehoonmafcra, nieuw 
ftocS, water ai takken brengen 
HANDELING4

Controle op bij/xmderbedeo bij olifant cn/of vetblijrna de 
nacht, conlroten of tntnsportwsgots gareed rijn (schoon, 
hooi, veilig)
Buitenveibiijf is vowaf gecontroleerd, voorden van 
spccimatofiaal zoals boomslanmlen. nibberfxmdtót, ballen 
en indien harde ondereiond ook zand
Bij te koude temperaturen enkel benen, voetzolen en Mcn 
reinigen

Olifant wassen 
HANDELING 3
Buitoivoblijf schowunaken, nieuw 
hooi, wato- en takken Insngen
handeling 4 ....
Sodaal contact

Wandeltti*

Bij te koude temperaturen enkel benen, voetzolen en ogen

Contact tcBsen olifant en leden van de Fmtólk Freiwald aïs 
wk Ktste kennismaking met vreemde mensen. Samen met 
^.nx^ter voedainfi van 25 kilo Buit en gioenton

Bnrienverbtijf schooimaken, vers

Voor dat t«mc wandëiing in iSwi,c omgeving pla^ viST 
^'“''Ebcidsaspcctcn, soort vegetatie en

, Haar, voor buitenstaanders niet 
tocgankeUJke.nachtvabïijfl^taigen 
handeling S ^

Ot* in de nadKHNIKf AAN DB KETTHjGt"
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4. ActivIlelteïibeschrJJvIng
... ■'■

Aigtnwcn

VslighsM raai^
. Olifantem<rtUjfls niet toegankdük voor buhenstóanda^Bfge«=>wnn4dooiro«d^^

witte kettingen en votmàen van educatieve informalie^rdeo, c,
- Wanneer de olifant ad) in het buitenvetbSijfbcvindt is er cotislaiiltoeuc

cirenspersoneet; . .- Het bttitenverblijf wordt gevonnd door stroomdraden op versdultradeho^ . 
hierdoor v«schfllendc afmetingear tai vonneii nanneinen aöianketijk van de 
fetreinomstandigheden.

Afmeting^}
. AfinetiBgoltfantenv'erblijfis,inclusiefbinnenruimte,iniedergevd250in2.1ndenweste

gevalli»! wordt dezeaoraiin positievezin ruimsdtoots overschteven; , . ..,.nd
- De staluait is vootzitai vat plankier waardoor een veiüge en ditttvnendelytoondcigr

gewaarbotgd is, en heeft een oppwvlakte van ten minste lOOnü; ^waarzÜMcfa %
- Lord8tbetbiimai-eiibuite,.vefb!ÿfvcrbondenzyn.kandeoli{anlzelfkteze«waarz^ |

bevindt.

omstandigheden
- Bij tempemtomi ond« de 15 graden wordt de toegang tot het bmtenvetbÜKbeperkt ea beeft

de olifant toegang tot de haltent die d m v. theimobcating wordt v^armd t<A een

aangelcverd waardoor een aanzienlijk deel van het vabltjf mrt zandbeddetts.
- NidaUecndebiniienstaJmaarookhetrtachtverttüfwordtbÿkoudcttan^^

vwwanndtq» minimaal 15 graden.

* Voedsd
Het voeds^aanbod bestak in ieder geval uit hooi (van het vorige jaar), brood, fruit, groenten 

<» krachtvoer ia bqjohte mate.
Aangevuld met takken en twijgen aJs berigheidsvoedsel in h^ buitenverblÿf en eventuecUata
in het seizoen vers gras van de tweede aiede.

V VerrijkiBflglKMte^fldtgtfcB

- If^ wede verse laldccn en twijgen in het buiteBverWÿf
- Dagelijks wonte groenten 01 fruit in veiblijfenspeelbandcn verstof
- H0 waterbassin bdioort tot de vaste inventaris en dient voor vKkoeïmg, spelen en wassen.

ï€lïï AlilM
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HANDELING 1 : Controle nachtverblijf en hooi geven

1. 2ä}deur nachtv<»blijfopenoi; ||
2. ControIc5tt®opbij2wii*rtedmôR«fcB«*l,4w.îE.ôri«ïtoùrvÂdej»^toeÂrôvŒDièe |

wilgen en chedciq> vwi deoUftnt; |
3. Aditordair6nop<HH»tenovertotiigenie$tinetsctso{iiiilcmws^<»Mkp<»Urài,knûwag«iiBaaâ |

de oplegger plaMs»i: |
4. Vïa zijdeur hooi in nacÉtvetblÿf indien tedteotomiwirahiw daa 15 graden, àtm

wageast«pt
5. KnuH^rale^enb^ineshXHitaiitaOa^ieiiartefcnüwafm^miroe^óaiaes^^
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HANDELING 2î Van MdttverbUjf naar buiten*tolbr«nReB,Meh«verbUjfsclM>OB«Mlî<*n

I. Bdtenvetbiijfcnbiimenstaîccmtrolerenop obstakels, oinbeming checken, afhankelijk van
weersomstandighedtti hooi binnen of buiten necrieggen; ï

2. Postament als voor olifant waterpas voor de achterdeuren plaatsen, indien zachte çj
ondergrond met houten blokken versteiken; f ?

3. Controlraen ofde weg van nachtverblijfnaar stal vrij is van obstakels oi eventuele .4;
aanwezigen verzoeken kort van terrein te gaan; J;

4. Beveiligingsstang weghalen, ond« de wagen sdtuiven; i j
5. Olifant krijgt door middel van stemcominando verzoek om uit de wagen te stapprat;
6. Met begeleiding wordt de olifant naar buitenverblijf gebracht;
7. Slroomdraad buitravcrblijf wordt met voel omlaag gehouden, olifant slapt hier op commando 

ovo'hecn;
8. Draden terug omhoog;
9. Controle bij olifant {ogen schoon, mond open, voetzolen controleren op eventuele drukpunteri|
10. Water geven door roiddd van waterslang in grijze emmer (d^elijks desinfecteren met 

milieuv'riendelijk reinigingsniiddc!) aan de rand van het verblijf, olifant drinkt a»slfstandig;
11. Na drinJeen emmer en slang verwijderen, slang oprollen naast verblijf rai emmer 

seboonmaken.
12. Emmer voor drinkwater blijft apart en wordt uitsluitend als drinkvoorziening gebruikt.
13. Me^ houtvezel en hooiresten verwijderen, wagen uitvegen.
14. Wandal «m bodcan met hogedrukreiniger uitspuiten.

.^rf^aSUBÊÊÊÊÊm
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BANDEIJKO âi w«»«a
1, 8<9«Blofo)Sùtoflto«.ofl™t«8«wiB»«worf<.Mj*OTpen^baitóö. Wj tonperahtreo läget binnea. IixHen le koud en niet noodaikelùk. uitsluitend de ogen, 

ÎKsnen en vneteoJeo wassen.3. oHiteftvo«dtgew®B<m^v«»wmndwatet,vuHeplAkenrondomog»«beiw»w«^ 
mirtfeiadboi^ajiva-gsniaakt «ieri)« worden meteen de slagtanden <a&o«>gwna^t 

3. Kagefe en stj^ntoiworfen met harde «ml gggnigd en daimnee ontdaan vaatneskreet^
«Bl eivtató« teRfe vtKWweapen die ta tte eoo» àjn getoäit Op ste^^ 
vocf op.: 4. Nadat de oUfant geheel gewaia*okv<dptq?el<» met water bij warme terapwte^

5. pjlaOtinding wasseaan/ofsp^ worihdeslang weeropgetold naast het vemiijfge»^

C^mtêrkeng: Bij hoge Wtperaturea eo indiai in de ojn^tag aanwwtig. wordt eea w«td<^ 
geaunbinmd met badeo in lokale waterpartij, weer of rlvia. Hietvoor wordt dlijd e«*b«t 
watersch^ geraadpleegd voor goedkeuring van de wt««kwgHttó en veilighwd.

HANOtXiNG 4: BuitenverMijf schoonmafcea, nïeuw hooi, water «o takken brengen
1. Neem de kruiwagen die gebruikt wordt voor inestsfvoer (vanaf binnenvctblijf) samen met een 

bark en riek.
2, Oli&nt via stemcommanda op plek laten staan, stroom van buitenverblijf afaetten.Kroiweg.en 

naar binnen rijden en stroom inschakelen.
3. Cofltroteer zowt^ binnen- als buitenverblijf op obstakelii, heeft de olifant kuilean gegraven tnet 

daarin fnjzondtsre voorwwpeo, voldoet de ondeigrood en is de omheining intact
4. Affe mest naet de riek iiitschepptm, met hark kleine resten verwijdoreti en vinkrwwagcn 

deponeren in mestcontaino'.
5. Wanneer hooi wmàt gegeven op harde ondrargrond of plankier, deze vooraf earsl met watM 

reinigen om te vooritomen dat mest- of urinetesten andi met het voedsel mengen.
6. Verse takken roet loof in buitenvablijf vettWat zodat de» naa^ voedstavenijtóng, ook 

afleiding bieden.
7. Wafer geven via bierliova) beschreyai procedure {âe handeti^ 2, stap 10 t/m 12)

8. Olifant blijft wederom stam op stemcommando of is aan ctat, drinken. Hierna kan de stroom 
weer w<x-äea uitgcsehakeld, kruiwagen uit hrt verblijf eo de stroom weer insd^kska.

’ *=• *'ï • ^
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MANDKO^îG S: voor botloosloaiHtciv nirt lo<iE«nketî|kc* «orbtvvrbttit biooitoo

1. Controle of nochtverbigf nog sleed» zuiver is, voorzien vso scJrooo hoWvraei en hooi
2. Controleer of pcKtament voor inttappen op de juiste positie voor dc ochtodcui staat
3. Beveiligingsstang in ssÿdeur aanbrengen
4. Bevetligingssiaag van achterdeuren. tndi«t ten^Sgt^laatst, uitnemeo en onder wagen schtdvea
5. Controleren of weg tassen buitensta] en nachtverblijf vrij is van obstakels en eveatoe^ M

aæiwezigenv«3a3rf:rai korf het circustertein te verlaten; î
6. Draad buitonveibiijf met voel omlaag houden; " '“
7. Olifant stiçrt op stemcommando over de draad en loopt («der begeWdtng naar 

nachtverblijf
8. Op stemcommando stipt de olifant in haar nachtvablijf;
9. Beloning ai teru^laatsai beveiligingsstang;
10. Achterdeuren sluiten. Venlilatieluiken altijd open toten!

ïiiiipffiWiîiiïÂ

5. Documentatie

- Diercnbestandbock 
. Europees Dierraipaä^xiort 
- CITES documenten 
^ Transportctocutnenten (intematicMaaal)
• j&vsinnen van medestaanders en/of deskundigen 

: : o

■ r’'

o __ f^iertfuUrCentnmHomehrsdykfiof^<^^y<^^t^
fjmtnxtein. Wildlife Management 

o Nederlandse emeritus hoo^eraar etitdogle en saeUhemU^e om
fellntversUèit van Utreéht
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Bijlage 4. Afschrift CITES document
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®i;ï»:«fs
CITES

caniBCAAT

OroOiNEEI.
ORIGikAL

cefrrencATE, 
ïNuTOb«/Nunw>« ,

■,r ï'i *'r ...

ï l«K)in« *u^^ly''ïn*t»n*ï'>
Minister ven Landbouw èn Visserij 
Dir. NatuuL Milieu en Faunabeheer ^ * 
Postbus 20401 ■ ,, >-. .::iy;:
2600 EK 's-Qravenhage 
The Netherlands / Nederteund 1

■

.. T.<r.p-;

4 M of Qchs <^ / Vï«î^|o’anid^ft?vtriô'W go9d0fti*’r''’*Ff * ■'H

LIVB AFRICAN EIBPHANI, VÏP GBRHPNr^O,-
fl Country ot odtfln / UttSi vm> oor^irCfiÿ

‘ COUNTRY UNKNOWN . '
.F.n^.™„rNr,v«,unn,n« > '

r~$ r^) ■: ia hereby

8 OftI« of acqofi^n / Oitwm vm ^fkrtjglr^ :
,. ja-rOAN-lW7^

4:

6 M«t Uu> (ks)/N<ttooi>»liSit

AI

7 OuAntity/Honvoo^nH1 ""

10 Soure* / Bron n
p

'3.'«ere äeqii^ed^bVfore^the rn« »pecimen« described above
the NetherLrfds. Convention beca.e applicable to the» in
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Bijlage 5. Afschrift dierenpaspoort

tiimioiiicitt &mm^mn/[uiiapeAxm^irf_,
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MMnWM ^ «cr MtM ^ IM Mr J» MNÉ^

AfrttMnischer Eîefert 
Nsa*; Seb» 
Microchlp-Sr.: 
ertforben: 1.0J.77 
UV

0,1
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cmnfion

fjmMÈsmsssA...___ _
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Loxodonta africana
Il LN(»r tmmmil.ümm mmämsm
Afrikanischer Elefant

fl IÏ*
hiij
$ 

ÉS

tl. Ms« ■« M Ml «w HcMianB tw-ftn f(> «Mr an<WW«rmal»ll Om,
,II«M Mtóraseto » »w «B»«a «fc* ««» a« i«om im «I*

___ ______
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■0 Bijlage 6. Gegevens veterinaire specialisten en verklaringen

AL

I Watt

CIcvisi^Frerâ^ld NeÜieiituids 
I409JEÖI6

Alfl»ause*i (Oer).

äl^wl

Wtpriiiarv Pechualifla

r (tócïare, that the Cicus Freiwald,
is one of my constantly dient in their remaining time in Germany.
In that time we treat every animal with health -checks and prophylaxe etc.

If there are special questions with wildlife animals, we contact
specialized in wildlife - and zooanimals. j

you have further questions, please contact us.

^th kind regards 

Gerpaiw

1. Verklaring behandelend dierenarts
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2. Gegevens specialisten in NL en DE
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, 29 Februar 1992,
0,1 AFEIKANISCHE ELEPHANT Jte

Bei der PutersÜöluing ist festgestellt worden, 
dass das Tier keine Symptome einer ansteckenden 
Krankheit zeigte und insofern Prüfung mog|lcii, 

auch sonst gesund war. '

ÄlBliaiil
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3. Gezondheidsverklaring A -. 4-,



--1
I

I

NJ

o
1-^

'»ra 4*4<- *.^

I/O,, 0,^1

Ü»

Ä»
Itii^a

«liiiÄ ÄÄ?

*^S'::.->:.-.^..-i, y „■:;■■■.■. _.. ■ ^ - ;, Sy"?X'C:'-' 'T:'' - > V '.i''/r'.'' ? - ■'■ ■■■■'; ■■■■:. r-.";:.4. Overdrachtsdocument van Renz aan Freiwald



■ i

i

i

'.J

....

BiltKbven 18 maart 2016
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Betreft: Welzijn yan ex*circusolifant Buba 

Geachte
Bij deze wil ik 11 graag laten weten dat ik Uw pleidooi voor het treffen van een 
nässende oplossing van het probleem betreffende de ex-drcusoWfant Buba v 

Freiwald van ganser harte ondersteun.

Het besluit om het optreden van olifanten In circussen tegen te gaan respecteer 
ik, Dit voorkomt dat opnieuw olifanten worden verworven voor dit doel. Echter, 
bij het besluit om ook optredens te verbieden met olifanten die hieraan gewend 
2ijn, is onvoldoende rekening gehouden met de negatieve gevolgen. Voor het dier 
Is het optreden en de daarmee verbonden omgang met de trainer/verzorger een 
belangrijk welzijnsbevorderend onderdeel van zijn bestaan. Het staken van deze 
gewoontegedragingen en daardoor opgeroepen frustratie betekent een ernstige 
welzijnsaantasting, niet alleen voor het dier, maar evenzeer voor diens

Hier schiet de maatregel zijn doel ver voorbij. 

Met vriéndelijke groet

5. Verklaring
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Brielle. 25-9-2015 ^mm
van Circus Freiwald heeft mij gevraagd een toelicht»«^ » g

fwoDiemen oie momenteel speten rond <te Afrikaanse olifant ^
Buba is de negenendertig jaar oude olifantónkoe die al 23 jaar . jj|
Kreitvald VCrWO«^*"®

heb ik Buba vorig jaar leren kennen toen ik çsvra^
een been te behandelen. Ik heb het circus een aantal maïmi
meegemaakt en uitgebreide gesprekken gevoerd met bet echtpaar '|jj diergaarde
Ik ben gevraagd om Buba te behandelen omdat ik vanaf 1996 «im J „Gemaakt van de
Blijdorp heb gewerkt en ervaring met olifanten heb. Tevens heb . y jjg, opstellen van
wetenschappelijke begeleidingscommissie die in hrt leven was gero^n Group
het rapport “Welzijn van dieren in reizende circtBsen in Nederland ( n
Wageningen UR). . fielen was. Dat was
Buba heb ik leren kennen als een olifant die goed te benaderen en te tussen hen
echter alleen mogelijk door het vertrouwen dat zij had in Dhr. Fteiv^d. „^«ttellina eu
was gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect Dit bleek ook tijdens e
was op te maken uit de lange gesprekken die we gevoerd hebbea „,nrden in
Voor alle duidelijkheid: ik vind dat er geen nieuwe olifanten opgenomen moet
circussen.Maar vanuit mijn kennis over en ervaringen met olifanten vind ik het geen goede ^
Buba die al 23 jaarby deze familie leeft elders te plaatsen. «
Het is een misverstand dat je olifanten zomaar uit hun vertrouwde omgeving kunt weg e 
en bij andere olifanten kunt plaatsen. De koeien leven in een matriarchale structuur en dulden 
geen andere koeien in hun nabijheid. Dat is mij vaak genoeg gebleken als ik weer eens de 
^volgen van onmin tussen koeien zoals bijtwonden aan de staart moest behandelen.
Het is een teken aan dte wand dat Buba niet meer wilde eten en drinken toen zij r«:ent elders 
was ondergebracht
Door niet meer aan de voorstelling te mogen deelnemen worden Buba haar normale routine 
en bföri^jeden ontnomen en raakt zij gefrustreerd op het moment dat aj op had moeten 
komen. Zij kent immers de dagelijkse png van zakot Optreden is bezig zijn, werken met 

I mensen die zÿ kent en respectent. Verveling en frustratie worden in ds hand gewerkt door dit
I Buba te ontzeggea Tijdens de voorstelling heb ik gezim dat de acts passend bg Buba zÿn 

opgebouwd.
Ik zou het een goede zaak vinden als Buba die het grootste deel van haar leven achter de rug 
htteft de rest bij ^ familie Freiwald zou kunnen doorbren^ waar zij het grootste dteel al 

“ heeft doorgebracht

6. Verklaring
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Leeman Verheijden Huntjens Advocaten
Postbus 1522
3000 BM ROTTERDAM

Datum 0 7 JUL 2017
Betreft Ontheffing Circus Freiwald

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Procesverloop

Op 8 juni 2017 is uw aanvraag voor een ontheffing van het verbod wilde dieren 
mee te voeren ten behoeve van het circus, zoals neergelegd in artikel 4.14, 
tweede lid. Besluit houders van dieren, ontvangen. U verzoekt hiermee, namens 
de heer Freiwald, om een nieuwe ontheffing voor bepaalde tijd voor het mee 
mogen voeren van olifant Buba.

Het Circus Freiwald beschikte over een ontheffing voor het mogen mee laten 
reizen van Buba met het circus tot en met 15 januari 2017, afgegeven op 10 april 
2016. Bij het verlenen van deze ontheffing is onder andere als voorwaarde gesteld 
dat Buba niet op zou treden in het circus, en medewerking zou worden verleend 
aan een onderzoek door onafhankelijke deskundigen naar de mogelijke plaatsing 
van Buba.
Sinds het verlenen van de ontheffing heeft inderdaad een onderzoek plaats 
gevonden naar de opvangmogelijkheden voor Buba door drie door het ministerie 
aangewezen dierentuindierenartsen. De bevindingen van deze dierenartsen zijn 
per brief van 6 december 2016 toegestuurd aan de heer Kool, destijds Directeur 
directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn. De dierenartsen hebben geoordeeld 
dat Buba goed wordt verzorgd, in goede conditie is en sterk gehecht is aan haar 
verzorgers. De inschatting van de dierenartsen is uiteindelijk wel dat Buba beter 
af zou zijn in aanwezigheid van soortgenoten op een geschikte opvangplek. Ten 
behoeve van deze opvang is dierentuin Pairi Daiza bezocht en zijnde geschikt 
beoordeeld. De daarbij betrokken manager en dierenarts van Pairi Daiza hebben 
eveneens aangeven dat opvang mogelijk leek na een bezoek aan Buba. Ondanks 
dit oorspronkelijke oordeel heeft Paira Daiza nadien alsnog kenbaar gemaakt van 
de opvang van Buba af te zien in verband met de veiligheid van haar personeel en 
de andere olifanten.
Op 18 mei 2017 heeft een gesprek plaatsgevonden met de heer L.B. Freiwald, de 
heer  mevrouv,/  en de heer  van 
de kant van Circus Freiwald en de heer  (MT-lid directie 
Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn), mevr,  
(beleidsmedewerker dierenwelzijn) en mevrouw  (jurist) van de kant 
van het Ministerie van EZ. In dit gesprek heeft u aangegeven dat u het niet eens 
bent met de conclusies van het onderzoek, uitgevoerd door de drie door mij 
aangewezen dierenartsen. Er is naar uw mening niet afdoende onderzocht of Buba

Directoraat-generaal Agro en
Natuur
Directie Dieriijke Agroketens en
Dierenweizijn

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ez
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Directoraat-generaal Agro en
Natuur
Directie Dierlijke Agroketens en
Dierenwelzijn

herplaatst kan worden en haar welzijn op de opvanglocatie zelf is niet afdoende 
meegenomen. U geeft aan dat er volgens de heer Freiwald meer onderzoek 
nodig is om dit te beoordelen. De heer Freiwald heeft ook aangegeven dat de 
informatie van Elephant Sanctuary Tennessee niet correct is beoordeeld Tevens 
heeft u hierbij laten weten dat Pairi Daiza uiteindelijk heeft afgezien van opvang 
van Buba zoals hiervoor beschreven.

U vraagt hierbij een nieuwe tijdelijke ontheffing aan en verzoekt om 
herbeoordeling van de mogelijkheid Buba elders op te vangen door een door u 
aangedragen deskundige.

Overwegingen

Ingevolge artikel 4.14, eerste lid, van het Besluit houders van dieren (hierna: het 
besluit), IS het verboden om met andere zoogdieren dan die behoren tot de 
diersoorten, genoemd in bijlage IV van het besluit, deel te nemen aan een circus 
of een ander optreden. Artikel 4.14, tweede lid, van het besluit verbiedt het 
vervoer van andere zoogdieren dan die behoren tot de diersoorten, genoemd in 
bijlage IV van het besluit, ten behoeve van een in Nederland gevestigd circus of 
een in Nederland gevestigde natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap 
die met die dieren deelneemt aan een circus of een ander optreden, of een niet in 
Nederland gevestigd circus of een niet in Nederland gevestigde natuurlijke 
persoon, rechtspersoon of vennootschap die met die dieren deelneemt aan een 
circus of een ander optreden in Nederland.

Artikel 4.14 is op 15 september 2015 in werking getreden en is gebaseerd op de 
artikelen 2.5, tweede lid, onderdeel a, (vervoer) en 2.16, eerste en tweede lid, 
onderdeel a, (deelname aan circus/ander optreden) van de Wet dieren 
Op grond van artikel 10.1 van de Wet dieren kan, in voorkomend geval met 
inachtneming van EU-rechtshandelingen en voor zover het belang van de dieren 
of het belang van het milieu zich daartegen niet verzetten, van het bepaalde bij of 
krachtens de Wet dieren vrijstelling of ontheffing worden verleend. Voorts kunnen 
aan een ontheffing voorschriften en beperkingen worden verbonden op grond van 
de artikelen 7.1 en 7.5, eerste en derde lid, van de Wet dieren.

Uw aanvraag
Met uw brief van 8 juni verzoekt u, namens de heer Freiwald, om ontheffing van 
artikel 4.14 van het Besluit houders van dieren voor het meereizen, verpiaatsen 
en op het circusterrein laten verblijven van Buba. Daarbij verzoekt u tevens om 
een nieuw onderzoek met inschakeling van deskundige mevrouw
teneinde vast te laten stellen of Buba:

• "Emotioneel geschikt" is herplaatst te worden, en
• in staat is te resocialiseren met andere olifanten, of
• wellicht beter af is bij haar huidige eigenaar.

U geeft daarbij aan dat het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het 
ministerie niet volledig is geweest, omdat het onvoldoende vaststelt of Buba bij de
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Nieuw onderzoek
U heeft verzocht om een nieuw onderzoek. Zonder een geschikte locatie kan niet 
worden vastgesteld of Buba's welzijn en gezondheid geborgd kunnen worden op 
een nieuwe locatie. Een onderzoek moet uitgevoerd met inachtneming van de 
situatie op deze locatie, zoals de aldaar gehuisveste overige dieren, de 
beschikbare ruimte en de mogelijke verzorging. Omdat op dit moment geen direct 
beschikbare opvanglocatie in Europa bekend is, acht ik het inschakelen van 
mevrouw  om de situatie te onderzoeken nu niet erg zinvol. Hiervan 
wil ik op dit moment dan ook geen gebruik maken.

U heeft ten aanzien van het onderzoek aangegeven dat de dierenartsen geen 
"onderzoek hebben gedaan naar haar (Buba's) welzijn en gezondheid in een 
eventuele opvanglocatie", en dat "niet voldoende is vastgesteld of de gezondheid 
en het welzijn van olifant Buba in een eventuele opvanglocatie wordt gewaarborgd 
of verbeterd". Hier is uw inziens nader onderzoek voor nodig. De ingeschakelde 
dierenartsen hebben inderdaad ingeschat of Buba fysiek en emotioneel geschikt is 
om herplaatst te kunnen worden en hebben haar huidige conditie beoordeeld. Ook 
de opvanglocatie is door de dierenartsen beoordeeld. Dit is in overeenstemming 
met de opdracht die aan hen verstrekt is. Zij hebben zich daarbij mede gebaseerd 
op het algemene oordeel van de Elephant Sanctuary in Tennessee over de 
mogelijkheid oudere circusolifanten te herplaatsen en te resocialiseren. Ook het 
onderzoek van de zoölogisch directeur van Pairi Daiza leverde een positief beeld 
op. Buba was welkom onder voorbehoud van medisch onderzoek. Na deze eerste 
positieve inschatting is een vervolgstap gezet waarbij de verzorgers van de 
nieuwe opvanglocatie Buba nader hebben beoordeeld. Ik ben van mening dat het 
proces hiermee zo zorgvuldig mogelijk is verlopen.

Ik beoordeel uw aanvraag om een ontheffing als volgt:

Ten algemene
Het gebruik van wilde dieren in circussen is het afgelopen decennium onderwerp 
geweest van een groeiende maatschappelijke discussie. De maatschappelijke 
opvattingen over de omgang met dieren zijn in de loop der tijd gewijzigd en 
opgeschoven, waarbij een steeds zwaarder gewicht wordt toegekend aan de 
belangen van het dier op basis van de erkenning van de intrinsieke waarde van

Oirectoraat-generaal Agro en
Natuur
Directie Dierlijke Agroketens en
Dierenwelzijn

opvanglocatie uiteindelijk beter af is qua gezondheid en welzijn dan bij het circus. 
U draagt daarbij namens de heer Freiwald een deskundige aan van het Amboseli 
Elephant Research Project in Kenia, waarbij u voorstelt haar definitief te laten 
bepalen of Buba geschikt is om overgeplaatst te worden in een dierentuin of 
opvangcentrum, dan wel dat het beter is voor Buba haar bij haar huidige eigenaar

Ons kenmerk
DGAIM-DAD/ 17092669

U geeft voorts aan dat de dierenartsen niet op grond van eigen bevindingen tot de 
conclusie zijn gekomen dat Buba geschikt is opgevangen te worden, de 
dierenartsen spreken op basis van eigen bevindingen puur over het'transport. De 
conclusie dat Buba geschikt is om opgevangen te worden, is volgens u deels 
onterecht gebaseerd op het schrijven van de Elephant Sanctuary in Tennessee
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het dier. Voorts blijkt uit diverse studies dat het welzijn en de gezondheid van 
dieren in de circuspraktijk onder druk staan ten gevolge van het rondreizende 
karakter van het circus. Het gebruik van wilde dieren in circussen wordt hierdoor 
niet langer aanvaardbaar geacht. Daarbij speelt een belangrijke rol dat deze 
dieren worden gebruikt voor vermaak van mensen, hetgeen steeds minder wordt 
gezien als een rechtvaardiging voor het gebruik van dieren, indien het welzijn en 
de integriteit van het dier daarbij wordt aangetast. Het verbod is daarom, 
overeenkomstig de aankondiging in het regeerakkoord eind 2012, op 15 
september 2015 in werking getreden.

Specifieke situatie Buba
De drie deskundige dierentuindierenartsen die Buba in mijn opdracht hebben 
onderzocht zijn van mening zijn dat Buba op dit moment goed wordt verzorgd 
door de familie Freiwald en in een goede conditie verkeerd. Daarnaast is 
geconstateerd dat Buba sterk is gehecht aan de familie Freiwald. Het herplaatsen 
van een olifant op deze leeftijd brengt risico's met zich mee voor de gezondheid 
en het welzijn van het dier. Het resocialiseren van een olifant op leeftijd, die jaren 
alleen heeft geleefd is een precair proces dat lange tijd kan duren.
Verplaatsing van Buba zal uiteindelijk wel een verbetering betekenen van de 
huisvestingsomstandigheden, de veterinaire verzorging en de verrijking van de 
omgeving. De vele transportbewegingen zullen worden beëindigd. Ook zal Buba in 
de opvang gesocialiseerd kunnen worden op soortgenoten.

De mogelijkheid Buba te herplaatsen dient derhalve zorgvuldig te worden 
onderzocht met inachtneming van de omstandigheden op de toekomstige 
opvanglocatie, zoals de aldaar beschikbare huisvesting, de verzorging en de 
aanwezigheid van een geschikte soortgenoot of soortgenoten.

Opvangmogelijkheden
Naar aanleiding van de positieve conclusie van het genoemde onderzoek van de 
dierentuindierenartsen, is, zoals geadviseerd, nader onderzocht of Buba bij Pairi 
Daiza geplaatst zou kunnen worden door onder andere de hoofdverzorger van de 
olifanten van Pairi Daiza. Uit dit nadere onderzoek is gebleken dat de olifant niet 
goed reageerde op de verzorger en afwerend gedrag vertoonde. Pairia Daiza heeft 
aangegeven Buba daarom op dit moment niet op te kunnen vangen in verband 
met de veiligheid van haar personeel en de andere olifanten. Wel kan deze 
situatie veranderen, omdat Pairi Daiza haar opvangmogelijkhèden voor olifanten 
overweegt uit te breiden de komende jaren. Een tweede mogelijke locatie. 
Elephant Haven, is momenteel in ontwikkeling. Deze locatie moet echter de eerste 
stallen nog plaatsen, en heeft op dit moment nog geen soortgenoten in de 
opvang. Ik constateer dat er op dit moment geen goede opvanglocaties in Europa 
bekend zijn, maar dat genoemde locaties de komende jaren wel tot geschikte 
opvanglocatie zouden kunnen ontwikkelen.

Eindoverweging en ontheffingstermijn

Met inachtneming van het vorenstaande, en dan met name het feit dat Buba 
geschikt is om herplaatst te worden, maar dat op dit moment geen sprake is van

Directoraat-generaal Agro en
Natuur
Directie Dierlijke Agroketens en
Dierenwelzijn
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een bekende, geschikte opvanglocatie, verleen ik hierbij ontheffing voor de duur 
van 3 jaar, tot en met 30 juni 2020.

Besluit

Artikel 1
Teneinde een geschikte plek te kunnen vinden voor olifant Buba, wordt aan de 
heer L.B. Freiwald, eigenaar en directeur van Circus Freiwald, een ontheffing 
verleend van het Besluit houders van dieren voor het meereizen, verplaatsen en 
op het circusterrein houden van een olifant.

Artikel 2
Aan de ontheffing, bedoeld in het eerste lid, wordt het voorschrift verbonden dat 
de olifant niet direct met het publiek in contact komt.

Artikel 3
Aan de ontheffing, bedoeld in het eerste lid wordt het voorschrift verbonden dat 
de olifant, zowel in Nederland als daarbuiten, niet optreedt in een circus of 
meedoet bij andere optredens.

Artikel 4
De heer L.B. Freiwald onderhoudt contact met beide opvanglocaties teneinde een 
mogelijk geschikt moment van overplaatsing te kunnen benutten.

Artikel 5
De heer L.B. Freiwald verleent zijn medewerking aan een eventueel onderzoek 
van de olifant door onafhankelijke deskundigen, indien er een nieuwe mogelijke 
opvangplek ontstaat.

Dit besluit wordt bekend gemaakt door toezending aan de aanvrager en door 
publicatie op RVO.nl.

Hoogachtend,

Martijn van_üam-—'
Btââïssécretaris van Economische Zaken

Directoraat-generaal Agro en
Natuur
Directie Dierlijke Agroketens en
Dierenwelzijn
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Voor deze termijn wordt gekozen, omdat sprake is van twee opvanglocaties waar 
de komende jaren een geschikte plek zou kunnen ontstaan voor olifant Buba.

Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop het is 
bekendgemaakt en werkt terug tot en met 1 juli 2017. Dit besiuit geldt tot en met 
30 juni 2020.
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Bezwaar
Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks Is betrokken, 
binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij de Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken, 
Postbus 40219, 8004 DE, Zwolle. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van 
dit besluit vermelde datum.
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