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Nu al schiet Natuurmonumenten veel wilde die-

ren af, vertelt Van den Tweel: ‘Kijk je naar de af-

schotcijfers, dan zijn wij mogelijk zelfs de groot-

ste jager van Nederland.’ Liet de organisatie 

voorheen alle geschoten dieren in het bos liggen, 

‘Op dat laatste zijn we teruggekomen. Voortaan 

kan een deel van het geschoten wild gebruikt 

worden voor consumptie. Onze achterban vindt 

dat prima, hetgeen nog 

eens is bekrachtigd door 

onze ledenraad. Dat heeft 

te maken met nieuwe 

opvattingen die erop neer-

komen dat je geschoten 

wild best mag gebruiken. 

In de praktijk komt onze 

nieuwe aanpak erop neer 

dat vijftig procent van het 

geschoten wild blijft liggen 

ten behoeve van de biodiversiteit, terwijl de an-

dere vijftig procent wordt benut voor consumptie.’ 

Met deze ‘nieuwe opvattingen’ schurkt Natuur-

monumenten steeds dichter aan tegen de ‘benut-

tingsjacht’ van de jagers, al zegt Van den Tweel 

daarover: ‘De uitkomst is weliswaar voor de helft 

dezelfde als bij de Jagersvereniging – een ge-

schoten dier mag worden geconsumeerd – maar 

de jagers doen dat vanuit een benuttingsilosoie, 

terwijl Natuurmonumenten het doet vanuit een 

beheerilosoie.’ 

Nieuwe wereld
We leven in een nieuwe wereld, aldus de 

 directeur. Een wereld waarin maatschappelijke 

organisaties als Vogelbescherming en Dieren-

bescherming, die niet willen samenwerken met 

Faunabeheereenheden geen invloed hebben. 

‘Zo zie ik dat. Het feit dat beheer niet langer een 

exclusief “feestje” is van jagers en terreineigena-

ren, maar een verantwoordelijkheid van ieder-

een, vind ik een goede stap.’ Hij beschrijft de 

nieuwe koers van Natuurmonumenten als: ‘Rond 

natuurgebieden faciliteren we lokaal communities 

waarin we mensen uitnodigen actief mee te den-

ken over visie en uitvoering. We maken mensen 

“medeplichtig”. In die zin proberen we iedereen 

te engageren die een rol speelt in het buitenge-

bied. Met inbegrip van de jagers.’ ∙

Beheer moet
Van den Tweel: ‘Als je wild in Nederland wilt 

hebben, moet je beheren. Meer wild in Neder-

land betekent meer beheren.’ Hij ziet ‘dat het 

draagvlak voor beheer is toegenomen. Twee 

jaar geleden zijn wij achterbanraadplegingen 

over onze omgang met wilde dieren gaan doen. 

Daarmee zijn we gestart omdat we het gevoel 

hadden dat we ons lieten gijzelen door de uiter-

sten in het debat. Zeg maar: tien procent van de 

samenleving aan de ene kant van het spectrum 

en tien procent aan de andere kant. Mensen met 

zeer uitgesproken opvattingen, volledig overtuigd 

NETTIE DEKKER Directeur pleit voor beheerjacht

Nieuwe koers 

Natuurmonumenten

N
atuurmonumenten, Nederlands 

grootste natuurclub, lijkt volledig 

afgestapt van de ‘Geen jacht, 

tenzij...’-ilosoie. Dit blijkt uit een interview dat in 

januari in De Jager verscheen. ‘Beheren moet’, 

aldus directeur Marc van den Tweel.

‘We zullen we de 

jagers de komende 

jaren hard nodig 

hebben’
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van het eigen gelijk, zeer dominant in het debat 

aanwezig en zeer weinig tolerant ten opzichte 

van andersdenkenden. Die twee vleugels druk-

ten een zwaar stempel op de discussie over de 

omgang met wild in Nederland. Min of meer 

gevangen in dit debat, voelden we een zekere 

schroom om te praten over beheer van wild, 

iets wat we als Natuurmonumenten tenslotte wel 

doen.’

Meer jacht
Van den Tweel ziet een toekomst waarin Natuur-

monumenten gezamenlijk met de jagers optrekt: 

‘Ik vind dat we de morele plicht hebben daaraan 

te werken. Garanties voor resultaat zijn lastig te 

geven, maar de intentie is er aan onze kant. Wil 

je in Nederland een gezonde natuur overeind 

houden, dan moet je alle daarvoor beschikbare 

krachten mobiliseren en niet met het vergrootglas 

speuren naar wat je scheidt.’ Verderop in het 

artikel gaat hij nog verder door te op te merken: 

‘in het kader van de beheerjacht zullen we de 

jagers de komende jaren hard nodig hebben. 

Door de toegenomen wildstand zal er de facto 

meer gejaagd moeten worden in Nederland 

en zullen we vaker een beroep op hen moeten 

doen. In dat verband zoeken we ook vrijwillige 

faunabeheerders. We proberen de samenleving 

te mobiliseren voor vrijwillige natuurbescherming.’

Sportvisserij
En passant verdedigt Van den Tweel in het artikel 

de sportvisserij: ‘Dadelijk woon ik een meeting 

van sportvissers bij. Onze achterban denkt ge-

nuanceerd over sportvissen. Met name de jonge 

achterban vindt dat een mooie vorm van vrije-

tijdsbesteding, terwijl 

een aanzienlijk deel 

van de oudere leden 

dat afwijst. Ondanks 

die discussie werken 

we als Natuurmonu-

menten samen met de 

sportvissers aan een groot natuurontwikkelings-

project in het Haringvliet. (...) we hebben een 

ontspannen verhouding en vinden elkaar op be-

paalde punten. Dat gaat zonder verkettering en 

zonder polarisatie.’ 

Directeur Natuurmonumenten pleit in De Jager voor meer jacht.

‘We maken mensen 

“medeplichtig”’
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Het interview in De Jager is te vinden via www.jagersvereniging.nl/interview-met-marc-van-den-tweel/. 

De brief van De Faunabescherming is te downloaden via www.faunabescherming.nl/cms/

wp-content/uploads/2016/02/reactie-op-interview-De-Jager-Van-den-Tweel.pdf.

Oproep De Faunabescherming
De Faunabescherming is geschrokken van dit nieuwe ‘wereldbeeld’ van de directeur van 

Natuurmonumenten en vroeg hem per brief nadrukkelijk afstand te nemen van jagers en sport-

vissers: ‘Zij verbruiken onze schaarse natuur in plaats van haar te beschermen. Van Natuur-

monumenten verwachten wij uitsluitend dat laatste.’

Reactie Natuurmonumenten
‘Natuurmonumenten zal zich niet distantiëren van jagers en vissers’

Het antwoord van Van den Tweel liet niet lang op zich wachten: ‘In antwoord op uw vraag 

kan ik dan ook helder zijn: nee, Natuurmonumenten zal zich niet distantiëren van jagers en 

vissers. Dit zeg ik in de overtuiging dat natuurbescherming niet gebaat is bij polarisatie en 

uitsluiting, maar juist bij het vergroten van het wederzijds begrip, respect en de samenwerking 

tussen alle partijen die betrokken zijn bij ons buitengebied.”

Commentaar
Jacht is jacht

Het is duidelijk. Volgens de directeur van Natuurmonumenten zijn mensen die in het wild 

levende dieren willen beschermen uit de tijd. Het is een politiek standpunt waaraan geen 

enkele ecologische onderbouwing ten grondslag ligt. Ook Van den Tweel weet dat popu-

latiebeheer met het geweer geen langdurig effect heeft. Hij mag dan een duidelijk verschil 

zien tussen de benuttingsjacht van de hobbyjagers en de beheerjacht die hij voorstaat, jacht 

is jacht. Hij gaat volledig voorbij aan de schade die jacht in natuurgebieden aanricht. Voor 

natuurlijk faunabeheer lijkt in de ‘nieuwe wereld’ van Natuurmonumenten geen plaats meer, 

en voor in het wild levende dieren nog minder.

Hoe lang zijn de wilde dieren in het Deelerwoud nog veilig voor jagers? 

(Foto: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27811334)


