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De wandeling leidt naar een bosreservaatje 

op de Veluwezoom. Onderweg zijn regel-

matig wroetsporen van zwijnen te zien. 

Lardinois trekt een wortel uit de grond. ‘Kijk, 

in de nawinter is dit hun laatste belangrijke 

voedselbron: ade-

laarsvaren.’ Een 

zwijn vlucht tussen 

de stammen weg. 

‘Zeer inventieve 

beestjes en zwaar 

onderschat door beleidsmakers. Maar wat 

ze niet kunnen, is een mens mét geweer 

onderscheiden van eentje zonder…’. Die-

per in het bos ligt een grote dassenburcht. 

Lardinois: ‘De dassen hier zijn nachtdieren. 

In strikte reservaten zijn ze ook overdag 

MARIA SALLEMANSNaar een nieuwe definitie ‘natuur’

Van houtwinkel naar 
natuurlijk bos

R
uud Lardinois is voorzitter van de 

Stichting Kritisch Bosbeheer (SKB), 

een organisatie die streeft naar 

natuurgebieden met maximale inzet van natuurlijke 

processen waaruit onze natuur is voortgekomen. 

Toekomstbestendig natuurbehoud is een 

onlosmakelijk onderdeel van deze natuurvisie vindt 

hij, en houthakkers en jagers passen daar niet bij: 

‘Uitfaseren dus!’ Faunabeschermer Maria Sallemans 

ging voor Argus met hem op pad.

Ruud Lardinois is voorzitter van

de Stichting Kritisch Bosbeheer 

en  was in 2005 redacteur van 

het boek Dood doet leven (KNNV 

 Uitgeverij, Utrecht). Een boek over 

nut en noodzaak van dode dieren 

in onze natuur, in samenwerking met 

Tom Bade (SKB), Agnes van den 

Berg, Micha Dudek, Kor Goutbeek, 

Leo Linnartz (Stichting Ark), Harm 

Piek (Vereniging Natuurmonumenten) 

en Bas Visser (jurist). 

De dassen hier 

zijn nachtdieren
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actief en slapen ze zelfs buiten in het bos. Ook 

zij leerden hun lesje: op de wolf na was de das 

vroeger het meest gehate en vervolgde dier.’ Het 

doel van de wandeling is een natuurlijk bos. Er 

staan veel oudere bomen. Hier en daar liggen 

enorme omgevallen bomen; sommige hangen 

nog in een andere boom. ‘Van “houtwinkeltje” 

naar natuur in het bos,’ zegt Lardinois. ‘Kijk eens, 

wat een feest van mossen en zwammen op die 

(half)dode boomstammen! In holten en gaten 

broeden uilen en huizen vleermuizen en boom-

marters.’ In de ontstane lichtplekken op de bos-

bodem groeien jonge boompjes. ‘Hier ontstaat 

natuur uit een plantagebos. Waarom gebeurt dit 

op deze plek wel en niet verderop?’

Jacht
Voor een gezond ecologisch en natuurlijk (bos)

beheer moeten natuurorganisaties liefst snel stop-

pen met de houthandel en jacht, vindt Lardinois. 

‘Jacht is fundamenteel fout. Mis-

schien dat we niet van de ene 

op de andere dag kunnen stop-

pen, maar het experiment in het 

Deelerwoud, waar de jacht ruim 

tien jaar geleden al met succes 

is stopgezet, laat zien dat zo’n 

omschakeling geen jaren hoeft te 

duren. De jacht ontwricht de ontwikkeling en op-

bouw van natuurlijke populaties. Het onderbreekt 

levenslopen en verstoort sociale structuren. Vooral 

dit laatste is duidelijk te merken bij wilde zwij-

nen. Jacht maakt dieren angstig en schuw. Ze 

verworden tot nachtdieren en worden zo minder 

zichtbaar voor de voor hen ongevaarlijke mens.’

Arm ecosysteem
Wilde dieren spelen een uiterst belangrijke rol 

in ecosystemen 

zegt Lardinois: 

‘Zij zijn er niet 

als landschaps-

versiering. Alleen 

al de manier 

waarop zij via 

hun magenstelsel 

de zaden van tal 

van plantensoor-

ten verspreiden, 

is van het aller-

grootste belang. Zonder de impact van grazers 

verarmt een (bos)ecosysteem fundamenteel. Na-

tuurlijke predatoren bejagen zwakkere en onaan-

gepaste dieren. Jagers met geweren willen de 

mooie en grote dieren. Kijk maar eens naar foto’s 

van jagers. Ze staan trots voor een dood hert, 

het liefst eentje met een zo groot mogelijk gewei. 

Jagers met geweren praten hun gedrag niet zel-

den recht met kromme argumenten. Zo zou een 

geschoten zwijn of hert tenminste een mooi na-

tuurlijk leven hebben gehad. Los van het feit dat 

90 procent van het “wild” gewoon uit de schuur 

van boer Bintje komt, zijn de zwijnen en herten 

hier te lande volkomen psychisch gestoord door 

de druk van de jacht, die tegenwoordig dag én 

nacht plaatsvindt. Dat jagers begrippen als “drijf-

Precies wat hier als ongewenst wordt afgebeeld (1916) heeft Natuurmonumenten de laatste honderd 

jaar in haar gebieden gepraktiseerd (Foto’s: Ruud Lardinois).

Jacht is 

fundamenteel 

fout

De natuur sterft 

niet alleen van 

het leven, maar 

leeft ook van 

het sterven
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jachten” door “drukjachten” en “bijvoeren” door 

“lokvoeren” vervangen, is ook camouflerende 

mooipraterij.’

Natuurlijk sterven
Lardinois vindt dat dieren het recht hebben op 

een natuurlijke dood: ‘De natuur sterft niet alleen 

van het leven, maar leeft ook van het sterven. 

Natuurlijk gaan in een strengere winter meer 

zwakkere dieren dood. Voedsel is vrijwel altijd 

de belangrijkste limiterende factor. Dat geldt voor 

de Serengeti-vlakte én het heideveldje op de 

Posbank. Door honger raken dieren minder alert, 

kruipen ze weg en vervallen ze meer of minder in 

coma. Het is een relatief zacht einde. Een vreed-

zamere dood is niet denkbaar. Ik ben geen jager 

en zou dat ook nooit willen zijn, en de keren dat 

ik een jachtpartij gadesloeg, vond ik het onaan-

genaam en vooral onnodig en dus onwenselijk. 

De laatste keer was bij een edelhert dat zichzelf 

in een panische vlucht in een onnodig veekerend 

raster aan zijn vier inmiddels gebroken poten 

ophing en aldus aan een kwellend lijden werd 

blootgesteld. Zelfs daar bracht een geweerschot 

op één meter afstand pas na ruim vijf minuten de 

dood. Dat zijn vijf heel lange minuten! Een schot 

dwars door het hart van een ree maakt het niet 

onmogelijk dat het nog vele honderden meters 

vlucht en in paniek en met een in puin geschoten 

lichaam onvindbaar aan zijn einde komt. Is elk 

schot raak? Pas 

trof ik bij veldon-

derzoek nog een 

schedel aan van 

een edelhert met 

een groot gewei 

waarvan de boven-

kaak was kapotge-

schoten. Misschien was hij door de ongetwijfeld 

hevige bloedingen binnen een dag dood. Het 

onfortuinlijke dier kan er ook een week over ge-

daan hebben. De jacht wordt te vaak geroman-

tiseerd en de effecten ervan onrealistisch hoog 

opgegeven. Er zijn andere, intelligentere manie-

ren om wild te reguleren of te sturen.’ 

Vijf voor twaalf
Lardinois maakt zich zorgen over de kwaliteit 

van de natuur in Nederland: ‘Zij holt achteruit. 

De effectiviteit van de natuurbescherming stag-

neert. Ik houd een lijstje bij van soorten die op 

de Veluwe recent voorkwamen en nu geheel 

of nagenoeg verdwenen zijn. In Nederland 

gaat de natuur langzaam dood. Er is geen 

landelijk beleid, noch van de overheid, noch 

van natuurorganisaties waarin gedefinieerd is 

wat natuurbescherming nu precies inhoudt. Het 

beleid is vaak gebaseerd op compromissen en 

minder op keuzen. Een coherente natuurvisie 

is onvolledig of ontbreekt volledig. Evaluaties 

van beheersingrepen zijn zeld-

zaam.’ Hij zou graag zien dat 

natuurbeschermingsorganisaties 

gezamenlijk definiëren wat een 

natuurreservaat is: ‘Beherende 

organisaties zijn vooral bezig 

met het handhaven van de eigen 

 posities. Onafhankelijke organisa-

ties als De Faunabescherming en SKB kunnen het 

voortouw nemen en eigen nationaalpark-, natuur-

reservaat- en natuurboscriteria vaststellen. Een 

begin is het samenstellen van een objectieve lijst 

met vragen. Wat zijn de natuurlijke processen? 

Hoe werken de natuurlijke populatiestructuren en 

hoe kunnen wij die van wilde zwijnen, herten, 

runderen en paarden veiligstellen? Aan deze 

lijst kunnen we later misschien ook de wilde kat, 

de lynx en de wolf toevoegen. Hoe verloopt het 

ontwikkelingsproces van natuurbos, zodat we het 

beheer daarop kunnen afstemmen?’ Lardinois is 

optimistisch: ‘Een omwenteling ligt binnen hand-

bereik. Kijk naar Duitsland, daar zijn inmiddels al 

tienduizenden hectaren beukenbos tot strikt reser-

vaat gemaakt. Het kan, het kost minder dan het 

zwaar gesubsidieerde productiebosbeheer.

Een natuurlijk bos bevat vele soorten mossen en zwammen. 

(Foto: Maria Sallemans)

In Nederland 

gaat de natuur 

langzaam dood

De jacht wordt 

te vaak 

geromantiseerd


