
               

Strategiebijeenkomst Herpetenhouderij 

Georganiseerd door het Collective of Animal and Plant Stakeholders tezamen met 

stichting Herpetofauna. 

Deelnemende stakeholders: 

lacerta Doelgroep gifslangen Lacerta  ESV 

Locatie; reptielen huis de Aarde te Breda. 

Aardenhoek 26 Breda 

Datum;  zaterdag 24  September 

Aanvang; 19.00 uur 

Waarom? 
 

Reptielen en amfibieën zijn diergroepen die altijd al veel kritiek hebben  gekend en veel houders 

kennen maar al te goed de scenario’s waarin zij hun hobby hebben moeten verdedigen. 

Ook nu weer liggen deze diergroepen onder vuur, niet alleen zijn er zonder al te veel 

wetenschappelijk onderzoek  een aantal van deze dieren op de Unielijst van invasieve exoten 

terecht gekomen waarbij meerdere soorten zouden kunnen volgen, ook is de inhoud van de 

positieflijst nog onbekend en er bestaat veel onzekerheid over de te volgen koers. 

 

De anti lobby in Europa is machtig en georganiseerd gebleken, wij moeten als hobby groep een 

even georganiseerd en sterk collectief vormen, waarbij er duidelijke en sterk gecoördineerde acties 

volgen.  

 

Ook is het van cruciaal belang om ons bewust te zijn van de kracht en gelijk de valkuil van de 

sociale media. De anti lobby volgt deze op de voet en alle excessen en twijfelachtige foto’s/ 

reacties worden onder een vergrootglas gelegd. Zij proberen hiermee de beeldvorming negatief te 

beïnvloeden . De truc is om je niet te laten verleiden in te gaan op dergelijke provocaties. 

 

De hobbyist moet zich verenigen achter het grote goed en persoonlijke vetes en emoties zullen 

moeten wijken voor verstand en rust. Gezamenlijk kunnen we een vuist maken en deze uitdragen. 

Tijdens de Strategiebijeenkomst herpetenhouderij zullen we een gezamenlijke strategie 

ontwikkelen om de herpetenhouderij in het juiste perspectief te zetten en de anti-lobby te 

weerstaan. 

 



               

Strategiebijeenkomst Herpetenhouderij 

Georganiseerd door het Collective of Animal and Plant Stakeholders tezamen met 

stichting Herpetofauna. 

Programma 
 

19:00 Inleiding verzorgd door Erna Phillipi-Gho: stand van zaken wet en regelgeving     

en prognose voor de dierhouderij/ doel van collective of animal and plant stakeholders 

19:50 Vaststelling profiel herpetenhouderij: discussie onder de aanwezigen over de 

wijze waarop we de hobby willen profileren richting buitenwereld (wat te doen en wat te mijden) 

20:35 Actieplan: inventarisatie gewenste acties 

20:55 Formeren van werkgroepen om gecoördineerde acties snel en georganiseerd te 

laten verlopen 

21:25 Woordvoerders aanstellen die namens de hobby de pers te woord staan en 

openlijk de discussies voeren namens Collective 

21:45 Gedragscode interne communicatie vaststellen. 

 

Doelstelling; 
De avond heeft als primaire doel de hobbyist dichter tot elkaar te brengen en proberen eventuele 

verschillen in visie met elkaar te bespreken. We willen heel duidelijk vaststellen hoe de 

herpetenhouderij zich naar buiten toe gaat profileren, waarbij wat ons betreft de professionaliteit 

van de houderij, de grote soortenkennis, het diepgaande respect voor de natuur en levende dieren 

centraal staan. 

Iedereen die deel uit wil maken van een oplossingsgerichte aanpak moet daarbij een stem krijgen. 

De aanwezigen kunnen samen met de organisatie besluiten nemen over de te voeren acties. 

De versnippering van goed bedoelde acties en opmerkingen op social media en pers moeten meer 

worden gekanaliseerd om een inhoudelijk, sterkere indruk achter te laten op deze media en 

platformen. 

Uiteindelijk moet de avond zorgen voor een agenda omtrent de wijze waarop de hobby wordt 

beleefd, uitgeoefend en vooral uitgedragen! 

 

Wilt u aanwezig zijn, geef u dan op via onderstaand email adres. Gezien de verwachte interesse 

vragen wij zsm te reageren gezien het feit dat ruimte beperkt is. 

 

Email voor deelname; voorzitter@stichtingherpetofauna.com 

 

Namens het collective of animal and plant stakeholders en stichting Herpetofauna bedankt voor uw 

interesse en deelname. 


