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actief bezig met soortenbehoud
dierenfuinen. Later
dient te worden

sarnetrwerking komt in <fe regel tot stand door afspraken te maken met tff plaatse aclierrenatuurbeschermingsorgan¡salies,
Op deze wijze
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0uwel¡ands DùeIenp,ark

en middeten ter besctrikkíng. Ons park zal -
universiteiÍen - onder me€r een

- in een veilig natìonaal grark - begelekten, Ons
inds 1985ljn een tíen(al van deze soorl in ons

Teneinde ook in Nederland actief en visueelnatuuúeschenningsprojecten in China te kunnen
laten ¿ien heeft ons park in fiaar dierencollectieplan u"n royãlá-oooziening ingeruimd voor

enoten - en als voorfreeld van de lreoreigde
bij de realisatie van een aantaldoelen zãa{s

vertrindingszones, onderzoek aan de btoei van
[ussen mens en natuur.

ouwehands Dierenpaû streeft derfrafve naar afspraken met de Chinese overlreid inzake helverf<ríjgen van feuzenpaflda's in tret t<ader van ee¡¡ "breeding[cafl" - overeenkamst
op basis van iarenlange erpertise van in het Park wesþramã zoologen, lriologenr, dierenalrenell managiement ondersteund daor wetenschappelijke instituten enãls oeeþãnoot van dewereldomvattende "World Zoo organisation" - ! - waarin een fokprograñr¡na van dereuzençlanda is opgenonren'¿af ons Pask te allen tijde de verantwoorduti¡trneiO voor dezesoort kunnen waarmaken,

Ouwe.hands Dierenpark zal de nader te maken aFspraken ten volle naleven ten einde de eerdergestelde doelen te realiseren.

Panda's zijn de "sleutels'' voor een goede prornotie voor natuutbescherming in China en door
hun verblilf in Nederland kunnen - behalve kenr is - ook middelãn ter oesctrlkking wordengesteld.
Een aantrekkende stroom hezoekers uit het binnen en buitenlar¡d - edq¡catie is een van deandere taker¡ van een dierenpark - zal een bijdrage betekenen voor het behoud van de unieke

-soorten in China.

Wij zijn gaarne bereid ons vezoek om de reuzenpanda "on breeding loan,, naar ons land tekdjEen' met deskundigen van verschillende depariementen nader uit te werken.

aan de regering van de Volksrepubliek China, waarin U Uw sympathie voor
t, zal ons aanmerkelijk verder brengen in het realiseren van dä hierboven

Tot nu toe zijn alle 7 re.uzen panda's die op dit moment buiien China in dierentuinen zijngehuisvest - uitsluitend en alleen - door tussenkomst van staatshoofden (fohr-Ñixãn-clinton)
verkregen.
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0uwehands

Hopend op ee{ì reactie Uwerzijds, verirlijven wij,

met hoge acfiting,

OU WEfIAIVDS DIERET.IPARK B, V.

Dierenpôrk

(
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Gc¿clrtc hæ¡ Kol,,

Ca-ame wil ik rrog evett tct ugl<onlcn ol) orìs aangcname ges¡rreli tijclcns hct 'l'1,cntc di¡er ill
Schevening van 3 oklobo jl.

terl tall dcolldrrltrcrPen \lrr olls gcqlck u,as lrct Pa¡rdabererr ¡ltrjcol v(ìor Ou\\,clrflflds
I)iererrpar{< te Rhenen.

Zoals ik ltcb ltangegeven. i¡: uw tol hiel'irr van essenticel belang onr drt projcut tc lçuunen
bervcrkstelligen. Uu aantrr:velingsbr'íef a¿rn de \¡olksrepubliekthina, ,i,,aiin u urv sympathi¡
voordit ploject uitspreekt zal van glote rvaarcle kunncn zijn orn dit projccr toteen *i.,ä.,t,,
nrakcn,

lk hoop op uw rvclgewaatcle atndacht en hul¡r orn dit project te berverkstellingcn.

Í,r)
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Chin¿ en f okteencvereenkomst

Reuzeipàndè's
(TRC 20c1l7733)

Ge¿chte heer Kok,

lk heÞ in een gesprek met Ouwehånds Oierenpark op 16 februari jt, om nadere informatie
gevrtsagd- Met deze inforrn¿tie heb ik d€ (ommissìe bedreìgde uitheemse dier- en
ptantenrcodên om advies gevraagd. Deze adyiescommissie is de Nedertandse weten-

a0lorìteit hei vlak van CfTEs- De Commissie hæft mei 2oö1

Op 3 oktober2ooo heeft Ouweh¿nds Diermpark u dit verzoek voorgeLegd {bÍtege û- Het
dierenpark gaf aan reeds enige tijd met de Chinee cønterparts in ondirhandeling ie zi¡n
over ce mogelijke ko¡nst vao deze dieren near Nederl¡nd. op dat momen! werd gesprolen
over "tetterr of intent . Voor de uitclndetijke goedkeuring uan de plannen gaf Or.iwehand
aen d¿r ond€r5r€üning van de plannen doof dê staâtfhoofden m regeringireid€f5 g€w€nr
is, alvorens van Chinese ziþe definilfeve gc€dkeuring han worden gegeven.

Het verzoek r"n Ouu¡ehand is aan mii ter inhoudetiike beoordeling voorgelegd. Het
verkrijgen van reuzenpanda's door dierentuinen wordr - terecht - nationeal êß inteÍ-
netionaal kritisch gevorgd. rn het kader v¿n h€t crrEs-verdrag (inzake de int€rnationðre
hande[ in bedreigde dier- en praßtensoorten¡ zijn hierover harde afspraken gemaakt. oe
betangrijkste (riteria zijn dat het qittenen van de panda d€ soort ín hei witrr niet nadelig
mag beüvloeden (dus dienen het vooral qefokte di€ren te zijn), dät een gæde kan5
be5taât op succes bii h€t fokken, goede hujsvestíng €n v€noiqing gewaarborgd zíin en dat
de opbreng5ten ten goede komen aan beschermìngsprcgrammat voor de soort.
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Vervoi,l bla d

bericht dat intussen tr-ree begeteiding sgroepen zÍjn opgericht. 0e

ik heb tevens ic het gesprek van t6 februari aan Ouwehand gevraagd naar de meoingen
van andere relevante organisaries, zoals de Nederlandse Vereníging v¿n Dierentuinen en
iìÊt lvereld Naluur Fonds.

I
Ouweiland heeft mìj
errste betreÊt een Tèsk Forcê voor de wetenschappelijke begeteidîng v¿n het fok-
prog¡è¡]ma in NeCer[¿nd en de begeleiding van de in-sjtu projeÉten Ín China; de tweede
betreft een samenwerkÌng tus5en de Europese díerentuinen die reuzenpanda's heÞben,
deze ambìlie hebþen of di€ pandèprciecteß in-situ ondersteunen

DE 5IAATSSECRETARts VAN LANDBOUW, NATUURBËH:ER
EN V¡55ERiI,

Hei \lleretd N¿tuur Fonds heejt mij op 4 juti jt. berichl een ,1ìee-tenzij- prircipe te
hanteren, tenzij een íolçleenove¡eenkornst duidelíjk de k;nsen op het vÐofibestaèn van de
soo¡t in het wild vËrgroot. Het wNF eist garanties dat ie komst van de di¿ren in geen qeval
- direct of indirecî - tÊídt toi het vi¡n9en v¡n dieren uit he: wilcì. Voorts ciienen contractuete
afspraken te lvorden gemadkt dat het ov€rgrote dÊelv3n inkomsten besteed wordt aèñ de
directe trescherming ''ìn hei verd" (uitbreiding reservaien) en minder aan indirecte
beschermrng als onderzoek of íntra5t.u(1uur in de ¡eseryaten.

Op ¡casis van deze inform¿tie teD ik het votgende geoordeeLd:
. Aan de c st van de dieren kan,_coiden.¡old¿an.

Ouwei¡¿ rd oll da¿dr.¡erkelijk inhoud te geven
¿an de k cen *andien;

. De'insrelting van een r:nhoudelijke beqeteidingsgroep en inrernationate samenwerking
lussen Eu.opese dierentuinen draagt hieraan bij;

. Wel wordenopgenomendâteenminir¡àÌeinzetvêngo%
v¿n n-situ bescherming en dat de dieren afkomsbg zijn uíleen lìet v¡ld wordeß aençevutd),

€en voorstel mei ínhouderìjke suggestìes vocr een brief aan de chinese regering heb ik
bijgevoegd {bijtage 2}.
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[letreft : Fokleenovereenkollst Reuzenparrda's
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MINISTER|IE VAN ALCEN,IENE ZA I(EN
Kabinet vall de Ministe¡.prcsi

a'- ..-Ll'. \\l

Datwn : l0 oktober 200l

I(er¡r¡le¡'li : 1 I 9 ,')?!{ +tl'Ð{1

cc

circa ccrr j:laÏ geleden is u door ouu,ehards Dierenparh ccn vcrzoek gedaa¡ onr
nanìcns de Neder larrdse r.egeri t te s¡rlelceu in de riãrting varr de
Chinese rcg,ering voor de totst foklåcnoyereenkonrst fusselr
Ouivcl¡arrds Diercn¡rark en Ch

Biigcvocgcl is ter tekening ceu brief aan Presidenl .riang Zen van
colÍega de Ineb ik bãglepen dat t¡ eerrte¡ hce.fr ,ai.,g.g., staarr
tegcno*r:l"he{ r,er.znel< dat u door Ourvcha¡¡ds Diere'pari i-s

tlel verzock van Oulehands Dielenpark is door LNV beoordeeld,'l'eveus is overleg gevoerd nret organisaties s
dier'- en soorten en lrct \\/er.eld Natuurfb¡rcls. eelì cn andcl

rn een van vereoek van Ouwehands
Dielenpark, \Vel een aalrtal voorrvaarderr aan de fokleenovereeukomst
gesteld. De betreffeude partla's nroeten lrr gevangenschap geboren zijrr en minirnaal
8070 van de aan dc overeenkonr st gclcoppeldc bcta ling (1 nriljocn $ ¡rer jaar) moet
rvorde¡l besteed aan bescherming van de diersoorl.. De voonvaarden zijlr opgenortretl
in de concept-brief aar: president Jiang Zenin.

De concept-brief is door LNV afgestenrd met Buitenlandse Zaken. LNV verzorgt
ook de verdere comnrunicatie met ourveharrds Dierenpark en het wereld
Natuurfouds.
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lJcer' l'r'r.siclcnt .l iiLllg Ze ntìn.

'1íQtl'coLlìlili' 
is ilr"lrite trt llrc giitirl P:Lrrcll. a crci.rlurc rr lriclr s¡ rnbolise.^ ro ¡reo'le È\,ei.\r\rjrcr.ethe tltritlLte ll¡tLll-al lrrasrtl.s ol'chilu. "f liis u,nr'lcl-lanlous nriinlal is rlre f'ocLrs of ni:rrr' rlnrrre(lirrisc!"\,'irriorl i.iliaiives. both i¡r cllir-,¡r ar¡i i.,tìle¡ c(r.rrtrics.

¡\t rlic elicl oliast -\'rat.' oLltveheilcls Zocl in lìlicnen. ¡hc Nc-thi:rla¡rcls. rl,rotc ir, ¡lre abçLrt tlrcpossibilit'o her r"'ì lll e cÒLLnter¡r;rr"ts ro consefi,e rJie ginnr pand'. Ii rvnssLtglesLtri ir' \\i ìlcl life r'¡r1 itln;\ss<lcinriorr arlci thr ii,linistiv of l:olestrr,.tir¡rr tiris *rrr *'oLrrçI [: o¡,ecr rìrnhe . torvarcrs;ì; i;;;; ;r.,ir"i,",i;;,;;.,for brcecliirg rvehnncjs 'he c0r..trecrs israb|st.,ei b;;;;*î,'''öiù*nl.o.' ,-ooand.clti¡ra s i\'[i'istry of Forestrv vive scope fbr a hiLatcrri .o-Åp-ru,iou i.:elr-i,re, chira arcliile Nerherlaricls f'nr the couservntion of tìte girurt pancla.

on l¡ehalf of thc Dutclt Lio'ernltreilt, I rvoLrlcl lilie tc conimuLricatc rrì\,\\,ilmr.s1.mparlrr,f'or rlrt,
¡:lan pres*ni.:--cl to mc bt, OL¡rrehands Zr¡o. jr is a L¡ost inrerestirrg proposition tìtaL rvoulrJproYicle i"r goocl oppor-lrruit;,' f'or Cllina and rhe irrcrìicrlancls ,a fr,"fr. clrvelop tlteir c.-o¡ietrticn in the fìeici of nalure ccitse n'aiiorr, ioi Cliina, rhe project rvoulcJ lacilirare ¿rLrroadenine of its panria breeding prograrilnres -lhe 

a,l.li¡iouàl ¡u.o.n* coulcl [:e used tì:r rhemanageme-nr ol'panclarsser1,'es. For the per:pie ct'tl:e l]etlierhncls. i¡r plan rvoir
chance lo lennl more ilbotll Cliína's uniqie nillurË, in aiicliticn. the aciciiriona! inc tliettiribition oIthe arin¿ll:; at tìre a*o ruout,l be clc,,'ore.] * ,¡..'*.onu**,ali'n of tlre Lrin tlie n,ild.

Nalurall;-', both China and the Netherlurds e¡ch have tireir inrcrests an,j ccncem:. I ¡lr.p,-r5ethat represetitlt¡\'es fror¡r the i*'o cuuntries trreet to riiscuss these and to la¡,cloivn thc rrsLL]rs in.tn ilgrecme llt li is importänt ¡liat in¡i:rnarionRl reconr¡renciatìoris. sucil as ttro-se ¡¡aile b'C["|ES, are taken i¡to accÕuni ?lL the sarnt tinlc. 
LtrL¡-]u rtrdLrr r"

I irr il,ri,il''. jiì :i.'i, i.,.:r,liiiìÌ

Poitl¡ur -1c0Ûl - ]5ìlc Ë\':-ct:rtnþ;gq'K:nroor¡J¡cs lJr¡nr¡h,¡r l0 - tcl 0Ìo-llóric0. Fìr,1/0.1-i6 l6ll
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Document
nr. 1

Mìnisterie. van Landbouw, Naluurbeheer en Visserij
Dlrectic Natuurbehe¿l
Aldeüng lnternationale Zaken
Be¿uidenhoutseweg 73
Po¡tbus 2o4o1,¿Soo EK Oen Häag
leL 07ô.3785ûô7
Fal:oTù¡t86r¡6

FAXBERICHT
Afdeling lnternationale Zaken Natuurbeheer
Oatum: t-¡t.o0 Totaal pagina's (incl. deze pagina);
Keome¡k: Origineel wordt nagezonden ilea

AðN:

1.a.v,:

Fax nr: ¡6¡¡zr¡
C.c.;

ÍlifinisÞrie van Algêñrne Zaken Van:

tel: ozo-328 |
Fa* 07+3zB I
E-mail: il,ACRO.Nt

Oprnerkingen O spôed ffl te-uwer
inform¡tie

D ¡poediq
ðntwoord aub

El ,* comñentåar
aub

Sctreft reuzcnpanda

Geachteheerde I
dier¡oort

te
at weken afwezìg).

lk geef u.in ovenregíng om ouwenhands Dicrenpark intussen te berichten dat u het venoek in
behandeling heelt en hienoc overteg voert mêt ånderc depanementen.
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Document
ff.2Miniferi¿ vsn Þndbôuw, Natuutbeheer en Visserij

Directia ilaluurbeheer
Afdeling lnternationale Zaken
Bezuidenhoutsewe! ?3
Þo¡tbus zo4o¡, 25oo E'( Den Xaag
ïet'o7o-37s5oo7
F¡x:o7o€786145

FAXBERICHT
Afdeling lnternationele Zaken Natuurbeheer

Mín¡stcrie van Algemene Zaken

Dr.¡

pagina's

Origineel wordt nagezonden

Van:

leL o?o-378 I
Fax:oZo-l7S !
E-ma{L:

moet

Nee

,NT

aub
Ü ,* commentðãr

aub

Kok een ver¿oek gedaan
halen" v¡n 2

overeenkomst
rd heb dat Ík, geáen het

dier- en
dc Minister van INV

inrakeintern¡tionale

brief aan Stadstssecretaris
en geven enige
Kok). Daarnaast verzoekt

lZ-1t.OO

Kenmerk:

Aan:

T.a.v.

fax nr: 16332t¡
C.c.:

Opmerkingen fl rPoed fil te uwer
informetie

0etreft reuzenpanda China

Geachte heer de I

plantenroorten adviseen. Uiteíndllijke
ðls Management AutoritGit in het kader van het
haadel ln bedrelgde dier- cn plentenroort¡n).

tr
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d)

1 2; ?-4

Toetsiog invos Appcndrx I m Anno< A soorten.

CITES
Anikel ltl,3,
An import pdrmir shall only bo

D:FiICT1k r,!3T1]URfJñ¡-itäR ÉìF¡J. î.2.N -¡ :{1 'Z[ì _3ú:iiz14
4.31.¿Ø3-.-

NÍJ.244 i;-u16

EZ

Document
m.2.2

(a) a Scieodñe Authorþ of
¡¿hich EE not dstriût€olal to(b) a Scisrtific Aurhority of rhe

çecimen is suirably squipped
úd
(e) a tvLuageaent Auihority

for prioerþ courercial

EU Verordming
A¡dkel 1,l.

of thc St¡te of impoa is ¡stisûed ùst

Die invoervergmning mag cnkol wordcn afgegeven met
beporbngsa O indiËtr is vsldnm a¡n de volgmde voonraardco:
a) uitgaædo vcn het advios vôrt

lvc beø na:
tre inpon will be for purposes

tb¡t thü proposed recipie,ut of a Uui¡g

tüe spodnen is ¡ot ro be usd

ven ds .tn t¡d 6 opgelegde

bwoegde welens"h¡Fpelijke

op de cnvang va hel

docleindeo, datr tr¡Êl

sooft nict nadelig betnvloeden;

de wetcrnsohappeli¡te shrdiegroç i{ de
binnenbrengcn in do Geøecoschap: :

hebben op de iustndhouding þf

gruted when ùe following conditions hi
the Statc of import has advised that t

volved;lbo $¡rvival of tho species in
Stuc of import is s¡risfied
to üouso and cuc for it'

pì¡fposes

i) gÊco
verryrcídingsgebied van, depopul¡tie van dsbatrokkea soon;

ü) geschicdt:
- voor ccn van dsin artikel 8, lid3, onder e), D en
- voor ¡¡doro doeleiudn dieha voo¡fbcstaõ våû

âutoritcit

i) de aanvrago
dc boschermbg

vgr gerrring dat hA
nadelig cfroct zÃl

b) barijst
va de

dat dc specimeas
bcûokken soort, hetgceo, in he gcval van

zijn vedccgcn

in de büþcn bij dc Overeerkorst
doo; cen bcvoegdo ¡utodteit va¡

wçdcruiwogrccttiñse¡t

betreffe,ûde
l¡¡den v¡n

i¡houdt dat ea, conform
hct lmd van uitvosr of weden¡itvoc
of cea dl.rna, diarr lc vorder

sPeclItrGñs v8rl eBn
dc Overeelkomn
ofgcgwa uiwoernverguanin&
overgelegd;

e)

en

Ð

de ¡dnrinisûAtigye iostatic heeft via ovcfl€g Eet
zekerhoid verlaegen dat er gecn andece rgutrtotrcrì
pleitcn regen de afgifte van ileinvoøvergunning;

de bovoegde[ wøensoheppelijke autoriteit de
is vqbæd û.dt de instodhourti"g vut de soo¡1

in geval vsn a¡nvoef vuuit zae b€€ft de adnÍ¡istatievc de zêkcrùcid ver*regcr da
lc'v€nde specinens op êe¡¡ zodmige wijze voor vgiloer wordcn er vcnzondetr dat
de risico's vü vcrrrsri/dint, zickte of ruvebehddeling wordcn

Ârtikel 8.3
e) [sameogevat de enigegeschihc soon is voor bepaalde ondezoekingcaJ
Ð bsstctmd ziþ voor fak- of kweckdoelcindca €n arllcn bi'jùega tot de

insandho¡di¡g van dobetokkcn soqrlen; of
S) bcst@d ziþ voor o¡dsrzoe,k of onderwijs dat de bescherning oll dc instædhouding van de soort

op hot oog heeñ; 
i'
I

I

¡

I
I

I

I

I

i
I

I

I
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should remain the

Giant Panda anci iis

CONCERNINGT

1.At its 35th meeting, thc Standing Committee considcred question of loans ol giant
pandas Ailuropoda melanoleuca, lt agreed lhat the should prepare, in
consultation wlth the Govemment of Ghina, a new Notificationlto the Parties to replace
Notillcation No. 477 of 23 May 1988, I

I
Z.At lte 3Qth meet¡ng (Geneva, January-Fobruary 1996), tho S[anding Committee
considered docr,rment Doc, SC.36.15 and its Annexes prepardd by the Secretadat in
aæordance with the above.mentioned decision,

3.Afrer discussion, thê Standing Committee, with the of the obseryers from
China, adopted the tullowíng recommendations regarding lo*ts of giant pandas from
China

nijmÙers ¡nd only
imþoEiäþ=õúñ'try
corìsêrvat¡on benefits to the species;
authorization to elgon snimals able to breed
exceptional circumEtences, nrhere there is a

with others in a

National Programme for the ôonservation of
Habitat; and

e) a memorandum of agreement or â similar should be signed
between the Managtmcnt Aulhority of Ghina, Chin¿se ingtltution that ¡s

naking any loan of a giant panda and the of the animal. to define
above,the conditions of the loan, including the

4,The Secrclariat urges the Partþe to follow the above if they arc
anrisirJul'irrg ttw euthoriz¿tion of any loan of giant pendas China.

23 May 1988.

a) any giant panda exported for loan, and its
proporty of the Glovernment of China;

b) ergorte of wild tâken animals ehould nol be exoept in limlted
where lhe Management sl China and of the
aro satÍCfied thät t¡e gäiëiãte Þöð¡tíi/e

c) be given only in
probability of breeding

tek¡ng place and if the reçipìent institutìon
breeding progremme for the spÊc¡es:

d) evëry efrrl must be mode to cnsure that all tlæ benefits ftom the
exhibition of giant pafldas, afrer deduclion of
devoted to the conservation of ûe speciEs ¡n

costs lncr¡ned, are
the vast maiodty being

rcserved for íts conservEtion in the wild in the of the China

S.This Notification rcpeals Notific¡tion to the Pailies No. 477
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Toelie htinq

Þe heei-,lureget beli rncrgenoehlend tussen 0!,iJO - 10.|Jû nrrêti4Fl
rfr LtlrnA,

Tcrienlle,iHi; ,,t,rlqraec tsielcntsch contaeL met u heblre¡t over pa nclabei-en ock omdal
u erncl cle¿e nlaðneJ n¡ar Ctln¡ ç¡aat, Dc hecr Wreqlel vei-rv¡st nðar zr.¡n corilact nret

{ ð illr

F¡ç Êà I v¡n i

ln de aanlr:op nð¡r uw i:ezoek l're b rk over drt oncierwerp zerf e,¡rrtaci gehar.J nreL rje
chi¡rese amb¡ssad*ur arhrer *n heefu ¡¡ok cclF frekrng ni unn tu*i z¡ñ cantacre n
ad vres r"rrLg r:lrra cht,



AL
Îc, ; r'l ,,t Zï" Ð27l/û

S*eretaria a t St i nisrerr¡ arl
ôlinis¡eríe yal Â{qeräene ?aket

7

Fè!lLñt Í y¡¡ ¡

tj * f-L)

,¡,¿n I ¡le ÞÌ tn¡si¡: r'-iì¡cs:i ¡j rnt
f)

(

'I

û

i{ rìb¡Fct È,t: n!çiÈr-FrÈilde Èt

tlrìrÊt¡ìo¡ l:l
:i1l Àå frr ti¡t.
:e:lbqi ì0ûi i
::r!l¡ tn Llen ti.l¡!

V¡¡r
J

rI l*

rlüäåtrtr lJiv gesprek ni*t cJhr'. !'!;re;,el ir*den rnaake
Ëanel¡t¡e¡rn - (-¡rnir

,4dvi*s

iìghlLr ii ntal<*lt vìrn onrjÊrç1.:¿rr¡Je rnfc rr¡ 1i,,,- ge;preli nrct cll¡r fi rc¡e!
I n e ssÈnltc:

' coflfO

r¡y;r r r¡j!:È:eri¡4¡l,a¡l

fr nt;ìelpë rs ooil

P¡nJ¿d!,5clrr bu!l¡rr/¡4dlc
iàkürì e¡.ifl¡ÐJr*

nê!¡rff¡
?ô rJr,l ?010

OñãÊ r¿lÈr*ñtl!
ì09 I 78:

tìu[eui

È;l n
rnr uw loczeç!tnq dû0r nlU niêuw eontilet çcieqel vr a anit¡¡ss¡dcur

"i'o 
e I ich tí ng

Na alloop v(ìn Lru./ gesprek r'et ele heer wiegel zar hr¡ samen nie t r.re iree r
Boekhoorn b¡ ml.¡ kornerr om verder le pratãn over àe panda,s.

cn¡irì v¡n Cl¡rn¿ ¡ll¡rcr.

Naar aanleldrng van uw vonge contact heb lk rnet zowe( CdP Pekrng als
ambassadeur Zheng hrer rn Oen Haag tste ze
rnl'orrneel contact te zu en tn

nadÊr

Ook speelt rrog cle kwestre van kamervra gen tLlu¡elrcr'¡rj



LL

ï-

S*ere[a ri aa r ñlinistenaa d

Àlinis¡erie rran,4iúen:cne f nken
10/ /
tb

S¡: cretðt¡ c t a ñ-l ìr 15 te.t¿¡il

Lì nnenlìof ! ç
:-51-1 ÂA D3n H¡ù!
frôrtÞts 2f;,¡Cl
¿500 Ê,6. Der lìùì!
w*r! fllksGyarhl]lc,¡l

¡d.rsnCf-5ct/flðí5

n tntse P¡ndeberr,:¡'r

/id víss
l(ennrS neRìen v¡n erndersiaaneje lnfo
pÕgrnçcn ven Ourvehands

rel a [r eE en[ev

rm¿ìtrc oyer recÊnte o¡trtrl;kçlr¡qen t

om panrJabcr€n vàn Clrin¡ te l<

rrzal<e d e

n,r I

ontm0etrngen me Hu Jtntðo benoernd, HeL breng
Nederlanej ¿ou een moclle be kroninq v0rmen van

O¡luñ
7! lir;r' li.lj ù

()i?r rcterantìÊ
l0!17 lÊ

Toc!ie hting

" U sf::-¡i: nir 26 a¡;rr1 l! mct Ilrr 1i',r¡¡no¡ rlrzalte ¡,r::nrllr,s en t,leditrl¿nd I,J

l¡*cft toen ioeçeaegd moçerrlkhed*n voor overherdssteur re ¿uricnonderz srn qedaan.e [:en ch ÕF rnoçelr;kheden reverken l<rn rk onr pa.cla,snaarll De t
vertegen,r''o'lrelrgei's van oLrwe hancls Þrerenpark ooi< een be¿oek ¡an AZ.

" ïrrdenç dit gesprek werú van chrnese zr¡de (sG ehrnss* ñssoir¿tre v¡n
cltereniutnen) êan0Êgeven clñi Ou\^lehñndi Þlerenpar[ i¡eschlkt over cle
¡urste rnirastructtur en er d¡orom o¡: teehrirsctr nrvûau bez¡raar
best¿lðl om de samenlle lOt slðncl te trre

Ik heb urteenge¿et h0e u alE Mp gedurende jaren heefi qernvÈsteerd tn
goede en st¿brele betrekkrngen tucsen trlL en Chlna en uw persocnlrjke

en van panda's naai-
de rnspann n onl cle

lnçrr¿ i !¡^.2
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ûn13eruv*rp: Veislaç¡ i:s¿a*k C1¡intsc deler¡¡tie ¡an AZ ir;m ltanria,s .l!)lLrnÌ 2û10

l:¿T{r,3lr *ir:!*gllie {¡r;ivrå:i;*¡i* Ê}i*:.i:rr1:*ri:;¡;¡i: Èè!¡:i"¡t*råg: v¡.:*.¿lï

iri:l ¡:, ì.i:.;,..t.-: t; : i;:.::ti', l,.l r ..:, ;,i.i,t I r.;

Itlal'r 'r,, t:;tit tlji.
ir ç: r rr-r r i ¡'rii, l.i+: i b r'.': i rç1 ct¡ v¡:i ili¡ itij i.]':; i r.ìi.: r

iì,4'42 ¡¡ef ell¡ cí¡,:i hii de i';v,'ertre nn rie le r¡en¡er¡ s*Li:ppcn n:¡der ¡i¡i ßZ e¡ de erì ¡*:* ¡rr¡[.¡ðs:¡clerrr zcrr
i,.e.:i: r* ktn.
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Similar tc Llç¡¡ llutritiol in tlre rvi[l rve rvill leed cur panrla's g5o¡ä liesh t¡an¡boo, As ¡r suppÌerncnt \vo
will give lv1arior¡ leaf enter peller (2xóLtg./anirnal/clay), vegctables lrtr traf iririg (canors, s!\,ecI pctatocs]J
recl pepper, beelroot and nraiz-e cluiing tlrc seasr:n).
iror protcirrs rle r.rill 1't:ccl chickeirbr*.sr, littl* piee * of be e I rncl soNr oreârn.

'lhe hamboo <:att be providecì iry "i-a ila¡nl¡ouscr¿ie ele l:rafance" iri tlre south of l;r¡ncc anei can Lre
rlclive"red lrvice a rveok. Wc eln alsql gcl barr.rboo frclln ''Flìanzenharclel Winckrnclick"in Cìerrnan¡,
oncc a rrronth. Thr¡se tu,u lldrnbo0 sup¡rliers;rrc alreatl¡' tlrc banil¡Lro sLr¡rpliers foL,,'Sclröribr unrer
f iergarten" Vielrna in ¿\ustria,
'l'hc ban¡boc¡ ivill bc storccl i¡r or¡r Zo(¡ at 6 - 7 oC, cl¡rli ¡rrri rvith a sprinklingsyslenÌ tìrut n¡nkes lile
balni¡oo lvrrI f:vcry secnnd hoLir Thal r.ray tìre l¡¡r¡tbi¡o slali5 f¡er¡ lor lrzi çvceks
Dcpcnding olt thc seast¡n 1:aticla's ¡rrel'er rlrlfcr¿n1 b¡nrtroc, s¡rccìes nncl dlllercltl parrs of tlrc plarrt
(leaf-s, ste rns, brarrcires) -l'hcr0fore v'c rvíll provìde thc lirllo*'irrg difJcrer¡'r s¡recics;

f)h1'l l¡r513¡f¡1rs 1, ¡¡¡¡¡t
P)r, ìJigra
Itlr, Vil rLlig,ìaLrcsstrs

Pir ìtrrbenscens
J)lr,4rrrea
I'lr Aurer-'srrleata
l)h. Nudn
PÌr llìssetii
lrsett(lrrsrsa ia¡roti ic;L

Scnrial hrlrtcìill;¡ria rlrlrki¡,oi

llesides tlre irn¡rort o1 L-,t¡r¡t¡or; r:'c rlsr., irr'.'çstìgrtc tirc 1:ossibìiitics of r,ultìr,ating Lr;rrrrboo in lhc ar.eu 9l-
oL¡rvclrnnrls Zno ll'iris is a shaled projcu rvrtlr wagenirrgerr LJlriversrty.

R heneri, 2"8 Sclrlenrb*r ?[t l0
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Zowei premier Kok als prerrìrer Balkenende hetrben zlch act¡ef met de panda's
þemÕetd.

I
Toeliehtlrp

De lreer ú/regel i:e lde d ¿ bqprÊt€n over aantal zaken,
waaroncJer het Banda-v k b,t. drt lãâtst€ vraagstuk naf'rens
Marcel Boekhoorn/ etge n cnpark.

ouwehands Drerenpark prÕbeert al çrnds 2000 besch:kkrn! te krrlçen ovÊr twe€
panda's d¡e het ¡n de d¡ererturn nrrl hnrsvesten, .

Namens uw ambtsvoorgënger heb rk afqelopen periode regelmatrg contaet gelrad
met cJe dre rentuln, Boekhoorn en zrJn ftìensen¿ ele chrnese ambasiadeur en.de
chrnes-e zoological sr:crety (één van de drÍe ìnslelhngen dre er rn chine overgoat,
nððst BZ en Stðhe Forestry AdmrnrstraLron),

Ouweh¿rrds Þrerenpark Lrðcht het voort ra¡ect zodanig te ordenen dat de weg voor
overdracht nabr¡ komt: ¡o heeft het een þloU met eerdergenoemde Zoologrcal
Socrety loten voor w etenschappel¡ ke samenwerktng t,a.v. panda's, heeft het

oud l¡d IOC en vanurt dle Functie crucraal eweest rn de
tnô¡

de heer'
n¿ar ehuurd

heeft

Pâgrnô I vnn 2



het voorzrenrnqen voor banrboe productre en afname getroffen etc. Ook de
Nederlandse amt¡assade tn Pektng heeft actref gelobbred,

Këbln 0t ¡f ¡ñ l4tÕr-ÞrÊ6ldcñt

Þûnm
¿2 novcmber 2010

Onrc rêfcrent¡e
3097St7

Fagtn¡ ¿ ¡¡n ¡
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Foekhoorn f,i & ê., b"r,
[.¡.v. ile heer Þ1. Soekhe¡or¡.r
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DaLum 4 aprrì 201?

Minister-Presiclen t
À/tinister van Aþ emeneZaken

I6

Fl lnl 5t èr'IrrÈs¡dqn I

LJrnn:-llhO¡ 1?
251:,44 DÌil f]¡ôç
Pasïbus ?û001
25,10 E/l Den haðQ
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Ge¿chle heer tìoekhoorn, {\r'\ [ 0

Âlle rcer'sI clank voor uw [¡rref von ? aiprrl .¡l

eers[komei-ìde hoqe chrnese qôsr zðl rk het ¡.ranrle pro;ect in poirtreve te¡nrerr
floemen. Fn ocik dc mrnrster v¿rr bultenlandse zaken zol d¡l eloeir,

Maar ik w¡s e ten oveÌvloede - at ln het penda.dos:rer rle
zàken ntet allt arl-wri ltqllen, N ùfi hårìden z¡nric vLe rrnL¡
vðn r'0 jåar (ir hehrekkrnqen tu r.epul:lrek en ons Kontnkljk
een fitcot írìor¡cnt tfl on¿e opttgl<, mððr voor Chtna bli¡ft clæ 

,pancla qrft,,het
nattonale symbool, trel natronalc drer tenslottç.- cen beaeçer,nç, een afrondrng van
eell fllaùie rceks ln een b¡latetale rei¡tre. l-{et ls ¿o ehln¿ dat urternclelr¡k tre pâðlt,
wðnnÊer en \¡i re een parrdð gegeven rvoi'dt. NeelerlancJ -en oUwehðrrds
Drçrenpark- is vragende partr¡ rn deze,

lk zal n dð( çÊldl ook vocr alle lerlen vÈn mt1n kabrnet, c¡rgeelq cis het panda prüJect r¡et Chrnese gesprekspartners of:t
posr tr

MRt vnenelel rlke g i"oeL,
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Panda:

" recent meetinq of ambassador Bekink and Ouwehands
Dierenpark in Beijing with pre_sicient of Chinese Associa|ion
of Zoological Gardens (CAZG) and Ministry of ConstrueLion,
NL remains unðbatedly interesteci in receìrrinq ancl hostinq
these tle¿Lrtìful a nimals in Ouwehands Dierenpark,
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Document nr. 5

l.O. l!¡9¡0t r Ê700Há W¡t!¿rûan r,hr htlltt{ü

M¡naster of Economlc Affalrs¡ Agrlqrlture and Innovät¡ons

Mr. M. Verhägen
P.O. 8ox 20401
25OO EK THE HAGUE

Your Excellency,

I am wriUng to you with regards to the pursuance of an agreement between

Ouwehands Zoo and the Chlnese Assoclåtlon of Zoologlcal Gardens ("CAZG") for the

co'operttlve conseryatlon and research of the glant panda (the "Panda Conservation

Program").

ouwehands Zoo's Panda project was inltlaled in 2009 when the owner of Ouwehands
Zoo, î4r, Marcel Boekhoorn, signed a letter of Intent with the CAZG,

Wagenlngen uR (Untveßlty & Research centre) would be more than wlllfng to support
ouwehands zoo's Pðnda project and to partlclpÐte ln the Panda Cooperatlon
Pro9ram.

In 2010, a delegation ol Chlnese Panda experts from the CAGZ and the Chengdu

Panda Base vlslted the Netherlands to lnspect Ouv¡ehands Zoo. The Chlnese

delegatlon also vlslted us and held d¡scusslons with several of our professors. I was

lnformed that tdeas of research proJects were exchanged ðnd that part¡clpanb ftom
both sldes part€d wlth ð feellng of greãt enthusiasm.

Following thls, ouwehands Zoo lnforrned us that lhe Chlnese delegat:on had

submltted a very posltive internal report on Ouwettands Zoo's Panda proJect and the
prospect of a research co-opera[lon wlth us.

As you are awðre, Chlna represer'ìts an esteemed partnerfor Wagenlngen UR, We

are, therefore, continuously seeklng to further expand and strengthen our
relationships wlth lnstltutlons llnked to our focus areas thtoughout Chlna. The Panda

cooBerðtlon Prograrn bullds on our exlstlng çollaboratlons and offers a great

opportunity to strengthen our relatlonshlps.

The Panda cooperatlon Program, both in China as well as lnternåtlonally, ls regarded

as extremely pr€stiglous and lhus, the partlcìpallon of Wagenlngen UR ln thls would

represent a great honor.

We are convinced that our abilíty to combíne expertise in breedlng, soclal behavlour

and nutrlt¡on would be very valuðble for the conservatlon of the endanqered giqnt
panda species.

EL

Executlve Board

Odrbsr 5, ,0tZ

fùul
Requå3¡ tor ruppdt
ouwthtnd! zoo'! Prnd!
?roJêsl

ñtTAÆ!ñl
fi,o, Box 9l0l
ú700 Ng w'genlng€r
The ilrthorbndr

urno¡teíu!
wneenlnO4tr Cômpu9
tulldlrq 10{
Drceve¡da¡lsegle!0 !04
6700 FD W6¡cnln0sn

www.wâgenln0!ntlR.nl

0¡. ¡..4. OUkhulz€n
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The pôÊlctpðtlon ln the Panda Cooperatlon P¡tgrôm may also lcad to addltlohâl
Chlnese students ennclllng ln our programs.

In summary, we befleve that our pôrt¡clpttion in the Pônda Cooperatlon program

would provlde us wlth beneflts ¡n relâtional, rcputaüonal and cconomic wdys.

I would tlke to take this opportunlty to endorsc Ouwehands Zoo's Panda projoct in
llght of your ofrlclal vlsll to Chlna ln November and would llke to request your fullest
ãnd most ðctlve officlal support.

Thanklflg you ln advance

Wlth kind rcgards,

Dr, A,A, Dlkhulzen
Cholrman ExecuUve 8oðrd

C.c.

M. Boekhoorn

II
Boekhoom M&A B.V,

Mlnlstry of Ë{onomlc Aff¿lrs, AgrlculUre and Innc tatlons
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MINISTËR
MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKTN. I.ANDBOUTì/ EN INNOVATIE

De heer drs. M. Rutte
MinÍster-President
Mínister van Algemene Zaken
Blnnenhof 19
2513 AA 's-GRAVENHAGE

Den Haag, 2 november 2012

drs. M.J.M. Verhagen
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Als je op je eerste rels naar china hier aandacht aan kunt geven, graagr
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E:rcellentie,
Beste Maxime,

Bij deze nogmaals mijn hartelijke dank voor het plezierige onderhoud van vorige week
rnaandag.

Zoals besproken zou ik nog zorgen voor aanvullende informatie ten aanzien van het
panda projecl waarover ook Universíteit Wageningen aan u een brief heeft gestuurd

u voor de ook een

aankaarten
bij haar Chinese counterparts

.\lcch¡¿nernacerevragen-zijndankan-ciievanuitrnijninvesteringsteam
verant\r/oordel,j@dirproject,daai6ff T-cñ'úlþãamzijn.
ñu rs op -3rozlr" oit"ir"n.

Heel veel succes met de ovcrdracht van uw ambt aan uw opvoþr. Het behoeft geen
nadere toelichting dat ik het zeet zov apprecíëren als u hct-ondeì dc aandacht bij hem
zou brengen.

Vànzelfsprekend - nav uw twitterbericht - wens ik u veel sterkle mêt uw
gedachtenvorming over uw verdere þolitieke) canière.

Met hartelijke groet,

Marcel Boekhoorn

30-10-20r2
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Aan Zijne Excellentie, Minister M.J.M. Verhagen
: Marcel Boekhoorn

: Reuzenpanda's

lnleidlnr
- ouwehands Dierenpark wil graag partlciperen in het Chlnese natuurbeschermingsprogramma voor de

met uitsterven bcdrelgde reuzenpanda en hlermee een bijdrage leveren aan de bescherming van de
diersoort en zijn leefgebied.

- Panda's ziin het nationale symbool van china, Toewijzint ven een panda wordt ln china door president Hu
Jlntao zelf besloten en is een bevestiglng van de vriendschap tussen China en Nederland.

- Dit project biedt uatstekende kansen om Nederland en china dichter bij elkaar te brengen. De reéds
gegeven steun van koningshuis, politlek en bedrijfsleven z[n hlerbij absoluut noodzakelljk.

- D¡t jaar bestaan er 40 jaar diplomatíeke betrekkingen tusæn lvederland en China. Het unicke moment
dus om dlt proiect op de agenda te zetten.

Ouwehands Dlercnoark
- or¡wehands Dierenpark is gevestigd op de Grebbeberg in Rhenen en is één van de oudste en grootste

dierentuinen van Nederland.
- ouwehands Dierenpark zet zich fn voor de ideële doelstellingen: natuurbescherming, soortbehoud en

educatie-
- ouwehands Dierenpark ¡s nlet afhankelijk van overheidssubsidies en heeft een belangrijke economische

functie in Rhenen en omstrêken
- Er is een goede samenwerklng met unlversíteit Utrecht en Wageningen universite¡t onderzoekscentrum.

Panda's. Fokororramma en Kosten
' Panda's zfln bultengewoon ze¡dzaam. Er leven ef no3 ce. 1.500 ln het w¡ld en clrca 300 in fokcentra.
- om de soort ln stand te houden heeft chlna een succesvol fokprogramme opgezet,
' ln het kader hiervan kruSen bultenlandse dlerentulnen twee pandi's gedurende l0Jaar ln lease,
' Er ziin nu slechts u n¡et-Ch¡nese dlerentulnen op de wereld die de panda ln hun collectie hebben.
- Panda's in buitenlandse dierentuinen spelen een belangrijke rol ln educatie en herintroductie.
- De verplichte JaarliJkse flnanciéle donatie wordt door de Chlnese regering gcbrulkt voor het

fokprogramma en panda gerelateerd wetenschappelijk ondeaoek,
- Verplichtlng van het pandapro8ramma is een actieve participat¡Ê aan ondcrzoeksprojecten. Dlt zal

ouwehands Díerenpark gaan opretten met de universlteit utrecht en wageningen.
- Ouwehands Dierenpark zal de komende l0 jaar rulm 2d miljoen euro moeten investeren, Dezc

investeringen worden gedaan in o.a. jaarllikse bijdragen aan natuurbescherming in China, onderzoek, de
bouw van een barnboebos en eÊn modern pandaverblijf. De¡e investering zal noolt terugverdiend
worden' De eigenaar van de dierentuin de heer M, Eoekhoorn wil echter graag actief bijdragen aan
ôatuurbeschcrmlngs-proiectcn en ¡s bereíd de enorm! kostcn voor zijn rekening tc nemen. 

-

Van
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Geschiedenis en Stand v3n Zaken Erolect
2000 'Eerste poging om panda's te v€rkr¡Jgen. Deze poging ls gestrand venwege de kritische houding van

Nederland Jegens China op het gebied van mensenrechten. Het initiatief werd volledig
ondersteund door Premier Kok en het Mlnlsterle van Landbouw (zle bijlage 1),

2005 -Tweede poging vla Huawei, een grote Chinese producentvan Telecom apparetuur.

2009 - Oerde poging is gestatt met het tekenen van LeBer of lntent met CAZG (Chinese Association
for Zoological Gardens)(zie bijlage 2), CAZG is een NGo onder Ministry of Construction, op advies
van Chinese adviseurs ls bewustgekozen voor deze nleuwe route via dit Mlnisterie.

- Ouwehands Dierenpark doet een serieuze donatle a:n de Chengdu Panda Base om de schade te
herstellen die veroorraakt is door de grote aardbevlng in 2008.

2010 - [unch op residentie van Ambassadeur R. Eeklnk in Beijlng ter gclegenheid van het aanstellen van
Goodwill Ambas ters van CAZG, SFA,
Ministry of Cons ris van BZ ven de pRC,

- Bezoek chlnese delegatie van de cAzG aan N pectie van ouwehand
Dit bezoek ls uitstekend verlopen. Onder meer werden bezoeken afgelegd aan het Binnenhof
(Raadsadviseur BZ en Defensie Dhr , schiphot (o.a. lunch met c6o KLM dhr
Hartman'officieel sponsorvan het project, de heer H. Wiegel en de Chinese Ambassadeur),
de n Universltelt en Ouwehands rk.

in Shanghal.

- Bezoek directeur van uwehands Dierenpark aan panda conferentie in Fuzhou.

2011 - Elgenaar van Ouwehands Dierenpark spreekt met Minister-president Rutte. MP 6,eeft aan zeer
enthousiast te rijn over het pandaproject van Ouwehands Dierenpark.

' Uitleencontract panda's uitonderhandeld met CAZG, CAZG geeft aan dat Ouwehand¡ Dierenpark
na Frankrijk sls eerste aan dc beurt zal komen om panda,s te kriJgen.

nwoordlgers van Ouwehands Dicrenpark spreken met de RAAZ de
SPO BZ Mevrouw project. Tijdens

van Ne ndse Vereniging Rutte overhandigd waarin de branche-
organisatie aangeeft dat Ouwehands Dlerenpark de dierentuin is waar de panda's gehuisvest
moeten worden,

- MP Rutte spreekt in november Jovg de wens van de Nederlandse Regering en
ouwehands Dierenpark om panda's te ontvangen. Ibalooft die boodschap over te
brengen aan China.

- Beioek directeur Ouwehands Dlerenpark aan panda conferentie in Changsha.
' Op2L december 2011 onwangt dc CvdK Utrecht de heer R. ñobbertsen de Chinese Ambassadeur

zhang Jun in utrecht. ouwehands Dldrenpark geéft cen introductle van de plannen.
Robbertsen spreekt zijn steun uit voor dit project en Ouwehands Dierenpark.

20lZ ' Uitrciking mensen¡echtentulp en prljs Prins Claus Fonds zorgcn voor diplomaticke deining.
Pas op de plaats is even noodzakelijk. BZ reqgeert passend en publiclteit ls minimaal,

- Vertegenwoordlgers van Ouwehands Dlerenpark bezoeken Mln. BZ Rosenthal op 12 maart 2012.
De heer zljn aanwezlg hamens Buitenlandse Zaken.
De Mlnister

Iou.r voorttang
van Dierentuinen aan Mþ

hee¡
oved ef

en 18 mel bezoeken

nemen.
aan net het prolect te wlllen doen en belooft actle te
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De rode draad is dat hij veel aanknopingspunten (voor)r¡et voor intensievere samenwerking met
China en dat de panda daar mooi inpast, Ook ln het kader van economische diplomatie..MPRuttespreektinop15mei2012-inhetTorentjeoverdewensvande
Nederlandse Regerlng en ouwehands DierenÑk om panda's te onwangen. !antwoordde:bekend te zijn met de wens en het dossier, hij met competente autoriteiten diîÏal opnemen in
China en het zijn persoonlijke aandacht heeft.

- Door de proactíevere aanpak van Denernarken komt dlt land nu eerder in aanmerking voor de
panda dan Nederland,

- Ambassdeur Beklnk onNan8t op 25 junl 20L2 de belangrijkste ch¡n€zen die bepatend zfjn voor het
Pandaproject, De genodigden zijn:

nister level, president CAZG)
cAzG)

affairs Mínistry ol Constructlon!
Europe Ministry of Foreign Affairs,

r Ouwehands

l. -i

opvolger lwas verhinderd
Dierenparkl

Tljdens deze lunch wordt over en weer de steun uitgesproken voor de voortgang van het
project. Men is het eens dat het op het programma staande bezoek van Vp Verhegen ter
gelegenheid van de viering van 40 jaar diplomatieke betrekkinþen tussen NLen China, een goed
moment is om een volgende stap ln het proces te zetten.

.lnsepternber2012laat-{Vice.PresidentoftheChineseAssociationofZoological
Gardens) weten dat Copenhagen Zoo zich terugtrekt door financiële problemen. Dit betekent dat
de weg vrij is om op korte termijn een paar panda's aan N[ toe te wijzen. Tevens is dit een zeer
duidelijk signaal van Chinese zljde om ect¡e te ondernemen.

Proleetteam
Voor het Pande project is een proJectteam opgezet dat bestaat uit :

Marcel Soekhoorn

Hans Wiegel
Robin de Lange

(Eigenaar Ouwehands Diercnpark)
{Goodwlll Ambassadeur en ereburger Beijing)
(Adviseur)
(Directeur Ouwehands Dierenpark)
lPartner Boekhoorn M&4, Adviseur)
(Adviseur)

Afrondlns
' China en Nederland zfln er beiden blj gebaat dat de ingezette weg van sterk verbeterdc betrekklngen

wordt voortgezet. De panda's zouden hiertoe als katalysator kunnen iiienen.
- DekeuzevooreenlandwordtdoordepresldentzelflemaaktendaäromzalNederlandookdehoogste

afgevaardigden moeten inzettcn. Mondjesmaat is de afgelopen iaren een aantal landen ons voorgegaen,
maar nu is Nederland één van de belangrljkste kanshebbers zo niet¡þ belangr[kste. Er is wel enige haast
geboden aangezien we berichten hebben dat er diverse andere landen in de race zijn en omstandigheden
kunnen veranderen.

' ln Chlna ls men op alle nlveaus posltief over dlt project van Ouwehands Dlerenpark, zo blljkt uit
mededelingen van de chinese delegatie, feedback van Ambassadeur Beklnk en van

- lnmiddels hebben 3 opeenvolgende premiers (pvDA, cDA, wD) dlt proJect onderst
- Hoewel er diverse informele pogingen zljn gedaan door de NL oveiheid dleñt er vanuit oen Haag een

formeler formeel ver¿oek gedaan te worden. Dit kan door het sturen van een offTciele brief of door het
ondenaerp op de agenda te zelten blj het eerstkomende officiele bezock van dc Vp of Mp aan China.
Alleen dan zullen de Chinezen dit project serieus nemen.
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- Doel is om ro spoedig mogelijk de reeds uitonderhandelde overeenkomst te ondertekenen subject to
approval state council. Hiermee wordt de uilwlssellng van de panda's voor tien iaar naar Nederland
geformaliseerd,
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NOTITIE

I Oatum :7 iebr.uarl2013

Aan
Van : ßobin de l"ange

I setieft : Rerjzenpandafs

lnleldinq
- Ouwehands Dlerenpark wil gna6 partlciperen in het Chlnese naluurbeschermïngsprogranrma voor de

met ¡.rltsterven bedrelgrle reuzenpanda en hlermee een bljdragc leveren aan de bescherming van de

dlers
- Pi¡d van Chlna. Toervlping van een panda wordt in Chin¡ door president

Hu J¡ vest¡Elng van rle vrlendschap tussen Chlna en Nederland.
- Dlt p n om Neúerland en china cliclrter bij elkaar te brengen. De reeds

gegeVen steun vë¡n koningslrqls, poÍtttek en bedrljfsleven zijn hlerbij absoluut noodzakilt¡k,
- 0ltjaarbesta¡ner40jaardipi.om¡tiekebetreltklngentussenf,lederlandenChlna. Hetuniekemoment

dus om dit projecl. op de agenda te zetten.

Ouwehan¡ls'Dieronpaik
; Ouwehands Dlerenpaik li geúestlgd op de Grebbeberg in Rhenen en ls één van de oudste eri grootste

dierentuìneh Van Nedefiand. r

- ôuuiehairds Dfer,enp¡rk zet ziclr in voor de ldcële doelstelllngen: natuurbeschermlnB, soortbehoud en

cduc¿tie.
- Ouruehands Dierenpark is niet ålhankelijk vàn overheidssubsldles en heeft een bela¡grìjke economischÉ

funct¡e ln Rhenen en omstiéken
- Er is een goede sFrnqirvg¡icl¡g mei Unlversltell Utrecht en Wagenlngen Unlvers¡teît onde noekscentrum.

Pándà's, Fokpröziemma en KoÉt¡in

- Panda;s zljn búírencåwooñ zeldraam. Er leven qr rqs ci,i.soo tn'l.,;ü1:ïirîi:t 
:f;hcentra,

gedurenrJe 10laár ín leasé.

anda ln hUn collectle hebl¡en.
langrijlce lo! ln .elucatíe en herintroduciie,

: . donatle ivordt door cle Chlnese regering gebrullrt voor het

teerd wetenschappeliik ondenoek.
- Gmma ls,een actleve partÌcipatle a¡n ondezoekproJecten. Dlt zal

ouu¡elranrls Dlerenpa¡k gaan opzetten met de Universf telt Utrecht en Wagenlngen..

ml înve¡teren. Deze

aa nE ln Chlna, ondenoek, de

, D noolt terugveldiend
ho g actleltblJdngen aan

n¡tuurbeschermings-prolecten en ¡s l¡ereld de enorme kosten vooi zljn rekenfng te nemen,



Geschledenls en SÞnd van Zaken Prolect

2000 - Eetste pogtng om pailda's te Vèihr[eg4r Deze poglng ls gÞrtnnc! v¡nw-ege de krÍtlsche hor.ldlng
rnn Nederland jegens chlna op hei gebled van mense¡rechten. Het ln¡iiatief r,vgrd yolledtg
oridersteund door Premler Kók en'het Mlnlsterle van Landbouw (zle bllåge 1)-

2OO5 - Jvleecle poglng vla Huawel, een grote Chlnese producent van Telecom apparatuur.

lzt

- Derde.poglng is gestart.met het tekenen ven Letter of lntent met ÇAZG lChlnçse Assoclation
forZooloilcal cardenslizle bljiage Z). CAZG ls een NGO onder Mlnlstry of Construction. op advles
van Chlnese advlseurs f s þewust gekozen voor deze nleuwe route vla dlt Mlnlsterle,

' ouwehands Dlerenpark doet een serieuze donatle aan de Chengdu Panda Base om de schade te
hersteilen rlle vero,onaakt ls door de grote aardbeving ln ?008,

- lunch op resiclentle van Ambassadeur ß. Bêklnk
coodç¡tll Ambassadeuil ru.
M lnl s try of co ns lru É tlo nJîffii*oo

, Be¡oek Chlnèse delegatle vàn de CAZG aan Nede
Dlt'bezodk ls ultÉtekend Verlopen, Ondei ùeer
(ßaadsãr.lviseur BZ en Defensle:
Hartman- officleel sponsor van

2009

2010

2011

de Wageningen U

,L,Y

van Ouwehands olerenpark ¡an panda conferentle ln Fuihou.

- Elgrinaai van ouwehands Dlerenpark spreelrt met Mlnl utte. M.P geeft aan zeer
enillousÍast te zlJn ovei het panclaproJect vàn Ouweha

- Ultleencontract panda's ultonderhanrlekJ met CAZG. C at Ouwehands Dlerenpark

- 
na Frankrilk als eerste aan de,b¡Ul! zal komen orn pal

k spieken met de RAAZ¿. h..iI
voortgang pro,¡ect.1¡den5 oue¡iqg wo¡di een

b n n c h e - o r sä n r s a r r e a a r B ç e ir d ¡ r ô urv ê h a n d s i iJ lirÏ I #ili:ï,:fi i ili¡ i JËnl;
gelrulÉvêst rÌrbeten r¡¡oiden.

- MP Rutte spreeki in november over de wens van de Nederlandse ßegering en
ouwehands Dlerenpark om panda's te onwangen,Ëb"boft rJle boodschap o-u.r,Ã
bienien aan Chlna.

- Bezoek dlrecteur Otlwehands Dierenpark aan panda conierentle ln Changsha.
- 0p 21 clecember 2011 ontvangt de CvdK Utrecht de heer R. Robbertsen de Chlnese Ambassadeur

Zhang iun ln Útrecht. Ouwehands Dlerenpark geelt een lntroductle van de plannen.
Robbertsen spreekt zljn steun uit voor dlt proJect en Our.¡ehantls Dierenpark.
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2012 Ultrelklng mensenrechtentulp en priJs P¡ins Claus Fonds zorgen Vooi diplornatleke delnlng.
Pa¡ qp de p leats ls even noodzakelllk, BZ reageert passend en publlcltelt ls mlnlmaal,

ln. BZ Rosènthal op 1.2 rilaart 2012ands rk bezoeken M
De ilJn
Dê aan net het te
nemen. De rode draad is dat
samenwerklng met Chlna en nda daar mogl lnpast. Ook ln het l_rader van economlsche
dlplomatle.
MP Rutte spreekt In op 15 mel
Nederlandse flegerlnt en Ouwehands Dlerenpark om
bekend te zljn met iJe wens en het dossler, hli met com
Chlna en het ziln persoonliJke a anijacht heeft,

c

.Qpef d van Denemarken komt dlt land nu eerder ln aa¡melklni voor ¡le
panda

Ambas op is¡un12012 de belangr'rjkste Chlnezen dle þepalend zljn voor
het PandaproJect¡ De genodigden ziJì:

2013

lnlster level, presf dent.CAZG

s verhinderd

Tjdens de¿e esproken voor de voortgani van fret
proJect, Me sf¿anrle bezoek van VP Verhagen ier
gèlegènheld betrekklngen tussen N-L en Chlna, een goed

t þroces tê zetten.
Vlce-Presldent of the Chlnese Assoclatlon of Zoologlcal
ich terugtrekt door tinanclêie problqrnen. OiÍ l¡eiekent rlat

de weg vrli ls om op llorte temUn eee paar panda's aan NL toe te rv[zen, Tevéns ls dlt een zeer
duldelljk slgna¡l ven chlnese zlirle om actle te ondernemen.

- ln novêmber be¿oekt dlrêcteur Q!.¡wehands Dlerenpark de panda confereniie ln chengdu.
Kennlsmaklng ¡net Ambassarleur iacobl ln BelJlng. Öe lntentle wordt ultgesproken om ln 2013 de
MP de overeenkomst te laten ondertekenen.Jacobl geeÍt áan dat OuwehanrJs Dlerenpark de
enlge dlerentuín ls v¡¿arvoör men ¿ich lnzêt.

- De trooitstvlssellng op 30 aprll 2013 ls een geweldig moment voor Ehlna om de vertrekkende
koningln en de nleuwe konlnB een cadeau te geven. Twee panda's zlJn natuurliJk zeer
toepaiseliJk, Dlt ldee vüordL docjr Ouwehands Dlerenpärk aan cJe polltleke advlseurs voorgelegd.



þz

t

Prolecheam
Voor het Rànda proiect.ls èen projecttean opgezet tlat besbaãl ult :

Marcel BoekhooÍn (ElgenaarOuwehandsDlerenpark)

Hàns
lGòodwlll Ainbassadeúi ên erébur6èr Beljlng)
(Adviseur)
(Rdvlseurl
(Advlseur)
(Pàrtnei Boekhoorn M&Al
(Dlrecteur ouwehands DlerenparkIde Þqge

Af¡ondlns
- Chlna è¡i Nedérland zlln er beirlen bI gebaat dat de lngezette weg van sterk verbeferde.betrekklrrgen

wordt uoortgezet. De panda's zoUden l¡lertoe als kalalysator kunnen dlenen.
- De keuze voor een land v¡ordt door de presldent zelf Bemaakt èn daaroni zal Nederland ook de lroogste

afgevaardlgden moeten lnzeiten. MondJesmaat ls de afgelopen jaren Éen aantal lan¡len ons voo¡gègaan,

meer nu ls Nederland één van de belangrijkste kanshebbers zo nlet¡þ þelangrljkte. Er ls v¡el enlge haast

geborJen aangezlen rve berichten'hebben tJat er div rse anrJere landen ln de iacà z[n en omstandigheclen

kunnen veran¡Jeren.
- ln Ehlna ls men op alle nlveads positlef over dll pioJect van Ouwehanrls Dlerenpark, zo bllkt ult

mededellngen van rJe Chlrrese rlelegatíe, feedback v n Ambassadeur Bekink en van'Helñ Verbruggen,

- lnmlddels hebben 3 opeenvolgencle premlers (PVDA, COA, WDI dit proJecl on¡leisteÙnd.
- Hoewel er dlverse lnformele pogingen z'rJn gedaa¡ door de 1,lL overheld dlent ei vanult Den Haag èen

forrneier formeel ve¡zóek gedaan te worden. Dit kan door het sturen van een officlele brlef of ¡.loor het

ondenverp op de agenda'te z-etteq blJ het eerstkomende olfìclele bezoek van de VP of MP aan Chlna.

Alleen dan zullèn de Chlnezen oit proþçt seiieus nemen,
- Doel ls om ¿o Époedlg mogelljk de reeds ultonderhandelde ovefeenhomst te ondertelre¡en Stbject to

approval State coûncli. Hiermee Worr!t dê uitt¡lssellng van de panda's voor tlen laar naar Nederland

Beiormåliseerd.
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Vezonden:
Aan:

Onderwerp;

From:
5ent:
Subject:
lo:

19 2013 1259

FW: panda's

19-6-2013 12:58:50

FW: panda's

tl

From:

Sent: uni 2013 12:55

Sublect: RE: panda's

Geachte heer De tange,

Dank voor uw mailbericht.

De panda's ¡taan zoals u weet uit onze recente gesprekken lmmer in mljn geheugen gegrift.

Het bezoek van mlnlster Timmermans aan Beüing was een bliksembezoek ter kennismaklng met zlin nleuwe collega

Wang Yl, De delegatie vloog maandagnadrt in, dinsdagavond alweer ult. Mlnister Tfmmermans besdtikte voor dlt
korte bezoek over een ultgebreid politiek wensenliJstje. Het spreekt echter vanzelf dat t[dens zo'n eerste bezoek de

mlnlster prudcnt dlent om te gaan met het ter tahl brengen van de diverse wensen en Nederlandse belangen. Het
voor de eventuele kornst van panda's belangrijke bezoek van de MP aan Chlna is door de mln¡ster echter promínent

opgebracht. ZlJn lnzet was er daarblj op gericht de noodzakelllke voorwaarden te scheppen die op korte termlJn tot
een dergellJk bezoek kunnen lelden.

tk heb goer.le hoop dat de minister-presldent nog voor november Chlna zal bezoeken. Alsdan zullen de panda's zeker

blj de voorbereldlng van dat bezoek worden betrokken.

Met vrlendelljke groet,

I

Dlrector Asla and Oceanfa

Ministry for Forelgn Affairs
Bezuiclenhoutseweg 6712594 AClThe Hague lThe Netherlands PO Box 2006112500 EB lThe Hague lThe Netherlands

I
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--Orfginal Message---
From: ßobin de Lange

Geachte heer

Hoop dat het u goed gaat.
lk hoorde het goede nieuws van met betrekking tot het bezoek venTimmermans aan Ch¡na
komende dlnsdag.
lk begreep dat de panda's wellicht besproken zullen worden
Dank voor uw lnspannlngen,

Gr. Robln

Ps We hebben Jonge w¡tte leeuwtJes ln ouwehancJs Dierenpark, Dus als u rnet famllle langs wíll komen, Van harte
welkom.

Verstuurd vanaf m[n lPhone

Verstuurd vanaf mijn lPhone

Help save paperl Do you really need to print this email?

Dit berichl kan lnforrnatie bevatten cJie níet voor u is bestemd. lndlen u niet de g"n,tr"rr.Jrde bent oi dít bericht
abusievelíjk aan u ls toegezonden, wordt u verzocht dat aan de ahender te melden en het bericht te verwljrleren, De
staet eanveärdt geen aansprakelijklreid voor schade, van welke aarrl ook, rjie verband houdt mel rlslco's verbonden
aan het elektronlsch venenden van berlchten.

Thls message may contaln inforrnation that is not intended for you. lf you are nol the arJdressee or íf thís message
was sent lo you by mistake, You are requested to inform the sender ancJ delete the rnessage. The State accepts no
liabìllty for damage of any klnd resultlng from the risks inherent Ín the electronic transmission of messages.

2
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F¡onr:
Sent:
To:
SubJect:

Attac,hments:

Robin de Lange

ments
AgreementPanda'sA 21112012a pdf; AgreementPanda'sB 21112012a,pdf

e"rt.fli'
Dank voor ons gesprekken van twee weken geleden.

Hoewel lk natuurlljk teleurgesteld was, begrijp ik vanzelfsprekend dat er andere belangríjkere zaken
te bespreken waren bij het bezoel< van Mlnister Timmermans. lk hoop dat er binnenkort een datum
bekend is voor het bezoek van de MP en er tot hel feitelijke bezoek nog op diplomatiek niveau
veel over de panda's gesproken l<an rvorden.

We hebben afgesproken dat il< je de contracten toestuur díe besproken ziJn met de CAZG.
Zoals ik aangaf worden ze pas ondertekend als er overeenstemm¡ng is op het hoogte niveau.

lk wilje verzoeken vertrouweliJk om te gaan rnet beide documenten.

Mocht Je nôg vragen hebben hoor il< dat graag.

Met vriendelijke groet,
RobÍn de Lange

Ouwehands Dierenpark Rhenen
Grebbeweg ur
Postbus 9
39ro AA Rhenen

T:o3r7J
wwrv."iiw*liiiäa:¡t

I
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Denk aon het miliev voo¡døt u dit bericht aJdrukt.

De lnlpud van deze e.moil en de cvcnluele doorlsijlselrcrende ltljlagon zljn penoonlilk gerlcht dan en deúalve uitslultend bestemdvoor de
geadresseerde,

Deonavanger,dienielelrgeadresseerdels,isnletgercchtlgddelnhoudvandczemailtelezcn,tekopiëren,doorlesluren,lelone,t otopenlge
onducwilzc
te gebruiken, lndÌen u deze e.møil per verglssing onlvdngen heeÍ1, dan wordt u verzocltt de zendervan dlt berlchtvíq deze c-muil le
heantwso¡den,
ouwehands Dierenpork B.v. oonwardt geen enkele aansprakelijkheldvoor enlgerlelschadevoo¡lvloeiend ult het gebrutkcnlotacceptotievon de
lnhoudvdn
he¡ bcrlcht.

z



Aan
V¡n

De l'4i nisi er--F)resiel nn I

Secretariaat Minisrerraad
MÍn is rerie von,4lgent ene Zoken

ililt lil:iìt l,;l'l¡ii]:¡¡,tr-til,rì \i.;i lilllJlr:lii,¡.,itlirl,lV[ì vr:¡ûi
lì C ì i il iì ..,, i i | 

( \",¡¡ !i ( ì il t, ,'.: I t at ; I il,, [.r I i: r,,: t I pe r Í ;

AðtrIt¡ þii'li$tår-Frèstdant

t)åfi-rr¡
5 )¡;i!¡r 201 S

Oir¿e r!ltiÊtìltû
31 _r ç¿s:

A ut€!r
ITIê Þ

H"t t*Ls#

AcNuies

To*licfrli ng
Oci' liulri
heeft dr
RAAZ
c1 eze

rqe l.;t5l-Llur- villr
irr eçn ble f vas

r,toÊrd Ê nre (

s le€ il

'l er irl[or't ll¡[t'¡ lia'lrl¡¡sn*¡trnal \ii¡ b!rjr;q¡i¡a.ctútrn v¿,lrrlr¡clçr'l¡nclsc Vcrr.rii¡rrc1
valt Þri'r'e¡i,rine rl (i'tVir I vc,ût prt irrl: rrr ¡lç v.ì¡rO[ri.,J,llìÂ.lCs 0,r,,.c,,,p¡1j,,

l'lVp sLer",llL de parreir fiuú(5Lr-,VEir ClLll¡¡clìi¡¡rili en
itr le i rs een ¡evol¡ 0p een recerrt

wdàfìn de u¡e rrl
çes¡:re1< dai
csteld 0f

tr,,-; v00r' UlrTe
vÐ0f tor op hcde n gevoerde bcle¡d v¡n l"lecicrl¡nejse kalttnet

Êrntc|\¡i de i:¡srs

Pà ¡i(ì I rð.t I



(0o
Drerenturnen

:l ¡ 'j::1"i c,*ç ,+-

Ministerie van Algemene Zaken
Minister-president drs M, Rutte
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

Amsterdam, 5 januari 2015

Sinds 2000 pafltci peert Ouwehands Dterenpark Rhenen actief in het Chinese pfogramma ter
bescherming en instandhouding van de reuzenpanda en onderhoudt het park nauwe
betreltkingen met de verantwoordel'ljke Ghinese instanties over toetreding tot drt pr0grâmma

for ZoologicalDit heeft geres ulleerd in een Letter of lntent met de CAZG (Chinese Association
Gardens) waarin afspralten ziJn om twee reuzenpanda's van China naar Nederland te
brengen,

gemaakt
waardoor de mogelljkheid besteet onderzoek ult te brelden, de populatie te vergrolen

en de Nederlandse tn contact te brengen
goodwill

met deze bijzondere diersoort Orrwehands
Dierenpark heeft met arnbassadeur ook in China een uitstekendepositie De komst van naar Dierenpark Rhenen is tijdens handelsmissies
en officiêle bezoeken cliverse malen besproken met de Chinese premier en president, dankziJ de
Nederlandse ambassade in BeiJing, diverse Haagse ambtenaren en leden van het kabinet

Excellentie,

Op 1 juli 2011 ontving u van de voormalige voozltter
Dlerenluinen (NVD) een brlef waarln ctooÌ de verenlg hetpandaprgect en Ouu¡ehands Dlerenpark als dierenti u

ry_eJï worden. Aangezien hel bestuur van le NVD ief uít2011 stamt, bevestigen wij hierbij graag opnieuw onze support,

d van de Nederlandse Vereniging van
ht aan internatíonale fokprogramma's van
educatie Ouwehands Dierenpark onderstreept de
park als in samenwerking met andere NVD leden

Het besluur van de NVD acht Ouwehands Dierenpark zeer geschikt om deze bijzondere
diersoort te huisvesten,.omdat het dierenpa* uesbtrlt<t overiuime érvaring meriof ãn 

-

vetzorging van diverse beersoorten. Het;Berenbos' en de succesvolle voõrtplanting van de
ijsberen zijn voorboden voor het succesvol houden en fokken uãñ rãuz"npanda's Tevens heeft

Nederlandse Vereniging van Dierentuinen
Poslbus 1 5458 - 1001 ¡rL I msrerdarn - T OZO 7OSg930

Rebobank NL 9s RABO mmer 8007 90 62s B 01
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Drerentulnen

ntoonbaar en structureel veeltÍjd en moeite
de komst van deze lwee dieren en in deze

ity & Research Centre) Afgelopen herfst
voozitter van de 'Conference of the

Giant Pandas'in China Chongqing

Het bestuur van de NVD verleent daarom graag a
veueruen van de reuzenpanda,s. Nederlandse dí
maar dreigen op achterstand te geraken, doordat
krijgen.

lk hoop u hlermee volcioende te hebben geinformeerd.

Met de meesle hoogachtirrg
Mede namens Bestúur en óirectie Nederlanclse Vereniglng van Dierentuinen

lr, M,S P. Damen
Voorzitter

8tj
Die
Die s

Gai ierenrijk,

¿tr,
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PEK-N-072/15

The Embassy of the Klngdom of the Netherlands presents lts complíments to the State
Forestry Admlnlstratlon of the People's Republlc ol Chlna and has the honour to lnform the
latter as follows.

fte Government ol the Kingctom of the Netherlands supports lhe lnltlative of 'Ouwehands
Zoo Rhenen Netherlands' to enter lnto an agreement regarding Glant Panda Intelnational
Conservatlon Cooperatlon,

Tle Chinese Cooperatlon partner ln thls proJect, appolnted by the Chlnese State Forestry
Admlnlstration, wlll be the Chlna Wlldllfe Conservation Associalion.

Thls posltlon of the Dutch Government on thls matter was slated ln a letter by formet Prime
Mlnlster of the l(ingdom of the Netherlands, H,E. l4r. Wlm KOK, dated 10 October 2001, to
H,E, Mr. JIANG Zemln, then Presldent of the People's Republlc of Chlna, and remalned
unchanged slnce,

The permanent support ofthe Dutch Zoo Federatlon and the close cooperatlon of
Ouwehands Zoo wlth Wagenlngen Universlty and Research Centre strengthen the

Government of the l(nqdom of the Netherlands'posltlon lhat Ouwehands Zoo ls a most

sultable accommodatlon for Glant Pandas.

Tlre Embassy of the l(lngdom of the Netherlands avails ltself of thls opportunlty to renew to

the State Forestry Arlmlnlstratlon of the People's Republlc of Chlna the assurances of lts
hlghest conslderatlon.

BelJlng, 24 lune 2015

State Forestry Admlnlstration
Forelgn Affalrs Depa rtment
BEIJING

CC: Mlnlstry of Forelgn Affalrs of the People's Republlc of Chlna,

Department of European Affalrs
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Document

, nr. 11

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

dinsdag 2Ilun ¿vLr L6:07

dierentuinenbesluit

Opvolgen
Gemarkeerd

Blj deze nog wat lnfo over de pandas nav mijn gesprek met
Alles is nog zeer vertrouwelllk.
De pandas zullen nlet naar gaan maar naar Ouwehands Dierenpark.
Ze komen tijdelflk en het kost Ouwenands een paar miljoen voor een paar jaar.
Hlervoor wordt op overheidsniveau een Memorandum of Understandig (MoU) tussen NL en China opgesteld
Daarin wordt o,e. lets over onderzoek en door WUR).

en DAD

N&B . _ ) wil team sâmenstellen N&B-DAD.
Vanult N&B wordt het getrokken door (CfTES-vergunnlngen etc.).
Vanult DAD partlclpeer jlj daarin vanwege Beslult Houders van Dleren (voormalig dlerentulnenbesluit)
¡k hph oeadvlseerd om RVO hler ook ln te betrekken vanwege ulWoerlng dlerentulnvergunning I

N&B neemt lnltlatlef zodra actle nodlg ls.

Groet

I
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From:
Sent:
To¡
SubJecU

From: Robln de lange
Sent: ustus 2015 16:20

Cc:
Subjec$ Re: Vergaderlng 22 Jull -noba bene

Allen,

Afgelopen manndog l¡eefl de ofsprnok in Beijing plnatsgevonden, Aunwezig hierbij wnren ufgevaonligden
van CWCA, SFA, Ourvehands Dierenpark en de Nederlantlsc Ambassudc,

De ufsprouk is zecr positiel'cn gocd verlopcn, Mcdc rJonløij dc uitstckcncle ouderstcuning van dc
Nedcrlsndsc nmbæsndc. Er is rnccr duidclijkbcid vcrkregcn ovcr dc ncties clic wij de konrendc tijd moctcn
ondcrnclucr't. En d¡amuusl is de urgerrlie van dc tijdlíjn duidelijk bij dc Chinezen. De dngen erno heb ilc ook
het Wolong Pundu Centre bezocht en veel mensen fonneel en infonneel gesproken. Op basis van al deze
gcsprckken is hcldcr dal de volgcndc stappcn noodzakclijk zijn.

Dc komcnde trvcc mua¡rden zullcn wij rvcrkcn nan:

- lrct opstcllen vsn een letter of comfort wour Ourvchonds Diercnpark beloolì te voldocn oun nlle rcdelijke
eiscn van de Chinezeo orn de pondo's te kunnen ontvrngen,
- het toest¡t¡u von een inspectie van Ouwehanrls Dicrcnpurk door ccn dclcgatic van cxpcrts (vcrmocdclijk
eind septcmbcr).

lVuursclrijnlijk zut hiemu de rveg vrij zijn om in oktol¡cr tijdcns hct stontsl¡ezoek cen toezegging te docn dot
NL dc pnnda's zal lcrijgcn. Vonzclßplcliend z¡l het koningspoor dit als eerste te horen krijgen rvûünu er een

offrciële aonkondiging voor de pers rvorrll. gednan (informcel vernouìcn van Zhong Yi).

Overige zakcn dic gcrcgcld moctcn worrJcn zijn:

- hct opstellen vû¡r een uitlcenovcrecnkornst waorin de dctnils worden geregetd van het huisvesten von
panda's in Ourveltonds Dierenpark.
- overeenstemming over het definilieve onllerp vun hct nicurvc vcrblijf met Wolong
- tmining vun 2 mmnden mcdclcrlicrs Oulchunds Dicrcnpork in Wolong.
- inspccticbezock na de boul van het verblijf cn voor dc komst von dc pando's.
- dric wekcn voor trrnsport mcdcwcrkcrs Ouwehonds Dierenpork nnur Wolong.
- trunsport panda's Ouwelunds Dierenpark.

donderdag 10 maart 2016 09150

Vergadering 22 juli -nota bene

TO

1
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Als de uitleet:overeenkonrst akkoord is zal daqrna ook de MoU goedgekeurd rvorden door SFA.

Vandaag l¡eb ik de hele.dug een bespreking gehad over ons ontwerp van het nieurve verblijf. Men vindt het
ontwerp bijzonder mooi en is enthousiast over de opzet. Ik beschitcnu over de juiste contsctpen¡onen
wa8rmee wij het voorlopigbeid outwerp verder tot een clefinitief ontwerp kunnän brengen.

Informeel heb ik van de directeur van CWCA gehoord dat nu wij een ofspraak met ze ¡ebben gehod ultes
snel goed zol komen. Die indruk heb ik uit alle gesprekken gekrãgen. Men is bereid volledig mlee te werken
om olles snel te loten verlopen.

Vnnzelßprekend go ik uu direct aan de gang met de actiepunten.

Groeten, Robin

2
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Document
nr.14

f

Van:
Verzonden:
Aan:

maandag 31 augustus 2015 1s'aa

CC:

Onderwcrp: FW: voorschrift bij wijziging dierentuinvergunning

Gcvocllghcld:

Hallo allemaal,

Ik heb nog even blj nagevraagd of dlt allemaal zo kon en lnderdaad geen probleem

Als een dierentuln een voorgenomen wUzlglng ln het dlerbestand meldt, dan treedt de

llet vrícndel'ijlcc Eroctôn,

Dircctíe Dierlijlre Agroketens en Dierenwekijn
Miniete¡ie vaa Economísche Zakcn
Telefoon: 070-

Ven:
Verzonden: maandaq Jr augustrls 20LS L5¿22
llrn:'
Onderwerp: wflzlglng dlerentulnvergunnlng

Hol

Je kan op deze w[ze, prlma de gebrulkelflke procedure van een wiJzlglng op de dlerentulnvergunnlng ultvoeren

Groet van

V¡n:'
Vcrzondcn: maandag 31 augushts Z0r5 13:59
Aan:
Ondcrwerp: FW: voorscnnn oU wl¡zt gtng oerentulnvelg un ni ng

Hallo

Denk J[ dat er nog ]ets vergeten is ln onderliggende

Met w¡iendelijke Eroeten,



a

Directie Dierlijkc Ag'rokcÈons cn Dicrenrelzijn
Minicterie van Econoniscl¡e Zaken
Telefoon: 070-

Van:
Velzonden: maandan ?1 a¡rnt¡etr¡c 2015 13:25
Aan.
GG: " -.,
Ondcrwcrp: Re: voorschrift b[ wfizlglng dlerentuinvergunnrng

Hoi

groet,

Versh¡urd vanaf mijn iPad

Op 3l aug. 2015 om 13:25 heeft
geschreven:

Beste

.het volgende

Hlerbij een eerste ovezicht van wat ik me[rlerover had gevonden in het Besluit houders
van dleren.

In het Beslult houders van dieren staat een registratieverpllchtlng:

Artlkcl 4.9. Rce¡ster
1. De vergunninghouder voert een inzlchtelljk register van elk dier of elke diergroep,
waaruit de mutatles van de dleren en de ziektegeschledenis blflken, en waarln ln leder
geval de volgende gegevens zijn opgenomen:
a. de wetenschappelijke soortnaam en het aantal dleren dat van die soort ln de dlerentuln
wordt gehouden;
b. het geslacht, lndien mogelijk en relevant;
c. de datum van verkrijging of de geboortedatum;
d. bij overdracht of verkrljglng: de bestemming en de herkomst van de dieren en in
voorkomend geval de nummers van de ln- en ulWoerdocumenten en certlflcaten;
e. de identlflcatle van het dier of de dlergroep door het rlngnummer, het tatoeagenummer,
het microchipnummer of, indlen een reglstratlenummer ontbreekt, een omschrljving aan
de hand van bijzondere uiterlijke kenmerken;
f. blj vertrek van een dler of diergroep: de datum en de reden van vertrek en de naam en
het adres van de eindbestemming;

2



9. narts: de datum van dit bezoek, alsmede de
9e het díer;
h. datum en de oorzaak van de sterfte.
2..Het reg¡ster, bedoeld ln het eerste lid, wordt ten minste een maal per maand
biJgewerkt,

kel4.9
n (ziekt . Ze
van het n.
t welke

verbonden

Artlkcl 4.6. N¡dere voor¡chrlftcn cn bcperkingcn
De voorschrlften en beperkingen die op grond van ãrtikel 7.5, eerste lid, van de wet aan
een vergunn¡ng kunnen worden verbonden, strekken tot nadere uitwerking van de
artikelen 4.7 tot en met 4.12.

EL

Groet,

3
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Document
nr.7

tbv
Achtergrond informatie

k met Buitenlandse Zaken over staatsbezoek konin aan China 2

Panda
De panda is een bedreigde, zeer zeldzame soort, die in het wild alleen nog in China voorkomt
(de totale populatie bedraagt circa 1000 tot 2000 dleren)
China heeft een fokcentrum ingericht voor deze sooft en leent onder bepaalde voorwaarden
gefokte panda's uit aan door hen gekozen landen
China beheert het fokprogramma door aan te geven welke dieren naar welke dierentuinen
mogen gaan om te proberen nakomelingen te verwekken
Tot nu toe is het produceren van nakornelingen slechts in enkele gevallen gelukt

CITESl-regelgeving
. De soort heet officieel reuzenpanda (Ailuropoda melanoleuca) en staat op Lijst I van CTTES (de

stri kt beschermde soorten)
. Volgens de ClTES-regelgeving is er voor soorten van Lijst I een verbod op internationale

handel van uit het wild afkomstíge exemplaren; voor gefokte exemplaren geldt dat deze voor
niet-commerciële doelen door het land van oorsprong mogen worden uitgevoerd, zoals ten
behoeve van fokprogramma's in dierentuinen

. Als China een ClTES-uitvoervergunning verleent voor deze dieren, zal Nederland een
invoervergunning verlenen (RVO.nl); de invoervergunning wordt aangevraagd door de
dierentuin die de dieren ontvangt

o De ClTES-regelgeving stelt ook eisen aan het veryoer van de dieren naar Nederland (transport
conform de dierenwelzijnsbepalingen)

Kosten en organisatie

China stelt een tijdelijke leenovereenkomst op, die bepaalt dat er kosten aan het uitlenen van
de dieren zijn verbonden (ca. 1 mln € per jaar per dier; daarbij komen de kosten voor het
bouwen van de gespecialiseerde verblijven en voor het verzorgen en voeden van de dieren);
China blijft eigenaar van de dieren
In principe komen deze kosten voor rekening van de ontvanger; de betreffende dierentuin

a De grote dierentuinen in d zijn verenigd in de Nederlandse Vereniging van
Dierentuinen (NVD), die onderdeel vormt van de Europese vereniging van dierentuinen
(EAZA=European Animal Zoo Association); deze dierentuinen voldoen aan de hoogste
kwaliteitscr¡teria

Aanbod van Nederland

China plaatst haar aanbod in het kader van de versterkte samenwerking tussen beide landen
op het gebied van natuur- en bosbeleid

a

o

a

a

o

¡

t CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora

1
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Document
nr. 16

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

maandag fa¡anuåri 2016 13:25

FW: Inspectie CWCA

Van: ! . @mlnbuza.nl'l
Vezonden: woensdag 16 seotember 2015 18:43
Aan:
Onderwerp: Inspeae CWCA

Beste allen,

CWCA heeft aan Ouwehands laten weten dat zij het niet nodig achten om op inspectie langs

te komen. Deze stap wordt dus overgeslagen, nu volgen de onderhandelingen over de uitleenovereenkomst tussen

Ouwehands en CWCA. renracht binnen enkele dagen een draft te onWanten van CWCA. lk houd Jullie op de

hoogte.

Groet,

Heþ save paper! Do you reallyneed to print this enrail?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is besterrd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonde,n, wordt u verzocht dat aan de aþ.ender le melden e¡r het bericht te
verwijderen. De Staat aauvaa¡dt geen aaru¡ptakelijkùeid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's vetbonden aan het elektsonisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform lüe sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the rislc inh€rent in the elecFonic
transmission of messages.
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Memorandum of Understanding

Betweeh

Ministry of Economic Affairs of the Netherlands

And

state Forestry Administration of the People's Republic of china

Cooperation of Promoting Giant Panda Conservation

Ministry of Economic Affairs of the Netherlands and State Forestry Administration of

the people's Republic of China (hereinafter jointly referred to as 'the Participants", or

referred to as the Dutch Side" and the Chinese side" respectively),

ln view of the long-term friendly relationship between the Kingdom of the

Netherlands and the People's Republic of China;

Looking forward to the Project of Collaborative Conservation and Research of Giant

Panda (hereinafter referred to as "the Project") launched by Ouwehands Zoo Rhenen

and the China Wildlife Conservat¡on Association (hereinafter referred to as "the

Partners"), to further promote the friendship between the Kingdom of the

Netherlands and the People's Republic of China, as well as the friendship between

both peoples, and to strengthen the cooperation and exchange between the two

countries in the area of wildlife conservat¡on, especially the endangered species;

Therefore, reach the errangement as follows:

Paragraph 1 CooPeratlon PurPose

On the basis of equality, reciprocity and mutual benefit, ln accordance with the

relevant laws and regulations of each country as well as the Convention on

lnternational Trade in Endangered species of wild Fauna and Flora (clTES), the

Participants will promote the smooth implementation of the Project complying with

the project Agreement, and facilitate the cooperation and exchanges between the

two countr¡es in the area of the conservation of wildlife lncluding giant pandas.

On
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Paragraph 2 CooPeration Content

The Participants will cooperate on the following issues:

1. The Participants will supervise the implementation of the Agreement on

Collaborative Conservation and Research of Giant Panda between the Partners' The

Dutch side will notify the Chinese side the status of the Pro¡ect before the end of

each year. ln case of special incidents such as death and serious disease of the giant

pandas occur, the Dutch side will immediately notify the chinese side'

2. The chinese side will evaluate the Project if needed, and the Dutch side will

provide support and coordination. The evaluation results will be shared with the

Dutch side.

3. The Participants wlll hold meetings at appropriate t¡me, communicating with each

other ebout the implementation of the Project'

4. The Chinese side will invite the Dutch side to china to attend activities related to

Giant Panda conservation and management'

5. Any breach of the Project Agreement or dispute arising out of the Project

irhplementation that cannot be resolved between the Partners' will be settled

amicably through consuttation between the Participants'

5. The Participants may develop exchanges and cooperation in the field of other

species conservation based on the status of cooperation'

Paragraph 3 Cooperation Mechanlsm

Each Participant w¡ll appoint a special liaison office responsible for the contacts and

cóordination of the exchanges and cooperation under th¡s Memorandum of

understanding. The Dutch liaison office is the Directorate-General for Agro and

Nature of the Ministry of Economic Affairs of the Netherlands, and the Chinese

liaison office is the Department of Wildlife Conservation and Nature Reserve

Management of state Forestry Administration of the People's Republic of china'

Any dispute during the implementation of this Memorandum of understanding will

be resolved through negotiation by the Participants'
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Paragraph 4 Sources of Fundlng

Each participant will bear the cost of international travels, accommodations, meals

and insurances, etc., incurred by its own visiting delegations. Expenses for other

activities will be decided upon through further consultation'

Paragraph 5 Effective date, Amendment and Termlnatlon

This Memorandum of Understanding will become effective upon signature by the

participants and will remain in effect until the end of this Project when the pair of

giant pandas, their cubs and derivatives are returned to China. Both Participants,

upon mutual written consent, will be able to modify and supplement this

Memorandum.

The Memorandum of Understanding is signed on October 26th 201'5, in Beiiing, in

duplicate in the Chinese and English languages, each version being equally valid'

For Ministry of Economic Affairs of

the Netherlands

Minister for Agriculture

For State Forestry Administration of

the People's RePublic of China

ng Ji

Administrator
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