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Op zaterdag 19 november jl. organiseerde het Platform Verantwoord Huisdierenbezit, kortweg PVH, in 
samenwerking met Groenhorst College in Barneveld haar vierde symposium in het kader van de 
maatschappelijke discussie rond het houden van gezelschapsdieren. Bij eerdere symposia kregen de 
honden en katten volop aandacht, nu was het de beurt aan de „exoten‟, de vele duizenden diersoorten 
die door liefhebbers in hun „natuurlijke‟ verschijningsvorm worden gehouden en gekweekt. 
 
Tijdens het symposium ging het om de vraag of dierhouders vooral een bedreiging of juist de 
mogelijke redding voor bedreigde diersoorten zijn. Houders en behouders staan emotioneel te vaak 
lijnrecht tegenover elkaar. Ze beseffen nauwelijks hoezeer ze samen de oplossing in handen (kunnen) 
hebben voor de overleving van diersoorten. In een tijd waarin de natuurlijke leefgebieden van steeds 
meer soorten onder druk komen te staan, zelfs helemaal dreigen te verdwijnen, zijn het de 
dierhouders die elk een klein stukje van het erfelijke materiaal van de soorten in handen hebben. Dat 
schept een grote verantwoordelijkheid, dat verplicht tot samenwerking met iedereen die zich 
verantwoordelijk wil voelen voor het behoud van de biodiversiteit op onze planeet. 
 
In het ochtendprogramma gaven ir. Ed.J.Gubbels (populatiegeneticus, “Dobberen op de genenpool”) 
en prof.dr. Maarten Frankenhuis (oud-directeur van Artis, “De liefde ontleed”) presentaties over de 
mogelijkheden en valkuilen bij het behouden van diersoorten in gevangenschap. Daarna was het 
woord aan dhr. Gerard Meijer (curator Ouwehands Dierenpark, “Samenwerken, het kan !!”) en dhr. 
Ferdinand van Merriënboer (consultant Biodiversiteit, “Samenwerken, het moet !!”) die vanuit de 
praktijk en de internationale regelgeving lieten zien waar de kansen, en ook de gemiste kansen, voor 
het behoud van diersoorten liggen. 
Na de lunch werden deze thema‟s concreet uitgewerkt door dr. Victor Loehr (voorzitter Homopus 
Research, “Voorbeelden van houden en behouden: Reptielen”) en mevr. Winny Weinbeck (voorzitter 
Pakara, “Voorbeelden van houden en behouden: Papegaaien”). 
 
De dag werd afgesloten met een plenaire discussie waarin de inleiders nog eens kritisch werden 
bevraagd over de stellingen en standpunten die zij innamen. Daarbij kwamen ook nog andere 
invalshoeken en gezichtspunten aan de orde. Zo bereidt de overheid momenteel regelgeving voor om 
dierenwelzijn te borgen door de houderij van veel soorten rigoureus te verbieden. Diezelfde overheid 
heeft ook de mondiale verplichting om, waar mogelijk, bij te dragen aan het behoud van biodiversiteit.  
De beide werelden, die van de houders en die van de behouders, zijn tijdens dit symposium weer een 
ietsje dichter bij elkaar gekomen. De belangrijkste conclusie is dat iedereen vanuit zijn eigen talenten 
en betrokkenheid samen moet gáán voor het behoud van de soorten. Wij mensen, we zijn samen 
verantwoordelijk! 
 
 

______________________ 
 
 

 
Noot voor de redactie: Voor meer informatie over dit symposium of over PVH kunt u kijken op de 
website www.huisdieren.nu. U kunt contact opnemen met: info@huisdieren.nu 
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