Nieuwrode, 18 september 2015

Beste heer Weyts en mevrouw Vanautryve,

Hartelijk dank voor uw bericht.
Wij hebben echter verschillende bedenkingen bij uw redevoering.
Er was bv. helemaal geen consensus binnen de Raad voor Dierenwelzijn. Twee van de drie
dierenwelzijnsorganisaties die zetelden in de raad hebben geweigerd het besluit te tekenen
omdat zij niet akkoord waren met de bevindingen en de aanbevelingen volstrekt ontoereikend
vonden. U vindt deze twee organisaties trouwens terug onder de ondertekenaars van deze reactie.
U verklaart dat de Raad zich baseerde op de beschikbare literatuur om de graad van welzijn van de
dolfijnen te bepalen. In bijlage vindt u het wetenschappelijke rapport van een expert in
dolfijnengedrag die de dolfijnen van Boudewijn Seapark in 2005 observeerde. Hierin staat
ondermeer te lezen:
Citaat 1: “I was surprised to see so many critically dangerous and sub-standard occurrences of poor

dolphin welfare in such a short period of observation time.”
Citaat 2: “This was the loudest facility of the many that I have visited – and in my opinion, it is
completely unacceptable and constitutes cruelty to these animals who are well-known for
their exquisitely sensitive hearing.”
Citaat 3: "I observed numerous indications of physical dangers to the dolphins as well as
psychological distress that are referred to in the scientific literature."
Citaat 4: “It is my professional opinion … that this facility is unsuitable for meeting both the
psychological and physiological needs of these dolphins.”
Dit wetenschappelijke rapport werd door de werkgroep Dierenwelzijn genegeerd in de
overwegingen en verzwegen in de werkfiche. De werkgroep baseerde zich voor de evaluatie
van het welzijn van de dolfijnen uitsluitend op de bevindingen van een Nederlandse student, wiens
beperkte conclusies zelfs niet werden gepubliceerd! Een nieuw objectief, onafhankelijk en
professioneel onderzoek naar het welzijn van de dolfijnen in het Boudewijnpark dringt zich dus op.
Volgens het MB van 3 mei 1999 moet het bassin van een dolfinarium in België minimaal 550 m²
groot zijn voor het huisvesten van 7 dolfijnen. De bassins van Brugge zijn samen slechts 526m².
Bovendien is het achterbassin te ondiep volgens de Belgische wetgeving, worden er in die tank in
de winter ook zeehonden gehuisvest én sinds de geboorte van baby Moana enkele weken geleden,
moet de krappe bewegingsruimte nu zelfs verdeeld worden onder 8 dolfijnen!

een herziening van de
minimale voorschriften voor het houden van zoogdieren in dierentuinen voorzien. In het Advies van
Zoals u vermeldt wordt er in de beleidsnota Dierenwelzijn 2014-2019

de Werkgroep Dierenwelzijn vertaalt zich dat in een optrekken van de minimumafmetingen van het
bassin naar de normen voorgeschreven door EAAM. De minimumvereisten van EAAM zijn een
oppervlakte 625 m² en drie verschillende bassins waarvan één afzonderingsbassin.
Echter, terwijl op papier de minimumvereisten opgetrokken worden, leven de dolfijnen van het
park al jarenlang in een omgeving die niet eens voldoet aan de minimumvereisten van de
huidige Belgische wetgeving. Het is dan ook volstrekt onlogisch en totaal onaanvaardbaar dat

deze situatie nog jarenlang oogluikend wordt toegestaan terwijl er eindeloos verder gedebatteerd
wordt over de eventuele constructie van een buitenbad voor de dolfijnen. Te meer daar het
Boudewijnpark pijnlijk duidelijk heeft gemaakt waar haar prioriteiten liggen. In 2014 - na de
publicatie van het Advies van de Raad Dierenwelzijn - besloot het park immers beperkte
beschikbare buitenruimte van het park en een budget van 1 miljoen euro te investeren in een
groots openlucht waterparadijs, voor bezoekers! Dat terwijl hun dolfijnen, jaar in en jaar uit, geen
direct daglicht zien en geen verse buitenlucht inademen!
Wij herhalen daarom met aandrang onze vraag voor het starten van een onderzoek naar het
welzijn van de dolfijnen van het Boudewijn Seapark en ten minste de uitvoering van aanpassingen
ten voordele van dit welzijn, zoals een verbetering van de luchtkwaliteit, de installatie van een
optimaal waterfiltratiesysteem, een oplossing voor de zeer luide omgeving, de omgevingsverrijking
van het bassin met o.a. wieren, zandbodem en rotsen en de onmiddellijke voorbereiding van de
constructie van een ruime buitenlagune.
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