
De Havikshoeve 

Wij hebben een aantal werkwijzen op het gebied van dierenwelzijn hoog in het 
vaandel staan 

Enkele punten hiervan zijn: 

• Het niet aaien van roofvogels (dit vanwege het beschadigen van de vetlaag 
als bescherming tegen regen). 

• Het mijden van markten en braderieën.  
• Nooit en te nimmer roofvogels aan de lijn vliegen. 
• Roofvogels in onze thuissituatie zitten los in ruime volières.  
• Transport van de roofvogels moet uit vrije wil gaan, dat houdt in ze stappen 

zelf in de kist, en ook weer uit de kist, zonder dwang.  
• De vogels zitten tijdens transport los in de kist en ook niet gehuifd, op de 

valken na. Bij de valken heeft dit als reden, dat valken van nature nerveuzer 
kunnen zijn en dit voorkomt stress en worden ze rustig. 

Al onze roofvogels worden in gevangenschap gekweekt en geboren. Ze zijn dan al 
van jongs af aan al gewend aan mensen en worden gesocialiseerd net als een 
hondenpup. 

Wij vliegen bewust met uitheemse roofvogelsoorten die verspreid over heel de 
wereld voorkomen, met als reden dat wanneer wij alleen met Nederlandse soorten 
zouden vliegen wij juist de reactie kunnen krijgen dat wij deze hier uit de nesten 
halen.  

Daarnaast vinden het wij belangrijk om mensen meer te leren over welke soorten 
roofvogels er wereldwijd leven. 

Wij proberen onze vogels altijd aan de zijkant van het veld te plaatsen in de 
schaduw. Zodat de mensen eigenlijk maar aan een kant bij de vogels kunnen komen. 
Hierbij plaatsen wij altijd een lint ter voorkoming dat mensen niet te dichtbij kunnen 
komen. 

Onze roofvogels vliegen niet op honger. Onze vogels worden dagelijks gewogen om 
net als bij mensen een optimaal gewicht te waarborgen. Net zoals wij mensen graag 
een beloning krijgen voor het werk wat wij verrichten, zo krijgt de vogel een beloning 
in de vorm van voedsel. Om aan te kunnen tonen dat ze niet op honger vliegen, 
geven wij ze de ruimte om vrije vluchten te maken. Hoog boven de Eifel bijvoorbeeld. 

Mochten er nog vragen zijn, neem gerust contact op Diana en Herman van de De 
Havikshoeve 

 

 

 
 

 


