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Doelstelling
Stichting De Faunabescherming is een niet-
gesubsidieerde, landelijke vrijwilligersorganisatie. 
Haar doel is een ethisch en wetenschappelijk 
verantwoord faunabeleid. 
Stichting De Faunabescherming tracht haar doel 
te bereiken door het bepleiten van verbetering in 
de wetgeving, het propageren van onderzoek en 
het bekendmaken van onderzoeksresultaten aan 
beleidsinstanties en publiek.

‘De natuur herstelt zich, maar wel langzaam’, 
lees ik terwijl ik aan het mijmeren ben over dit 
redactioneel. ‘Vooral met libellen en zoogdieren 
gaat het beter, met dagvlinders en amfibieën blijft 
het aanmodderen.’ Het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) onderzocht recente gegevens 
over 1800 dieren en planten. Vanaf 1995 zijn 
veel soorten niet verder achteruitgegaan of zelfs 
toegenomen, meldt het bericht. Waar tonnen 
euro’s en bergen energie gestoken worden in 
noodlijdende en zo goed als uitgestorven soor-
ten, gebeurt hetzelfde met de soorten die het wél 
goed doen. 
Neem de gans. Op Twitter zag ik een kranten-
berichtje uit 1948 voorbijkomen: ‘De grauwe 
gans weer als broedvogel in ons land.’ Er staat 
nog net geen smiley bij. ‘Midden Juni werden op 
een zandplaat in het IJselmeer, onder de kust te 
Oudemirdu, een paar jonge vogels gevonden, 
waarvan een reeds gestorven en het tweede 
exemplaar door honger reeds zodanig verzwakt 
was, dat het gemakkelijk bemachtigd kon wor-
den.’ De plaatselijke jachtopziener dacht: dit 
moet wel een grauw gansje zijn! En jawel, de 
heer G. Bosch te Huzum stelde, nadat de vogel 
naar hem was ‘opgezonden’, vast dat het hier 
inderdaad om een grauwe gans ging. Een soort 
die ‘sedert het midden der vorige eeuw niet meer 
in ons land heeft gebroed’. Dr. Jac. Thijsse zegt 
in zijn werk “Het Vogelboekje” hiervan: Deze 
soort broedde vroeger hier en daar in Friesland. 
(...) In ornithologische kringen is men dan ook 
zeer belangstellend naar deze nieuwe vestiging 
van de grauwe gans in ons land.’ 
Het kan verkeren. Nu lijkt er een wedloop gaan-
de waarin provincies elkaar proberen te overtroe-
ven in hoeveel ganzen ze kunnen doden. Hoe, 
daarom malen ze niet: vergassen (verboden 

onder Europese regelgeving), de nek omdraaien 
(uiterst inhumaan) of onthoofden (hoe gruwelijk 
kun je het verzinnen?). 
Gedeputeerde Jaap Bond van Noord-Holland 
overweegt zelfs om speciale doodseskaders op 
te leiden, die tijdens de ruiperiode de grasvlakten 
van zijn provincie afstropen om elke gans in zicht 
over de kling te jagen. Adviesbureaus draaien 
overuren om rapporten te schrijven hoe die 
bergen ganzenvlees vervolgens aan de Neder-
landse man of vrouw gebracht kunnen worden. 
In hun ganzenbloeddorst lijken de beleidsmakers 
totaal vergeten dat de gans een beschermd dier 
is, dat alleen onder specifieke voorwaarden 
gedood mag worden. Een bescherming die per 
1 januari wel eens nog verder onder druk kan 
komen te staan met de invoering van de nieuwe 
Wet Natuur. Kortom: De Faunabescherming heeft 
na bijna veertig jaar aan bestaansrecht nog niets 
ingeboet.

Redactioneel NETTIE DEKKER

Jagen? 
Natuurlijk 

niet!
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Dat de zeearenden het uitstekend doen in 
 Nederland wisten we al. Nu begint het er ook 
steeds meer op te lijken dat visarenden in ons 
land gaan broeden. Boswachters hebben in de 
Biesbosch twee nesten aangetroffen. Een primeur. 
Gewoonlijk blijven de vogels niet de hele zomer 
in Nederland, maar gebruiken ze ons land als 
tussenstop op hun trekroute van hun zomergebie-

den in het noorden en oosten van Europa en de 
gebieden waar ze in de winter verblijven. Door 
de vele natuurontwikkelingsprojecten binnen 
‘Ruimte voor de Rivier’ is het zoetwatergetijdenge-
bied van de Biesbosch de laatste jaren flink gro-
ter geworden en daardoor aantrekkelijker voor 
de visarend. Of de vogel ook echt gaat broeden 
is nog niet zeker. Volgens plaatselijke boswachter 
Thomas van Es zijn de nesten nog niet gebruikt. 
‘Maar het zou kunnen dat ze gebouwd zijn 
om volgend jaar als broedplek te dienen.’ Voor 
zover bekend hebben de roofvogels eenmaal 
eerder een nest gebouw in Nederland: in 2002 
in de Oostvaardersplassen. Hierin is nooit suc-
cesvol gebroed. Wie de visarend nog wil zien 
moet snel zijn. Halverwege oktober trekken ze 
door naar hun overwinteringsgebied in onder 
andere Afrika. Vanaf april keren ze weer terug in 
Nederland.

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 

Visarendnesten in Biesbosch
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.

Een visarend bij zijn nest in de 
Biesbosch (21 augustus 2014). 
(Foto Niels van Pelt / Staatsbosbeheer)
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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

Vogeleiland De Kreupel. (Foto: Ineke van den Abeele)

Facebook
Na even een wat sluimerend bestaan geleid te hebben, is de Facebookpagina van De Faunabescher-
ming weer ‘bemenst’. Vrijwel dagelijks plaatst onze ‘Facebooker’ nieuwe, relevante informatie of links 
naar interessante artikelen. Wilt u ook meepraten over faunabeschermingszaken of reageren op posts? 
Like ons dan op Facebook: https://www.facebook.com/faunabescherming.

De Kreupel
De jaarvergadering werd deze keer gehouden 
op de MS ‘Friesland’. Een in 1956 gebouwd 
schip, dat lang dienst deed als veerboot tussen 
Harlingen en de Waddeneilanden Terschelling 
en Vlieland. Nu vormt het schip een veerdienst 
tussen Enkhuizen en Medemblik. De trip startte 
in Enkhuizen en voerde de faunabeschermers 
naar en rond het vogeleiland De Kreupel, een 
door mensen aangelegd vogelparadijs in het 
IJsselmeer. De Kreupel is een 1500 meter lang en 
500 meter breed natuurontwikkelingsgebied, dat 
bestaat uit 20 hectare zandplaten, met en daar-
omheen een gordel van ondiep water met hier 
en daar wat rietbegroeiing. In totaal beslaat het 
natuurgebied zo’n 70 hectare. Het gebied is een 
broedplaats voor zwarte sterns en aalscholvers 

en huisvest ook de grootste kolonie visdieven van 
West Europa. Zeker een kwart van de Neder-
landse visdiefpopulatie broedt op De Kreupel.
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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-

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 

De strenge bescherming 

van alle vogelsoorten, 

veel zoogdieren en 

andere soorten vervalt in 

de nieuwe Wet Natuur 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.
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Miljoenen muskusratten zijn de afgelopen zeven-
tig jaar gedood omdat ze onze veiligheid achter 
de dijken zouden bedreigen. Met voorspellingen 
van doorbrekende dijken, koeien met gebroken 
poten en landbouwwerktuigen die tot de assen 
wegzakken in muskusrattenholen als schrikbeeld. 
Maar klopt dat beeld? Is het dier inderdaad zo 
schadelijk en gevaarlijk als al die jaren is ge-
propageerd? Of kunnen de waterschappen zich 
beter richten op bescherming van de dijken in 
plaats van bestrijding, zoals De Faunabescher-
ming al jaren roept? Zeker is dat de aannames 
die decennia in zwang zijn geweest nooit weten-

schappelijk zijn onderbouwd, terwijl ze wel de 
basis vormen voor het gevoerde beleid. 

Excursie
Het waterschap Zuiderzeeland organiseerde op 
26 juni een discussiebijeenkomst over muskusrat-
ten, met aansluitend een excursie naar een van 
de veldproefgebieden. Paul Denekamp van de 
GroenLinks-werkgroep Dierenrechten was erbij: 
‘Voor het eerst wordt nu serieus gekeken naar 
populatieontwikkeling en schadeverloop bij 
minder intensieve en intensievere bestrijding. Is 
het beperken van de bestrijding tot uitsluitend 
kwetsbare objecten een goed alternatief? Hierbij 
moet de veiligheid gewaarborgd blijven, maar is 
er veel minder dierenleed. Dit is een belangrijke 
stap voorwaarts. In ieder geval is de bestaande 
zekerheid over de muskusrattenbestrijding stevig 
ondergraven.’ De Faunabescherming, Dierenbe-
scherming, Bont voor Dieren en de Partij voor de 
Dieren pleiten allang voor gedegen onderzoek 
naar de aannames die de afgelopen zeventig 
jaar bij de muskusrattenbestrijding in zwang 
 waren. 

Resultaten
De waterschappen laten nog niets los over de 
eerste resultaten van de veldproeven, maar lieten 
de deelnemers wel een aantal schadegevoelige 
plekken zien. Denekamp: ‘Bij al die plekken 
dacht ik meteen dat met een jaarlijkse goede 
inspectie de aangerichte schade op tijd gesig-
naleerd kan worden en vervolgens gerepareerd, 
terwijl de veiligheid nog volstrekt niet in het 
geding is. Er hadden meteen beveiligingsmaatre-
gelen genomen kunnen worden, waardoor mus-
kusratten er niet makkelijk opnieuw kunnen gaan 
graven. En als daar een muskusrattenburcht wordt 
aangetroffen, zou die wat mij betreft volgespoten 
moeten worden met iets waardoor ze daar niet 
meer kunnen graven. Voor die tijd moeten alle 
muskusratten er natuurlijk uit verjaagd zijn.’ Een 
meer ontspannen omgang met graafschade is 
volgens Denekamp zeker mogelijk. 

Objectbescherming
Femmie Smit, Programmamanager in het wild 
levende dieren van de Dierenbescherming was 
op voorhand te spreken over de omvang van de 
veldproef: ‘Tijdens de excursie werd pas goed 
duidelijk hoe groot het gebied is waarin alleen 
objectbescherming plaatsvindt. Wij blijven, als 

deelnemer in de begeleidingscommissie, de 
proef nauwlettend volgen en zien er kritisch op 
toe dat de resultaten, die over twee jaar beschik-
baar zijn, juist ge-
interpreteerd wor-
den. Als blijkt dat 
bestrijding niet of 
nauwelijks invloed 
heeft op schade-
vermindering, zul-
len we er bij de waterschappen op aan dringen 
dat de  bestrijding moet stoppen. Overigens,’ 
meent Smit, ‘ook als uit de gegevens blijkt dat 
bestrijding wel enigszins effect heeft op schade-
vermindering, blijven wij van mening dat beleid 
en uitvoering gericht moeten zijn op een aanpak 
waarbij kwetsbare objecten op lange termijn 
beschermd worden tegen muskusrattengraverij. 
De waterschappen kunnen dan alsnog stoppen 
met het doden van muskusratten.’

Onjuiste aannames
Ondertussen gaan bestrijders en waterschappen 
(sinds 1 januari 2012 belast met de bestrijding 
van muskusratten) door met het verkondigen van 
niet-relevante stellingen. Zo schrijft de Landelijke 
Coördinatiecommissie Muskusrattenbestrijding 
(LCCM) op haar site: ’In 2013 is het aantal mus-
kusratvangsten gedaald tot onder de 100.000. 
Het is voor het eerst sinds 1978 dat de vangsten 
onder deze grens liggen. Het aantal gevangen 
beverratten is gedaald tot minder dan 500 die-
ren.’ Het aantal dode dieren als doel op zich, 
terwijl nooit is aangetoond dat meer dieren meer 
schade betekent. Muskusrattenbeheer West- en 
Midden-Nederland doet in het artikel ‘Ratten-
uitbraak voorkomen’ in het 
Noordhollands Dagblad van 
3 februari hetzelfde: ‘We 
hebben aan het gebied 2500 
mensuren extra besteed. De 
vangsten zijn nu al aanzienlijk 
lager, omdat voortplanten 
lastiger is nu er zo veel die-
ren zijn weggevangen.’ Een 
onbewezen stelling, omdat 
er geen dieren zijn gevolgd. De aanname gaat 
ook voorbij aan het natuurlijke principe dat de 
vruchtbaarheid juist toeneemt bij intensieve jacht. 
Verder vangen rattenvangers veel jonge, manne-
lijke dieren, die geen rol van betekenis spelen bij 
de voortplanting.

Gloort er hoop voor 
muskusratten?

NETTIE DEKKER

‘Fryslân koploper muskusratbestrijding’ kopte NieuweOogst.nu op 

28 januari j.l. Het artikel legt een verband tussen een terugloop  

in het aantal gedode dieren en de effectiviteit van de bestrijding.  

Dit verband is nooit wetenschappelijk aangetoond. Hetzelfde geldt voor 

de relatie tussen het aantal muskusratten en schadeomvang.  

De waterschappen startten in januari 2013 met een veldproef, die 

eindelijk meer inzicht moet geven in het nut en de effectiviteit van de 

toegepaste bestrijdingsmethoden.

De muskusrat (Ondatra zibethicus) werd begin jaren veertig van de vorige eeuw voor het eerst gespot 
in Nederland. Sinds 1946 worden ze bestreden.

Een meer ontspannen 

omgang met graaf

schade is zeker mogelijk

Geen dier is 

zo genadeloos 

vervolgd als de 

muskusrat
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Nut
Geen dier is zo genadeloos vervolgd als de 
muskusrat. Hoe nuttig is dat gebleken? Draagt 
 doding bij aan de afname van populaties? 
Wat is de relatie tussen doden en opgetreden 
schade ? En: wat gebeurt er wanneer de vangst 
wordt stopgezet? Het zijn vragen waar de 
samenwerkende dierenorganisaties graag een 
antwoord op willen hebben. In Zweden is het 
doden gestopt. Dit heeft niet geleid tot explosieve 
groei. Muskusratten richten schade aan, maar 
ook de bestrijding van de dieren tast natuur-
waarden aan. Daarbij is het doden met verdrin-
kingsvallen extreem wreed. Onderzoek heeft 
meer malen uitgewezen dat er sowieso sprake is 
van een grote natuurlijke sterfte onder volwassen 
dieren van 55 procent; 90 procent onder jonge 
dieren. 

Geldverslindend
Muskusrattenbestrijding is een geldverslindende 
activiteit. Terwijl de bestrijding zo’n 34 miljoen 
euro per jaar kost, is er sprake van 1,5 tot 5 mil-
joen euro schade. De kosten komen, afhankelijk 
van het gebied, neer op zo’n 100 tot zelfs 1100 
euro per gedode rat (Wieringermeer). De oever-
schade blijft, dus de economische baten zijn nul. 
En als alle gewasschade zou worden vergoed, 
valt dat nog vele malen goedkoper uit dan de 
muskusrattenbestrijding. 

Bijvangst
In 2012 bleek dat één op zes gevangen dieren 
geen muskusrat is. Ook veel dieren van soorten 
die met uitsterven bedreigd worden, kwamen 
terecht in de vallen. In 2013 kwamen 2040 
dieren (11%) onbedoeld in de vallen terecht, 
meldt Muskusrattenbeheer in zijn jaaroverzicht 
van 2013. Overigens is de opgave van bij-
vangst vrijwillig. Het is niet mogelijk om te ach-
terhalen hoe accuraat deze cijfers zijn. Onder 
de bijvangst vallen wilde eenden, waterhoentjes, 
bunzingen, hermelijnen, otters en zelfs zwanen. 
Ook vissen, zoals snoeken, blank- en ruisvoorns 
worden vaak slachtoffer. 

Meer informatie over het onderwerp is te vinden op www.muskusrat.info/. 
Diervriendelijke alternatieven voor muskusrattenbestrijding kunt u vinden in het rapport: 
www.bontvoordieren.nl/data/files/Muskusrattenrapport%20print.pdf.

‘Er is nog nooit 
een dijk doorgebroken door 
muskusrattengraverij’
De Faunabescherming heeft zich altijd hard gemaakt voor het deugdelijk en 
structureel beschermen van dijken en kades, waardoor muskusratten helemaal 
geen schade kunnen aanrichten. Pauline de Jong: ‘Het bewijs dat in gebieden 
met veel muskusratten meer schade is, ontbreekt volledig. Er is nog nooit een 
dijk doorgebroken door muskusrattengraverij en de schade die boeren lijden in 
de vorm van weggezakte tractors en koeien die hun poten zouden breken, is 
nooit goed gedocumenteerd. Het belangrijkste is echter dat nooit is bewezen 
dat de vangst daadwerkelijk tot minder muskusratten leidt. Deze dieren kunnen 
zich zeer snel voortplanten en dus sterfte door de bestrijding makkelijk opvan-
gen door extra jongen te produceren. In dat geval gaat het om dweilen met 
de kraan open en kan het geld voor de bestrijding beter worden besteed aan 
structurele oplossingen.’ 

Niet te 
vangen
Dat muskusratten zich lang 
niet altijd laten vangen, blijkt 
wel uit uitspraken van bestrij-
ders: ‘Oude ratten zijn niet te 
vangen.’ ‘Als een muskusrat 
het niet vertrouwt, zal hij 
over land gaan, andere 
muskusratten na hem zullen 
dit spoor volgen.’ ‘Het zijn 
slimme beestjes, soms duwen 
ze een pluk riet in de klem 
en zwemmen eromheen’, 
zegt muskusratvanger Ron 
Koopmans in ‘Zin in werk’ 
(Trouw, 8 februari 2014). 

Veldproeven
De waterschappen voeren tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2016 een veldproef uit. Daarbij werken ze samen met 
een ecologisch onderzoeksbureau, vertegenwoordigers van de Dierenbescherming, LTO en Stowa. Het doel is om te 
onderzoeken of er een verband bestaat tussen het aantal vangsten per kilometer waterweg of het aantal uren dat mus-
kusrattenbestrijders in het veld werken en de schade die de dieren aanrichten aan dijken en kades. Voor de proef zijn 
117 gebieden van 5 vierkante kilometer geselecteerd. In een derde van de gebieden blijven de inspanningen gelijk, in 
een derde wordt intensiever gevangen en in een derde is de intensiviteit juist lager. Een proef waarin alleen het effect 
van beschermende maatregelen wordt bekeken, is in de veldproef niet opgenomen. Binnen de te intensiveren, extensi-
veren en controlegebieden zijn uurhokken aangewezen waarin de dieren niet jaarrond, maar alleen in de winter en het 
voorjaar worden gevangen. Hiermee zou voorkomen worden dat dieren zich voortplanten en dat bestrijders daardoor 
minder dieren hoeven te doden. Bestrijders registreren hun vangsten via een app en gps-apparatuur. Voorafgaand aan 
de proef hebben schade-experts de nulsituatie opgenomen. Hun registraties zijn ‘blind’; zij weten niet hoe intensief de 
rattenbestrijding is in het gebied waarin ze de schade opnemen. De veldproef moet ook meer inzicht geven in hoe de 
dieren leven. Blijven ze altijd in hun eigen gebied of verspreiden ze zich? En hoeveel procent van de dieren vindt de 
dood in de klemmen en fuiken?

Proef Dierenbescherming
Tegelijkertijd met de veldproef van de waterschappen voert de Dierenbescherming in samenwerking met het waterschap 
Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer en Altenburg en Wymenga een soortgelijk onderzoek uit in de Oostvaardersplassen. 
In dit gebied komt geen bestrijding voor. De huidige dichtheid, het graafgedrag en het verloop van de populatie in de 
afgelopen 10 jaar wordt bekeken door oude vangstgegevens onder de loep te nemen. De aanname dat de populatie 
in de Oostvaardersplassen enorm zou toenemen als de bestrijding stopte, blijkt niet te kloppen. De volledige resultaten 
zijn naar verwachting tegen de eind van het jaar beschikbaar. 

Het gebruik van klemmen en verdrinkingskooien veroorzaakt veel 
dierenleed. (Foto: Dierenbescherming)
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Wie ben je?
Mijn naam is Yvonne van der Mey, ik ben 54 
jaar en natuur- en wildfotograaf. Ik woon, samen 
met Nico Bulder (wildschilder/illustrator), al der-
tig jaar op de Veluwe. We wonen in een gebied 
van Natuurmonumenten en een van de eerste 
dingen die veranderde was dat er in een wijde 
cirkel om ons huis niet geschoten mocht worden. 
Destijds kwamen er hier nog drijfjachten voor. 

Waar is de foto genomen?
Vlak bij ons huis. Omdat het hier altijd rustig 
is, laten dieren zich zien. Dat is wat wij doen: 
 observeren. Daarom krijgen ze ook een naam. 
Niet omdat we ze vermenselijken, maar omdat 
we er dan met elkaar over kunnen praten. Elk 
dier is anders, een individu. Wilde dieren ken-
nen de rust hier. Als de jacht begint, zoeken ze 
die onmiddellijk op.

Wat zien we precies op de foto?
Vooraan ligt Mia, met daarachter twee van haar 
dochters en hun biggen. Hier is ze 14 jaar oud. 
Mia is de dochter van Saartje. Een zwaarge-
wond varken dat we ooit geholpen hebben met 
overleven. Wonder boven wonder haalde ze het 
en daarna verdween ze. Later zagen we haar 
terug met zes biggen, een daarvan was Mia. 
Mia werd uiteindelijk leidster van de groep. 
Twaalf dagen na deze foto is ze doodgeschoten. 
Ze plantte zich niet meer voort en bracht als ma-

triarch rust en stabiliteit in de groep. We hebben 
de registratie van haar dood gezien: ‘8 jaar, 
slechte zeug’. Het was echter een goede zeug 
van 14. 

Waarom zijn zwijnen zo 
bijzonder?
Het zijn geweldig sociale en intelligente dieren. 
Ze helpen elkaars biggen zogen. In 2008 ge-
beurde er hier een ongeluk waarbij een zeug 
de dood vond. Haar biggen vlogen alle kanten 
op en belandden bij het raster bij ons huis. Mia 
kwam de biggen ophalen. Ze heeft ze geadop-
teerd en grootgebracht. Ik vind het verschrikkelijk 
hoe zwijnen worden afgeschilderd. Dat het ge-
vaarlijke en lelijke dieren zijn. Dat er zo op ze 
gejaagd wordt. 

Wat betekent natuur voor je?
Alles! We ademen natuur. We hebben twee 
agenda’s. Eentje met onze afspraken en cursus-
sen, enz.; de andere, voor ons de belangrijkste, 
is de agenda van de natuur. 

Wat is jouw droom voor 
de Veluwe?
Het is een uniek gebied en geen speel-
terrein. Veel mensen stellen zichzelf boven 
de natuur en willen alles controleren en in de 
hand houden. De natuur zou best zonder ons 
kunnen, maar omgekeerd niet. Wij overleven 
niet zonder natuur.

En voor de zwijnen?
Ik gun het anderen ook zo dat ze everzwijnen 
kunnen leren kennen zoals wij ze kennen. 
Net zo veel plezier aan ze beleven als dat wij 
dat doen. Het is eigenlijk onbestaanbaar dat 
zo’n 10 duizend jagers op grofwild ervoor 
zorgen dat de rest van Nederland dat niet kan.

Mia, de matriarch

Een beeld zegt meer dan duizend 

woorden. Een waarheid als een 

koe, maar soms roept een beeld 

ook vragen op. Wat te denken van deze foto 

met een rustende familie everzwijnen?  

Argus vroeg de fotograaf naar het verhaal achter 

deze foto.

‘Ik vind het verschrikkelijk 

hoe zwijnen worden 

afgeschilderd. Dat het 

gevaarlijke en lelijke 

dieren zijn. Dat er zo op 

ze gejaagd wordt’

© Yvonne van der Mey | www.yvonnevandermey.nl
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Kunt u kort uitleggen wat een 
S-curve met betrekking tot een 
populatie is?
Een S-curve (zie illustratie p. 15), geeft het ver-
loop van de populatiegroei aan in de tijd. Een 
populatie begint met enkele individuen; de aan-
groei is dan nog niet groot (vlakke begindeel van 
de lijn). Daarna krijgt een populatie de maximale 
groeisnelheid (steile deel van de lijn), totdat voed-
sel (of andere factoren) beperkend worden, dan 
vlakt de lijn weer af.

alleen in de winter plaats te vinden; ook een heel 
droge zomer kan voor voedseltekorten zorgen, 
waardoor de melkproductie vermindert of zelfs 
helemaal stopt, met sterfte onder de jongen als 
gevolg. Draagkracht is dus niet in absolute aan-
tallen te vangen. Zou je bijvoorbeeld altijd op het 
minimum van een reeks jaren willen gaan zitten, 
dan moet er in goede jaren zeer veel worden 
gejaagd om dat niveau te behouden. Bij een 
gemiddeld niveau, of zeker bij een maximumni-
veau, zal er altijd sterfte optreden in het meest 
ongunstige seizoen.
Het is mogelijk met diverse technieken, zoals 
merk- en terugvangst of herhaalde waarneming 
en soms complete tellingen, een redelijk betrouw-
bare populatieschatting te maken. Afhankelijk 
van de aard van het terrein en of alle dieren elke 
keer een onafhankelijke kans op waarneming 
hebben (dus niet: als je Truus ziet is Gerda nooit 
ver weg) zijn deze schattingen meer of minder 
betrouwbaar. Sommige dieren zijn individueel 
herkenbaar (bv. slangen en hagedissen aan hun 
kopschilden), of kunnen individueel worden ge-
merkt (bv. met kleurringen). Zie je weinig dieren 
relatief veel terug, dan maak je een onderschat-
ting van de grootte; zie je veel dieren nauwelijks 
of nooit terug (omdat ze een onaangename er-
varing hebben met jou als mens), dan heb je een 
risico van overschatting. 

Hoe weet je, zonder exacte 
aantallen te bepalen, of 
een dierpopulatie zich in 
de initiële groeifase, in de 
exponentiële groeifase of op het 
draagkrachtniveau bevindt?
Zonder aantallen te weten zou je het kunnen zien 
aan de conditie van de dieren. Deze zal goed 
zijn in de initiële en exponentiele fase, maar 
afnemen in de situatie dat het draagkrachtniveau 
wordt bereikt.

Een voorbeeld van 
populatiedynamiek. 
Muskusratten worden al 
decennia intensief bestreden. 
Waarom is het nooit gelukt om 
de aantallen te verkleinen?
Muskusratten zitten in Nederland doorlopend 
in het steile deel van de populatiegroeicurve, 
dus maximale reproductie. In de bestrijding is 
heel lang gewerkt met 
een premie per dier, 
waarmee je een opti-
malisatiestrategie van 
de bestrijder in de hand 
werkt: waar je de meeste 
dieren vangt, loont het 
het best, dus op geen enkele plek wordt de po-
pulatie definitief op nul gezet. Deze groeit even 
later weer vrolijk aan, enz. enz. De strategie zou 
moeten zijn: gebied voor gebied leegvangen (en 
nog geruime tijd blijven controleren, terwijl de 
kans op een vangst dan minimaal is) en zo een 
steeds groter gebied muskusratvrij maken. Aange-
zien dat laatste in het systeem niet loont, lukt het 
ook niet de muskusrat weg te krijgen.

Minicollege 
populatiedynamiek

De minister wil dat 

provinciebestuurders en FBE’s 

in de toekomst het afschot 

van wild aan de hand van wildtellingen en 

daarop gebaseerde draagkrachtberekeningen 

gaan bepalen. Nu gebeurt dat al met grote 

hoefdieren. Maar wat betekent het begrip 

draagkracht in wetenschappelijke zin en is 

het wel mogelijk om dierpopulaties op deze 

manier te beperken? Argus legde bioloog en 

dierecoloog Henk Siepel, tevens hoogleraar 

Toegepaste dierecologie aan de Universiteit 

Nijmegen, een aantal vragen voor over 

populatiedynamiek en -beheer.

Een S-curve geeft het verloop van de populatiegroei in de tijd
(Illustratie: H. Siepel)

‘Draagkracht is 

dus niet in absolute 

aantallen te vangen’

Henk Siepel

Hoe definieert u het begrip 
‘draagkracht’?
De draagkracht kan je zien als het niveau waar-
op de populatiegroei in de S-curve afvlakt (meer 
is niet mogelijk door beperking van bronnen 
(meestal voedsel).

Provinciebestuurders spreken 
geregeld over draagkracht 
en draagkrachtberekeningen. 
Is draagkracht in absolute 
aantallen te vangen? En is 
het mogelijk om in de vrije 
natuur absolute aantallen van 
diersoorten te bepalen?
Hiervoor hebben we een stukje theorie behan-
deld, dat helpt in het denken, maar we moeten 
ervoor waken dit letterlijk in de natuur te willen 
zien. In de praktijk zal zo’n maximumniveau nooit 
constant zijn. Het ene jaar is er immers meer 
voedsel dan in het andere (en kan de populatie 
dus meer 
doorgroei-
en). Ook 
perioden in 
het seizoen 
zijn niet elk 
jaar het-
zelfde. De 
winter van 
2012/2013 was voor veel herten en zwij-
nen zeer streng, er was nog lang koude en 
weinig voedsel beschikbaar. De winter van 
2013/2014 daarentegen, was weer heel mild. 
In zo’n winter zal weinig sterfte hebben plaats-
gevonden door voedselgebrek en de populatie 
kan verder doorgroeien. Komt er dan weer een 
strengere winter, dan kan er een veel grotere 
sterfte optreden. Overigens hoeft die sterfte niet 

‘We moeten ervoor 

waken dit letterlijk 

in de natuur te 

willen zien’

Radboud Universiteit Nijmegen

populatiegrootte

tijd
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De dag start bij het Bezoekerscentrum 
Oisterwijk. Kapteijns neemt vaak mensen 
mee de natuur in; communicatie en voor-
lichting ziet hij als kerntaken: ‘Mensen 
vinden het vaak maar niets dat we dode 
bomen laten liggen in het bos. Dan leg 
ik uit dat dat goed is voor de biodiversi-
teit.’ Voor karkassen geldt hetzelfde. ‘In 
Afrika vindt iedereen het normaal als ze 
kadavers zien liggen, maar Nederlanders 
schrikken van een dood dier. Maar dood 
doet leven. Veel diersoorten zijn voor hun voort-
bestaan afhankelijk van dode dieren. Dood hout 
en dode dieren zijn belangrijke onderdelen van 
een mooi bossysteem. Kijk, en daar doen we het 
voor hè, als mensen het na zo’n uitleg begrijpen. 
Dat is nu mooi!’ 

Parels
Op het programma staan vennen: het Schaaps-
ven, het Galgeven en het Putven, de ‘parels’ van 
Brabant. Kapteijns vertelt over hun geschiedenis 
en wijst op alles wat onderweg te zien en te 
horen is. ‘Ik hoor spechten achter ons. Ja kijk, een 

bonte en een groene!’ Bij het Voorste Goorven 
twittert hij eerst een foto van een weerspiegeling 
aan zijn volgers. 

Takenpakket
Kapteijns is al bijna 25 jaar boswachter. ‘Het 
beroep is in die tijd enorm veranderd. Kijk al-
leen maar naar de taken van een boswachter. 
Die worden niet meer uitgevoerd door door één 

persoon. Elke boswachter heeft nu een eigen 
takenpakket,  zoals de kwaliteitszorg, monitoring, 
contacten met de buren, extern beleid, draagvlak 
bewerkstelligen en uitleg geven over onze mooie 
natuur. De nieuwe lichting boswachters heeft de 
specialisatie Recreatie en communicatie. Dat 
doe ik voor Natuurmonumenten in Brabant en 
Limburg. Ik ben de vliegende kiep.’ Boswachters 
hebben tegenwoordig minimaal mbo of hbo of 
zelfs een universitaire studie gedaan.

Wildenquête
Mensen willen meer wilde dieren zien, zo bleek 
uit de wildenquête die Natuurmonumenten (NM) 
vorig jaar liet uitvoeren; nu zijn ze schuw door 
de jacht. ‘Natuurmonumenten wil laten zien dat 
de jacht geen primaire oplossing is: geen jacht, 
mits...’, vertelt Kapteijns. De organisatie kent wel 
‘beheermaatregelen’, bij wildschade waarbij 
eerder genomen preventieve maatregelen niet 
werken. Ook in gevallen van dominante, niet-
inheemse soorten, grijpt NM soms in. Kapteijns: 
‘De jacht is onze uiterste keuze en dan alleen als 
beheermaatregel.’

Pretboswachter
Boswachters zijn niet ‘verplicht’ om te jagen. 
Kapteijns: ‘Persoonlijk ben ik helemaal tegen de 
jacht en ik zou nooit een wapen oppakken. Ik wil 
het ook niet eens leren! Ook toen ik toezichthou-
der was, heb ik nooit een wapen in mijn hand 
willen hebben. Ik ben dus ook dienstweigeraar. 
Ik heb niets met geweld, en dus ook niets met 
de jacht.’ Zijn instelling leidt soms tot discussie 
met (jagende) collega’s: ‘De meeste collega’s 
zijn niet echt vóór de jacht, maar zien het wel 
als onderdeel van beheer. Er zijn er die de jacht 
eerder inzetten dan anderen. Persoonlijk vind ik 
dat als er iemand bij ons komt solliciteren en die 
zegt “ik ben jager”, wij als organisatie moeten 
durven zeggen “sorry dan is er voor jou bij ons 
geen plek”.’ Dat er mensen zijn die hem als ‘pret-
boswachter’ betitelen deert hem niet. ‘Ik kijk naar 
de natuur als zijnde één geheel, waarvoor wij 
respect moeten hebben en waar we niet met een 
geweer in rond moeten lopen.’ 

In
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Op pad met 
Frans Kapteijns

MARIA SALLEMANS

V
eel natuurliefhebbers op Twitter kennen 

Natuurmonumentenboswachter Frans 

Kapteijns en zijn passie voor de natuur. Iets 

wat hij graag wil uitdragen, want zegt hij: ‘Veel mensen weten 

niet meer wat natuur is.’ Faunabeschermer Maria Sallemans 

gaat een dag met hem op pad en vraagt hem onderweg het 

hemd van het lijf.

Frans Kapteijns bij het Voorste Goorven 
(Foto’s: Maria Sallemans)

Kampina
Een van Kapteijns’ meest geliefde natuurgebieden is Kampina. Een natuurgebied met bos, heide 

en beekdalen in de provincie Noord-Brabant, gelegen tussen Boxtel en Oisterwijk en onderdeel 

van ‘Het Groene Woud’. Een omvangrijk Nationaal Landschap in de driehoek Tilburg, Eindho-

ven en Den Bosch, waarin bijvoorbeeld de Beerze stroomt. ‘Dieren kunnen hier via faunapassa-

ges droog en nat oversteken naar andere natuurgebieden’, aldus Kapteijns. Er ligt een prachtig 

korenveld vol korenbloemen en klaprozen naast. ‘Kijk, dat is nu genieten hè; zo hoort een 

korenveld te zijn. En dan komt het vanzelf goed met de bijen.’ Vanaf een uitkijktoren midden op 

een oude vuilstortplaats is het goed vogels kijken. Op de heuvel liggen drie grote keien, eentje 

voor iedere gemeente van de Stichting Duurzame Driehoek.* Op drie keien staan gedichten 

gegrift. Een gedenkteken voor duurzaamheid en het goed omgaan met de natuur. ‘De stichting 

heeft niet alleen tot positieve veranderingen voor de natuur in de gemeentes zelf geleid, maar 

ook daarbuiten. Geweldig toch?’ Wandelaars kunnen Kapteijns overigens zomaar tegenkomen 

in Kampina. Hij zit er vaak, op een bankje onder twee grote beukenbomen. ‘Hier zit ik erg 

graag’, vertelt hij. ‘Luister… hier hoor je echt helemaal niets. Dit is mijn plek, waar ik helemaal 

tot rust kom.’

* De Stichting De Duurzame Driehoek is een samenwerkingsverband van verschillende Brabantse 
 gemeenten in de driehoek tussen Den Bosch, Eindhoven en Tilburg, die tot doel heeft om meer aandacht te 
vestigen op milieu en duurzaamheid.
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Wij jagers hebben het in Nederland toch maar 
prima voor elkaar. 90% van onze landgenoten is 
tegen de jacht, maar die wonen allemaal in de 
grachtengordel, dus daar hoeven wij natuurmen-
sen geen rekening mee te houden. Wij kunnen 
rustig ons ding doen, verborgen achter bordjes 
‘rustgebied voor het wild’ of in de nacht, uitgerust 
met hightechspullen waar een commando zich 
niet voor zou hoeven te schamen.
En het mooie is dat wij niet hoeven te wachten 
totdat zich een vijand aandient. De vijand, die 
maken wij zelf! We fokken fazanten tegen de 
klippen op en stoppen herten en zwijnen zo vol 
met krachtvoer dat ze niets anders meer te doen 
hebben dan een heleboel jonkies produceren. 
Als een bepaald dier ergens niet voorkomt, dan 
jagen we het met grof geweld die kant op, sturen 
paniekerige berichten de wereld in over ziektes 
en enorme schade en ja hoor: alom hoor je dan 
weer dat de ‘nulstand’ gehandhaafd moet wor-
den. Met fijn historisch besef wordt er zelfs ge-
sproken over de ‘eindoplossing’. Wie dat even 
in het Duits vertaalt, hoeft niet aan de bedoeling 
te twijfelen. En natuurlijk staan wij klaar om die 
maatschappelijk zo belangrijke taak helemaal 
gratis uit te voeren.
Jacht is het mooiste dat er is. Die kameraad-
schap, de rituelen, de geur van bloed, de 
brekende ogen van een beest dat anders een 
volstrekt overbodige stoffering van het landschap 
zou zijn geweest, het is bijna onbegrijpelijk dat 
niet iedereen staat te trappelen om onze gele-
deren te versterken. Misschien maar goed ook, 
want zoveel natuurgebieden – lees: schietterrei-
nen – hebben we nu ook weer niet.
Maar omdat sentimentele idioten vinden dat we 
niet het hele jaar door mogen schieten, hebben 
we er iets anders op gevonden: we gaan tellen. 
Ook dat kun je gezellig doen in groene pakjes 
met een hele groep gelijkgezinden. De picknick-
manden en heupflesjes moeten natuurlijk ook niet 

vergeten worden. Je klapt je stoeltje uit ergens 
op een mooi plekje, haalt je potlood en schriftje 
tevoorschijn en tellen maar. Dat ene wilde zwijn 
(we noemen hem Evert; zijn vrouwtje hebben we 
al lang geleden geschoten) loopt wat heen en 
weer te scharrelen en eet eens een beukennootje. 
Van links naar rechts: check! Van rechts naar 
links: check! Voor je het weet heb je tien zwijnen 
geteld.
Met ganzen gaat het nog gemakkelijker. Je telt er 
twintig in een weiland, ze vliegen op en strijken 
weer neer. En bingo, dan heb je veertig ganzen 
om in je schriftje te zetten. Als je zo nog een 
tijdje doorgaat kun je je vriendjes bij de provin-
cie voorzien van onomstotelijk bewijs dat er veel 
te veel ganzen, zwijnen, herten, vossen en voor 
mijn part lieveheersbeestjes zijn en dat er dus 
maar snel een vergunning moet komen, zodat we 
altijd en overal 
mogen schie-
ten op alles 
wat ons voor 
de loop komt.
Er was een 
tijd dat tel-
lingen van 
wilde dieren werden uitgevoerd door mensen 
met een wetenschappelijke opleiding, georga-
niseerd in gerenommeerde instituten. Maar die 
mensen werkten niet voor niets. Wij wel! En dan 
is de keuze door een armlastige provincie snel 
gemaakt. Het mes snijdt aan twee kanten, gratis 
tellingen en geld incasseren voor het voorrecht 
om het – niet bestaande – probleem op te lossen: 
tel uit je winst.
Een prettig dagje tellen zit er al weer bijna op. 
Dorstig weer, gauw nog een slok uit het heup-
flesje. Hé, daar is Evert weer! En naast hem ... 
nogg een sswijnnn ... en nogg eentje ... lllaat ik 
gauw ddrie sswijjnne in mijn sriftje srijven ... en 
dan een tukje ... zzzzzzzz.
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CASSANDRATellen
WBE’s
Kapteijns vindt dat plezierjagers niet in de na-
tuur thuishoren. ‘Ik zou graag zien dat WBE’s 
aangestuurd en gecontroleerd worden door na-
tuurbeschermingsorganisaties. ‘Door mensen met 
veel kennis van de natuur. Dat kan regionaal of 
provinciaal gebeuren. Zij geven aan of er wel of 
niet gejaagd moet worden. Zij controleren vervol-
gens of dit volgens de wettelijke regels en goed 
uitgevoerd wordt.’ 

Zelfregulatie
De nulstand voor wilde zwijnen hoeft voor hem 
niet: ‘Het zou geweldig zijn als zwijnen zich vrij 
door Nederland kunnen verspreiden. Door het 
aanleggen van natuurbruggen zullen we het ooit 
normaal vinden dat de big five (everzwijn, wolf, 
lynx, edelhert, Europese bizon) weer door Neder-
land kan trekken!’ Kapteijns vindt het niet kunnen 
dat zwijnen buiten de natuurgebieden De Veluwe 
en De Meinweg worden afgeschoten. 
‘Ik geloof in zelfregulatie. Zonder jacht explo-

Frans Kapteijns is met zijn acht-
duizend volgers, dé Twitterbos-
wachter van Natuurmonumenten 
(@BoswachterFrans). Hij start elke 
dag met een tweet. Over vier jaar 
gaat hij met pensioen. Geen pro-
bleem vindt hij: ‘Het is goed voor 
de organisatie dat er een nieuwe 
generatie komt, met een frisse 
kijk op de natuur. Natuurlijk blijf 
ik wel als vrijwilliger verbonden 
met Natuurmonumenten en ik blijf 
voorzitter van het Biodiversiteits-
team Oisterwijk.’ Andere – niet 
‘natuurlijke’ – plannen heeft hij 
ook: ‘Ik ben een groot muziek-
liefhebber. Ik vind het heerlijk om 
me daarin te verliezen. Ik ben al 
mantelzorger en als ik met pen-
sioen ben ga ik ook meedoen 
aan de “soepdienst” binnen onze 
gemeente. Dus nee, vervelen ga 
ik me zeker niet.’

deert de populatie eerst door de vrijheid en rust. 
Maar uiteindelijk krimpt deze weer door voedsel-
tekort. Jagen werkt averechts. Door het afschieten 
van zwijnen worden er juist meer jongen gewor-
pen.’

Wolf 
De terugkeer van de wolf zou hij toejuichen. 
‘Het zou betekenen dat er weer natuurgebied 
klaarligt waar de wolf zich thuis voelt, een mooie 
beloning voor al het werk dat natuurorganisaties 
doen. Met de wolf als toppredator kunnen we 
onze eigen natuur op een nog natuurlijker manier 
laten ontwikkelen. De bevers zijn ook in opmars 
en vormen misschien ooit een voedselbron voor 
de wolf, een voordeel voor de wolf.’ Over de 
natuur maakt hij zich sowieso geen zorgen: ‘Ik 
ben ervan overtuigd dat het helemaal goed komt 
met de natuur in Nederland. Ik heb vertrouwen in 
de mens; ik heb vertrouwen in oplossingen.’

Met fijn historisch besef 

wordt er zelfs gesproken 

over de ‘eindoplossing’
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‘Laten zien dat ze “goed met de vissen” omgaan, 
noemde straatvisser Alex Boom het ooit in een 
artikel in Metro. Goed met de vissen omgaan? 
Door ze in een haak te laten bijten? Doen we 
dat ook met vogels, honden en katten bijvoor-
beeld?’, vraagt Dekker retorisch. Het fenomeen 

straatvissen dook enkele jaren geleden op in 
Nederland, overgewaaid uit Parijs. Het houdt in 
het vissen op ‘roofvissen’ zoals snoek en snoek-
baars midden in de stad. De trend blijkt aan te 
slaan bij een geheel nieuw type visser: de snelle 
stadsjongen, die op zoek is naar een snelle kick, 
maar er niet veel geld aan wil uitgeven. Meer 
dan een licht hengeltje en een vispas van een 
paar tientjes is er niet voor nodig. Actie en avon-
tuur zijn woorden die regelmatig op internetfora 
over het onderwerp opduiken. Urban en lifestyle, 
het zijn woorden die de ‘traditionele’ hengelaar 
niet snel in de mond zal nemen. Vangsten wor-
den onmiddellijk vastgelegd met de iPhone en 
gedeeld op Facebook.

Dieronvriendelijk
Onaanvaardbaar, vindt Dekker: ‘Moeten burgers 
nu ook midden in de stad getuige worden van 
deze vorm van dierenmishandeling? Ik zou dit als 
aantasting van de openbare zedelijkheid be-
stempelen. Is dit nu wat wij in onze samenleving 
moeten gaan bevorderen? Er is al zo veel onge-
wild geweld tegen mensen en dieren, er wordt 
van alles aan gedaan om dit terug te dringen en 
dan zouden we voor het aan de haak slaan van 
vissen een uitzondering moeten maken?’ Neder-
land telt ruim een miljoen hengelaars, maar een 
veelvoud daarvan vindt het een dieronvriende-
lijke hobby. De Vissenbescherming liet samen met 
Dierenbescherming Amsterdam in 2013 een on-
derzoek uitvoeren over de hengelsport.* Slechts 
13 procent van de ondervraagden vindt het een 
diervriendelijke vrijetijdsbesteding; 21 procent 
vindt dat hengelen door volwassenen (26 pro-
cent door kinderen) verboden moet worden. Een 
overweldigende meerderheid (89 procent) van 
de ondervraagden gelooft dat vissen door het 
hengelen angst, pijn en stress ervaren en verwon-
dingen oplopen.

NETTIE DEKKER
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Laat stadsvissen 
met rust

Waar jagen binnen de bebouwde kom alleen bij 

speciale ontheffing mag, ligt dat met die andere 

vorm van plezierjacht, vissen, anders. Aan de 

hengel‘sport’ is zelfs een snelle, hippe loot toegevoegd: streetfishing of 

wel straatvissen. Ton Dekker van de Vissenbescherming ziet het met lede 

ogen aan en roept op om vissen in de stad met rust te laten. 

Het fenomeen straatvissen is overgewaaid uit Parijs.

* www.vissenbescherming.nl/wp-content/uploads/2013/08/Z4489-Vissenbescherming-rapport.pdf. 
Bronnen: http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=185218, 
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=185218, http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=2436906, 
http://www.vpro.nl/lees/gids/dagtips/2014/17/zaterdag.html.

‘Goed met de vissen 

omgaan? Door ze in een 

haak te laten bijten?’

Trendy
De media hebben de trend ook opgepikt. Hart 
van Nederland, toch de omroep die zich met 
regelmaat druk maakt over dierenleed en -mis-
handeling, laat verslaggever Erik Bunte los op de 
stadsvis: ‘Tijd om zelf ook te gaan straatvissen 
ik bedoel streetfishing. #hvnl.’ Rtv Oost kopte 
afgelopen maart: ‘Streetfishing; het is makkelijk, 
kost weinig tijd en is populair in Zwolle’. Snel 
na werktijd of schooltijd nog even een vis pro-
beren te vangen in een Zwolse stadsgracht. De 
gemeente Rotterdam was zelfs medeorganisator 
van een straat-
visevenement in 
de Oude Haven. 
Er zijn speciale 
streetfishing apps 
op de markt en 
er is al een Dutch 
Streetfishing Asso-
ciation opgericht. Een gezellige hobby vindt Bart 
van de Walle, webmaster en penningmeester 
van de club: ‘Er mag, of beter: moet, namelijk 
gewoon gepraat worden. Daar zijn die vissen in 
de stad aan gewend.’

Pijnlijk
‘Niemand kan meer ontkennen dat vissen be-
wustzijn en gevoel hebben’, zegt Dekker. ‘Vissen 
hebben goed ontwikkelde hersenen en zintuigen, 
ze kunnen leren van ervaringen, hebben een 
goed geheugen, ze hebben zenuwbanen en ze 
hebben rond de kop en de bek pijnreceptoren. 
Wanneer ze aan de haak geslagen worden, re-
ageren ze daar heftig op: ze kronkelen, spuwen, 
schudden met de kop en produceren door de 
angst, stress- en pijnhormonen die de pijn moeten 
verzachten, precies zoals dat bij mensen en an-
dere dieren gebeurt in zo’n situatie.’ Hij besluit: 
‘Het is al erg genoeg dat vissen permanent in de 
buitenwateren door sportvissers en beroepsvis-
sers bejaagd worden. Laten we nu eens “goed 
omgaan met de vissen”, door de vissen in de 
stad met rust te laten en hun eigen leven te laten 
leiden.’

 

Stadsvissers in Parijs.
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De buit van de vos

Stroper betrapt 
Een man uit Musselkanaal in Groningen is op-
gepakt voor het vangen van een bever. Begin 
dit jaar vond een opsporingsambtenaar in Exloo 
(Drenthe) een levende bever in een valstrik. Ge-
lukkig kon het dier nog worden gered. Er werd 
druk gezocht naar de vallenzetter. Dat leidde 
uiteindelijk tot de inval in de woning van de 
vermeende stroper. In het huis werden vallen en 
dierenhuiden van steenmarters aangetroffen. 
Bron: De Telegraaf 

Vosjes vergiftigd 
De vosjes die dood zijn gevonden in een Twents 
natuurgebied blijken te zijn vergiftigd door een 
landbouwgif dat in Nederland is verboden. Dat 
blijkt uit toxicologisch onderzoek van een labora-
torium in Lelystad. De vosjes bleken vergiftigd aas 
te hebben gegeten. Mogelijk heeft het gif meer 
slachtoffers gemaakt. Het vergiftigd aas (vis) lag 
ook dicht bij een dassenburcht. De das is na de 
vondst van de vosjes niet meer gezien. 
Omdat in het natuurgebied al eerder dieren zijn 
vergiftigd, bestond het vermoeden dat de vosjes 
ook op deze manier om het leven zijn gebracht. 
Staatsbosbeheer waarschuwt wandelaars om 
goed op hun honden en kinderen te letten. Hon-
den aan de lijn en kinderen niets laten oprapen. 
Bron: Staatsbosbeheer 

Roofvogelvervolging 
In Friesland is een boomzagende roofvogelhater 
actief. Op meerdere plaatsen in de provincie zijn 
bomen met nestelende roofvogels omgezaagd. 
Aan de Grienedyk en in natuurgebied de Potskar 
zijn bomen met roofvogelnesten omgezaagd. De 
Potskar is een natuurgebied nabij de Potten en 
staat onder beheer van Staatsbosbeheer. De po-

litie zegt ook van andere soortgelijke incidenten 
gehoord te hebben, maar heeft daarover geen 
informatie bekendgemaakt. 
Roofvogelvervolging is een groot probleem in 
Friesland. Nesten worden aan flarden geschoten 
of doorgeprikt. Daarnaast worden ook roofvogels 
gedood met vergiftigd aas. 
In 2011 was het dieptepunt, met ruim honderd 
meldingen. Waarschijnlijk ligt het werkelijke aan-
tal hoger omdat niet alle vernielde nesten worden 
gevonden. De daders noemen zich vaak ‘weide-
vogelbeschermers’. 
Bron: Sneeklive.nl 

Wilde fazanten in beslag 
genomen 
Agenten van de Dierenpolitie en het Milieuteam 
hebben honderden wilde fazanten ontdekt achter 
een huis in Klein-Zundert. De wilde fazanten wer-
den in twee grote volières gehouden. De meeste 
waren niet geringd. De vogels die wel geringd 
waren, hadden vermoedelijk een valse ring om. 
De politie vermoedt dat de dieren voor de jacht 
bestemd waren. De vogels zijn in beslag geno-
men en naar een opvangadres gebracht. 
Bron: Omroep Brabant 

Nieuwe directeur Koninklijke 
Nederlandse Jagersvereniging 
De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging 
(KNJV) heeft sinds 1 juli 2014 een nieuwe di-
recteur. Laurens Hoedemaker is de opvolger van 
Douwe Boersma. Boersma moest aftreden omdat 
hij en een medejager in Friesland door de politie 
werden betrapt op het gebruik van een verboden 
lokfluit bij de ganzenjacht. Het tweetal ontkende 
in de eerste instantie, maar later gaf een van hen 
toe de lokfluit in het riet te hebben verstopt. 
De KNJV is blij met haar nieuw directeur. Hoede-
maker was zeven jaar werkzaam als secretaris 

van de Raad voor Dierenaangelegenheden 
(RDA), het belangrijkste adviesorgaan van het 
ministerie van Economische Zaken (staatsecretaris 
Sharon Dijksma). Uit hoofde van deze functie 
had hij toegang tot het ministerie. 
Het is dus niet verwonderlijk dat Sharon Dijksma 
jagerstaal spreekt. We vroegen ons vaak af hoe 
het toch mogelijk is dat zij zo veel uitspraken 
doet in het nadeel van de fauna, uitspraken die 
zelfs in strijd zijn met de wet. Nu blijkt dat de 
staatsecretaris zich heeft laten adviseren door 
jagers en boeren in plaats van door biologen en 
ecologen. 
Hoedemaker heeft zich jarenlang sterk gemaakt 
om de jacht te intensiveren, en is nu dus door 
de KNJV ‘met veel vertrouwen voor de toekomst’ 
binnengehaald. 

Flora- en faunawet uitgehold 
De KNJV zag de invoering van de Flora- en fau-
nawet, die de oude Jachtwet in 2002 verving, 
als grote bedreiging voor de plezierjacht. De 
Flora- en faunawet gaat uit van het ‘geen jacht 
tenzij’-principe. De vereniging noemde dit een ra-
dicale omslag. Dan zou er alleen maar gejaagd 
kunnen worden als er sprake was van grote 
schade of als de volksgezondheid of de verkeers-
veiligheid in het geding waren. En dan ook nog 
eens alleen als alternatieven gefaald hadden. 
Jagers voelden zich gedegradeerd tot schadebe-
strijders en dat mocht niet gebeuren. Dus werd 
de aanval ingezet, de jachtlobby werd geïntensi-
veerd en dat mocht wat kosten, want geld speelt 
geen rol als het om de jachtsport gaat. 
Inmiddels hebben de jagers van de nood een 
deugd gemaakt. Als ‘beheerders en schadebe-
strijders’ kunnen ze het hele jaar hun bloedsport 
blijven beoefenen. De wet is volledig uitgehold. 
Bijna alle dieren veroorzaken volgens hen grote 
schade, alternatieven helpen niet en van elke 

soort (waarop geschoten kan worden) zijn er 
veel te veel. Exoten deugen ook al niet. Ze horen 
hier niet, zijn agressief, nemen de plaats in van 
de inheemse soorten en alleen afschot helpt hier 
tegen. Jagerstaal! Onschuldige dieren zijn de 
dupe. 

Strategie werkt 
In 2005 schreven de 
jagers al vol trots dat de 
nieuwe aanpak succesvol 
was gebleken. De KNJV 
had zich met succes sterk 
gemaakt voor: 
• goed faunabeleid in de 

provincies; 
• werkbare faunabeheer-

plannen van de FBE’s;
• beheersjacht op ganzen en smienten;
• schrappen van wettelijk jachtverbod in natuur-

gebieden; 
• zwarte kraai en kauw op vrijstellingslijst;
• vrijstelling voor afschot bij schade aan fauna;
• beheersmogelijkheden voor de vos;
• populatiebeheer ree; 
• geen jachtverbod op konijnen;
• jagen vanuit varende boten mag;
• bijschrijving grofwildbuks op de jachtakte; 
• doden konijnen op golfbanen en volkstuinen 

mogelijk;
• gebruik geweer mag bij doden exoten als 

nijlgans en (verwilderde) kat. 

Niet zo vreemd dat de lijst alsmaar langer wordt, 
jagers steeds meer eisen om te kunnen doen wat 
ze niet kunnen laten: het hele jaar door dieren 
doden voor hun plezier. En het mag wat hun be-
treft, onder het mom van schadebestrijding; dat 
klinkt een stuk geloofwaardiger bij het publiek. En 
dat weten de jagers maar al te goed. D
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Illustratie:
Ineke van den Abeele

Het is dus niet 

verwonderlijk dat 

de Sharon Dijksma 

jagerstaal spreekt
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Jonge hazen worden tussen januari en oktober geboren, volledig behaard 

en met open ogen. Na een paar dagen verlaten ze de geboorteplek. 

Elke dag na zonsondergang verzamelen ze zich daar weer om te 

worden gezoogd. De haas is een van de favoriete jachtdieren van 

jagers. Het aantal hazen neemt al sinds eind jaren  negentig gestadig 

af. In een aantal gebieden in Nederland is de haas nauwelijks meer 

te vinden. Dit weerhoudt jagers en beleidsmakers er niet van om door 

te gaan met de hazenjacht en het verlenen van ontheffingen om ze 

ook tijdens het voortplantingsseizoen te doden. Het argument voor de 

bestrijding is landbouwschade, terwijl schadegevoelige gewassen 

natuurlijk goed kunnen worden beschermd met een raster. Hazen zijn 

gevoelig voor sterfte: slechts 1,5 op de 10 dieren overleven hun eerste 

levensjaar. Daarbij zijn ze, omdat ze niet in holen leven, kwetsbaar voor 

weersomstandigheden. 

Soort: (Europese) haas 
(Lepus europaeus)
Klasse: zoogdieren (Mammalia)
Orde: haasachtigen (Lagomorpha)
Familie: hazen en konijnen (Leporidae)
Geslacht: echte hazen (Lepus)
Jachtseizoen: 15 oktober tot en met 
31 december
Praktijk: met ontheffingen in sommige 

provincies jaarrond geschoten

Foto: Harm Niesen


