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Beste projectgroepleden, 

Amsterdam wil een veilige en feestelijke jaarwisseling voor iedereen. Onder iedereen vallen wat betreft 

de Dierenbescherming ook alle dieren. De dieren kozen nooit voor de traditie van vuurwerk, maar 

ervaren wel ieder jaar angst en stress en te vaak pijn, gehoorschade en verwondingen. Een hond kan 

geen oordopjes in doen en de kat geen vuurwerkbril opzetten. Daarom steunt de Dierenbescherming de 

gemeente Amsterdam in haar keuze voor een afsteekverbod voor particulieren. 

 

Vuurwerk raakt de dieren bij ons thuis, op maneges, in dierenasielen, in dierentuinen en 

kinderboerderijen. Maar ook veel dieren in de natuur, waaronder vogels worden geraakt. Het gaat om 

miljoenen dieren, die zich hier niet tegen kunnen verweren en eigenaren kunnen hun dieren met de 

beste wil van de wereld maar beperkt beschermen. 

 

Veel leed komt met name ook omdat het afsteken van vuurwerk zich niet beperkt tot de klok van twaalf. 

Die angstige hond moet je toch een keer uitlaten, dat kun je niet uren of dagen uitstellen. Het toedienen 

van kalmerende middelen heeft vaak negatieve bijwerkingen en sommige middelen vergroten zelfs de 

angst. Er is niet alleen zorg over huisdieren, of andere dieren die een eigenaar hebben, veel dieren in de 

natuur zijn ook de dupe van vuurwerk. Zij kunnen enkel beschermd worden door helemaal geen 

vuurwerk af te steken. Daarom zouden we het liefst zien dat vuurwerk helemaal verdwijnt en dat er 

alternatieven gezocht worden. Festiviteiten die zorgen voor een veilige en gezellige jaarwisseling voor 

iedereen; mens en dier. 

 

Als u besluit om toch te kiezen voor professionele vuurwerkshows, dan verzoeken wij u om dierenwelzijn 

mee te nemen in de vergunningverlening. Kies in ieder geval voor een locatie ver weg van natuur en niet 

voor plekken waar veel in het wild levende dieren voorkomen. Let ook op dat er in de buurt geen grote 

groepen dieren gehouden worden zoals kinderboerderijen, dierenopvangcentra en maneges. 

 

Wenst u naar aanleiding van deze brief nadere toelichting, dan kunt u contact opnemen met 

ondergetekende. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marije Smeenk 

Regionale lobbyist 

Dierenbescherming regio Noordwest 
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