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Verschillende visies op natuur
• De  mens kan de natuur niet verbeteren. 

De natuur zorgt voor zichzelf en houdt zichzelf in

evenwicht. (Jean Jacques Rousseau: Emile, 1762). 

Versus

• De natuur moet worden beheerd om behouden te
blijven.



Waarom natuurbeheer meestal nodig

is in Nederland

• Natuurreservaten meestal te klein in oppervlakte

• Natuurreservaten vaak geïsoleerd van overkomstige habitats

• Vaak incomplete ecosystemen (bijvoorbeeld zonder

toppredatoren, of  sleutel-herbivore ontbreken )

• Kwetsbaar voor vervuiling vanuit omliggend cultuurland

• Landbouwgronden steeds minder geschikt voor niet-

gehouden dieren

• Conflicten tussen belangen niet-gehouden dieren en

landbouw



Staat van dieren in de natuur

• Oppervlakte en kwaliteit leefgebieden essentieel, 
ook voor welzijn

– Denk aan jonge vogels die verhongeren in het nest, 
dieren die geen partner kunnen vinden, gevolgen van 
de inteelt op de gezondheid

– Als populaties niet gereguleerd worden door 
roofdieren, parasieten en ziekteverwekkers, worden
ze beperkt door de hoeveelheid voedsel. Dan sterven
er dieren van de honger



Staat van dieren in de natuur

• Duurzaam voortbestaan bedreigd:

– Leefomgeving klein

– Leefomgeving onvoldoende kwaliteit

– Afname kwaliteit natuur

• Er is ook natuur buiten natuurgebieden!

– Invloed van onze landbouwmethoden en levenswijze

– Schrikbarende achteruitgang biodiversiteit

• Nodig: Verbetering leefruimte, aanpassing
landbouwmethoden
faunapassages,verbindingszones



Welzijn

• Steeds meer belangstelling beleidsmakers en publiek

• Meer kennis ecologie en diergedrag: beter weten 

hoe welzijn waarborgen

• Wat zijn de gevolgen van beslissingen over welzijn 

individueel dier voor welzijn soortgenoten in 

populatie en voor ecosysteem? 



Omgang met natuur

• Zorgplicht versus afblijfplicht: aanpassingen in 

beheer

• Hoe met natuur omgaan? NL-ers zijn sterk verdeeld

• Voorbeeld enquête

• Publieke opinie: huidige kennis of  wetenschappelijk 

verouderde inzichten? 

• Mythes, emoties en ecologie (bijv. de wolf)



Andere ontwikkelingen

• Invloed intensieve landbouw

• Nieuwe diersoorten en herintroducties

• Veranderende wetgeving natuurbeleid

• Waardestelsel

• Voedsel, gezondheid & welzijn

• Schurende kwesties: Oostvaardersplassen, 

zeehonden



Wat er moet gebeuren voor 

dieren in de natuur (1)

• Maatregelen om biodiversiteitsverlies te stoppen –

voldoende oppervlak en kwaliteit.

• Toekomstplannen landbouw – naar een 

kringlooplandbouw met voldoende ruimte voor 

natuur (inclusief  ecosysteemdiensten als bestuiving 

en biologische plaagbestrijding).



Wat er moet gebeuren voor 

dieren in de natuur (2)

• Bestrijding diervriendelijk: noodzaak en methoden

• Meenemen van welzijnsaspecten bij 

populatiebeheer, (zie ook RDA-zienswijze Wegen 

van welzijn van dieren in de natuur). 

• Dialoog over het lijden van dieren in de natuur –

zorgplicht versus afblijfplicht.



RDA-Agenda
Dieren in de natuur

• Welzijn van dieren en dierpopulaties in de 

Nederlandse ecosystemen;

• Plaats in het ecosysteem van niet-gehouden dieren 

en dieren die nu aangeduid worden als plaagdieren.



Naar een nieuw partnerschap tussen

mens en dier?

Reactie op RDA-rapport en agenda door: 

• Femmy Smit (Dierenbescherming)

• Hugh Jansman (Wageningen Environmental

Research 

• Chris Kalden (MARF)

Discussie zaal
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en dieren die nu aangeduid worden als plaagdieren.



Discussie

• Deelt u de RDA-agenda voor dieren in de natuur? 

Mist er iets?

• Wat betekent een nieuw partnerschap voor onze

omgang met dieren in de natuur?

• Wat is een gewenst toekomstbeeld voor onze

omgang met dieren in de natuur?



RDA-agenda Algemeen

• Doden van dieren, onder welke voorwaarden mag 

dit en hoe precies; 

• Welzijns- en gezondheidsgevolgen van 

vermenselijking van dieren;

• Dierenwelzijn binnen en tussen de verschillende 

bestuurslagen: rijk, provincies en gemeenten;

• Plaats van het dier in de kringlooplandbouw, zowel 

de productiedieren als de dieren in de ecosystemen 

waarin de landbouw functioneert.



Naar een nieuw partnerschap 

tussen mens en dier?
Reactie op RDA-rapport en agenda door:

• Femmy Smit – Dierenbescherming

• Hugh Jansman – WUR Environmental Researsch

• Chris Kalden – Staatsbosbeheer, Advisraad

faunabescherming

Discussie zaal


