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Petfoodindustrie heeft een grote   

verantwoordelijkheid’                     
NVG bestaat 50 jaar

De brancheorganisatie Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG) bestaat 50 jaar. Aanleiding 

voor een jubileumfeestje in de Apenheul. Daarom kwam ook voeding voor dierentuinbewoners ter sprake. De 

conclusie: adequate voeding voor exotische dieren is een nog grotere uitdaging dan voor gezelschapsdieren. 

“Petfood is wetenschap”, zegt NVG-

voorzitter Bob ter Linden tijdens een 

jubileumbijeenkomst van de Neder-

landse Voedingsindustrie Gezel-

schapsdieren (NVG) dat vijftig jaar 

bestaat. “Het vergt specialistische 

kennis om onze gezelschapsdieren 

een lang, gezond en gelukkig leven 

te geven.” 

De huidige grondstoffenschaarste 

maakt de uitdaging voor de petfood-

sector nog groter. “Daarnaast zijn er 

zorgen over de nieuwe additieven-

regelgeving, waardoor sommige 

essentiële toevoegingen voor pet-

food wellicht komen te vervallen”, 

vertelt verenigingsmanager Benita 

Beekhof. In de gezelschapsdieren-

voedingssector wordt – net als in de 

landbouwhuisdierenvoeding – gecon-

stateerd dat de competitie om grond-

stoffen tussen feed en fuel toeneemt: 

door de stijgende gasprijzen neemt 

de vraag naar biobrandstoffen toe.

Grote verantwoordeli jkheid
Op Europees niveau vertegenwoor-

digt Fediaf de petfoodindustrie. Deze 

federatie brengt voedingsrichtlijnen 

uit voor honden en katten en rappor-

teert jaarlijks feiten en cijfers met 

betrekking tot gezelschapsdieren in 

Europese landen. 

Katerina Alexopoulou van Fediaf ver-

telt dat huisdieren een belangrijke rol 

spelen in het leven van mensen. 

“Huisdieren zijn goed voor onze 

mentale en fysieke gezondheid. 

Mede daarom moeten we ervoor zor-

gen dat het welzijn, maar ook de 

voeding van onze dieren optimaal 

is.” Voeringrediënten moeten van 

uitstekende kwaliteit zijn, het etiket 

moet kloppen en de voeders moeten 

duurzaam en veilig worden geprodu-

ceerd. Een grote verantwoordelijk-

heid voor de petfoodindustrie dus. 

Zowel NVG als Fediaf willen dat pet-

food bijdraagt aan het welzijn en de 

gezondheid van gezelschapsdieren.

Voer in de dierentuin
Ook (exotische) dieren in dieren- 

parken moeten natuurlijk worden 

gevoerd in overeenstemming met 

hun behoeften. “Dat brengt extra 

uitdagingen met zich mee”, vertelt 

Anouk Fens, nutritionist bij Apenheul 

in Apeldoorn en Dierenpark Amers-Benita Beekhof: “De competitie tussen feed en fuel om grondstoffen neemt toe.”
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NVG bestaat 50 jaar

een dode geit zien verscheuren. Als 

de ‘prooi’ een dode giraf betreft, kan 

er helemaal veel ophef ontstaan, 

zoals enkele jaren geleden in de die-

rentuin van Kopenhagen.

Sommige dieren, zoals halfaapjes van 

Madagaskar, staan bekend als fruit-

eters, maar dat moeten we niet te 

letterlijk nemen, waarschuwt Fens. 

“Het fruit dat die dieren in de natuur 

eten bevat veel minder suiker en veel 

meer vezels dan de appels, meloenen 

en bananen die ze in gevangenschap 

voorgeschoteld krijgen. Het is daar-

om vaak beter om ‘fruiteters’ in die-

renparken groenten in plaats van 

fruit te geven. Dan zien we ook min-

der wild en agressief gedrag en is er 

minder risico op obesitas.” Ze merkt 

overigens wel dat dit inzicht op ver-

zet stuit, niet alleen bij de dierentuin-

bezoekers, maar ook bij de verzor-

gers. Fens ziet advisering en educatie 

dan ook als een belangrijke taak voor 

zichzelf.

Insectenmuur en snoeiafval
Om dieren zo veel mogelijk natuurlijk 

te voeden heeft de Apenheul twee 

jaar geleden een voedselbos met een 

insectenmuur aangelegd. “Onze die-

ren besteden nu veel meer tijd aan 

het zelf voedsel zoeken en verzame-

len. Dat zorgt voor minder verveling 

en een beter welzijn”, legt Fens uit.

Sommige dierentuindieren zijn blad-

eters. Daarvoor heeft Apenheul een 

eigen plantage met onder meer beu-

ken en acacia’s. In de zomer wordt 

een deel van het loof geoogst en 

ingevroren voor de wintermaanden. 

Van een lokale wijnboer krijgt Apen-

heul druivenbladsnoeiafval. “Voor 

bladetende apen is dit dus goed te 

regelen, maar voor grotere dieren, 

zoals giraffen en neushoorns, is het 

natuurlijk lastiger om ook in de win-

ter voldoende natuurlijk voedsel 

beschikbaar te hebben.”

De presentatie van Anouk Fens 

maakt duidelijk dat adequate voe-

ding van exotische dieren in dieren-

parken best een uitdaging is. Dan 

hebben de leden van de NVG het een 

stuk makkelijker. n

Het fruit dat halfaapjes van Madagaskar in de natuur eten bevat minder suiker en meer vezels dan fruit dat ze in gevangenschap krijgen.

foort. “Wij hebben niet, zoals een 

varkens- of pluimveenutritionist, spe-

cifieke gegevens over de nutritionele 

behoeften tot onze beschikking. Er 

zijn wel NRC-normen voor ‘primaten’, 

maar die zijn generiek en niet afge-

stemd op de apensoort.” In heel 

Europa zijn er slechts vijf dierentuin-

nutritionisten actief en dat betekent 

dat Fens ook consultant is voor die-

renparken die geen eigen nutritionist 

hebben.

Natuurl i jk dieet
Om dieren in dierenparken gezond 

te houden, wordt zo veel mogelijk 

een natuurlijk dieet nagebootst. “Dat 

betekent dat we grote katten soms 

laten vasten, omdat ze in de natuur 

ook niet elke dag een prooi te pak-

ken krijgen. We moeten ze dan 

natuurlijk wel extra vlees of karkas 

geven op de dag voordat het vasten 

begint”, legt Fens uit. Voor roof- 

dieren is het aanbieden van een hele 

prooi het beste, maar dit stuit soms 

wel op weerstand, omdat bezoekers 

het zielig vinden als ze een leeuw 
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