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HARM NIESEN

Bleker, we zijn die naam al bijna vergeten. 

Verdrongen uit welbegrepen eigenbelang. Zijn 

ontwerp voor een nieuwe Wet Natuur was 

zo dramatisch slecht, dat het alle min of meer 

groene organisaties in elkaars armen dreef. Een 

op zich uniek gebeuren in dit land, waar onder-

linge ruzies en 

verschillen van 

mening tussen 

natuur- en die-

renwelzijnsor-

ganisaties eer-

der regel dan 

uitzondering 

zijn. Wij mogen Bleker dan zo goed als verge-

ten zijn, staatssecretaris Dijksma is dat zeker niet. 

Zij gebruikt zijn onzalige wetsontwerp wel dege-

lijk als basis voor ‘haar’ nieuwe Wet Natuur. Een 

Naar een nieuwe Wet 

Natuur

‘
Het lijkt alsof we het alleen maar drukker 

krijgen’, verzuchtte Harm Niesen aan 

het begin van zijn praatje tijdens de 

jaarvergadering op 1 september. Een van 

de zaken die De Faunabescherming blijft 

bezighouden, is de nieuwe Wet Natuur. Deze 

moet binnenkort de huidige Flora- en faunawet en 

andere relevante wet- en regelgeving vervangen. 

Een wetsvoorstel dat ervoor heeft gezorgd 

dat veel ‘groene organisaties’ elkaar hebben 

gevonden.

De nieuwe Wet Natuur legt jagers, ook in de toekomst, geen strobreed in de weg. (Foto’s: H. Niesen)

Op geen enkel voor ons 

werkelijk belangrijk punt 

zal er iets verbeteren
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wet die al op 1 januari 2015 in werking moet 

treden. Dijksma heeft een Nota van Wijziging 

op het ontwerp van Bleker naar de Tweede Ka-

mer gestuurd. Zeker, het is een verbetering ten 

opzichte van het oorspronkelijke ontwerp, maar 

onder de indruk zijn we allerminst. Op geen en-

kel voor ons werkelijk belangrijk punt zal er iets 

verbeteren. 

‘Groene’ nota
In de nota, die we als veertig samenwerkende 

groene organisaties aan de staatssecretaris en 

aan de Kamer hebben aangeboden staan een 

paar voor ons cruciale eisen, die aan de nieuwe 

wet gesteld moeten worden. Geen jacht, anders 

dan in uiterste noodzaak en dat dient aange-

toond te worden. 

Bovendien moet 

duidelijk zijn dat 

jacht ook daad-

werkelijk helpt; 

monitoring en ver-

slaglegging dienen 

verplicht te zijn. 

Geen faunabe-

heerplannen meer, 

die in de praktijk 

gemaakt worden 

door en voor de jagers en vervolgens vrijwel 

klakkeloos worden goedgekeurd door Provinciale 

Staten. Waarin die ene vertegenwoordiger van 

de terreinbeherende organisaties uiteraard nooit 

van doorslaggevende betekenis kan zijn. 

Faunafonds
Precies hetzelfde geldt voor het Faunafonds: ook 

daarin maakt die ene vertegenwoordiger van 

de natuurbescherming niet het verschil. Dit soort 

organisaties, of ze nu landelijk of provinciaal 

werken, zouden in de toekomst een afspiegeling 

moeten zijn van alle organisaties die zich hierbij 

betrokken voelen. Jacht, louter voor het plezier 

van de jagers op de vijf zogenoemde wildsoor-

ten (houtduif, fazant, wilde eend, konijn en haas) 

dient geheel te worden afgeschaft. En uitkeringen 

bij ernstige landbouwschade moeten niet langer 

afhankelijk zijn van het feit of er al of niet ook 

geschoten is. Over al deze onderwerpen zijn 

de veertig groene organisaties het eens, ook de 

provinciale landschappen, Natuurmonumenten 

en Staatsbosbeheer hebben zich hierachter ge-

schaard. 

Mooi Nederland 
Na het verdwijnen van Bleker hebben de frac-

tiespecialisten van PvdA, GroenLinks en D66 

ook actie ondernomen. Aanvankelijk zou het 

de initiatief-wet Mooi Nederland worden, maar 

met een PvdA-ster als staatssecretaris werd dat 

een beetje lastig. Maar het initiatief is wel ge-

presenteerd en verschilt maar heel weinig van 

wat de veertig groene organisaties willen. Dat 

betekent toch wel wat, zou je denken. Dijksma 

denkt daar anders over. De samenstelling van 

de faunabeheereenheden zal niet veranderen. 

Niet erg, vindt Dijksma, het staat iedereen im-

mers vrij ongevraagd adviezen te verstrekken. 

Ja, de faunabeheereenheden huiveren nu al bij 

het vooruitzicht van die adviezen... Op papier 

wordt de wildlijst inderdaad afgeschaft. Niet dat 

er minder op die vijf soorten geschoten zal wor-

den, maar er moeten provinciale afschotplannen 

voor worden opgesteld. Zoals dat nu ook al in 

veel provincies het geval is, want meestal vinden 

jagers het geopende jachtseizoen niet voldoende 

om hun onbedwingbare lustgevoelens te bevredi-

gen. ‘Dreigende schade’ is dan de doorzichtige 

smoes waarmee de vijf soorten in veel provincies 

het hele jaar door geschoten mogen worden. In 

de praktijk dus op geen enkele manier een ver-

betering van de huidige situatie, maar reken erop 

dat het breed uitgemeten zal gaan worden in de 

publiciteit. 

Exoten
Een ander heikel punt is de bestrijding van exo-

ten. Die moet, ook omdat Europa dat zou eisen, 

veel gemakkelijker worden gemaakt. Niet langer 

zou dat alleen moeten gelden voor echt schade-

lijke, invasieve exoten. Bovendien is het begrip 

‘invasief’ aangepast. Vroeger betekende invasief 

dat een soort zich exponentieel snel voortplant. 

Nu is het al genoeg dát een exotische soort zich 

in Nederland voortplant. De strenge bescher-

ming van alle vogelsoorten, veel zoogdieren 

en  andere soorten, zoals die nu in de Flora- en 

faunawet is geregeld vervalt in de nieuwe Wet 

Natuur. Opzettelijk verstoren wordt in de meeste 

gevallen toegestaan. 

Gunstige staat
Weliswaar zal ook in de nieuwe wet de intrin-

sieke waarde van dieren worden erkend. Maar 

zolang de ‘gunstige staat van instandhouding’ 

niet in gevaar komt, is veel toegestaan. En ‘gun-

De strenge bescherming 

van alle vogelsoorten, 

veel zoogdieren en 

andere soorten vervalt in 

de nieuwe Wet Natuur
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Groene coalitie

De organisaties die deelnemen aan de ‘groene coalitie’ zijn:

Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, Dierencoalitie (22 organisaties), Natuur en 

Milieufederaties, Vlinderstichting, KNNV, Soortenbescherming Nederland, Stichting De Noordzee, Vereniging Politie 

Dieren- en Milieubescherming, Wereld Natuur Fonds, De12Landschappen, Landschapsbeheer Nederland, IVN, Milieu-

defensie, EIS, FLORON, Ravon, Zoogdierenvereniging, VOFF, IUCN NL, De Faunabescherming, Duinbehoud, Stichting 

Goois Natuurreservaat, Vereniging Platform Lichthinder, Natuur & Milieu en Samenwerkingsverband Nationale Parken.

De nota ‘Een nieuwe wet natuurbescherming Visiedocument van de Nederlandse natuur-, landschaps- en dieren-

welzijnsorganisaties’, die de samenwerkende organisaties hebben aangeboden aan staatssecretaris Dijksma is te vinden 

op de site van Natuurmonumenten: 

https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/Visiedocument%20groene%20organisaties%20natuurwet.pdf.

stige staat van instandhouding’ heeft al voor heel 

veel verwarring en onbegrip gezorgd. Want, 

hoe stel je dat vast? Geldt het voor een provin-

cie, heel Nederland, heel Europa? Juridisch levert 

het nauwelijks een handvat om iets of iemand 

aan te pakken. Nog meer dan nu al het geval is, 

krijgen de provincies het voor het zeggen. Of dat 

een verbetering inhoudt, valt te betwijfelen. Tot 

nog toe blijken de provincies vooral besluiten te 

nemen die niet tegen de gevoelens van de boe-

ren ingaan. Kennis van zaken en financiën zullen 

ongetwijfeld bij alle provincies een nog groter 

struikelblok vormen dan nu al het geval is. Vaker 

dan goed is voor de in het wild levende dieren, 

zullen beslissingen van de provincies vooral poli-

tiek gekleurd zijn. Dijksma wil dat deze nieuwe 

wet breed wordt gedragen en tientallen jaren 

meegaat. Wat ons betreft krijgt ze haar zin niet. 

Tot 1 oktober is er tijd om haar en de Tweede 

Kamerleden op andere gedachten te brengen. 

Dat is kort. Heel kort.

De huiskraai is het eerste slachtoffer van de gewijzigde definitie van ‘invasieve’ exoot.


