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‘De gevaren voor de natuur en de dieren die 

daarin leven liggen vooral op het vlak van de in-

teractie van natuur en landbouw en die tussen na-

tuur en recreatie en verkeer’, denkt Bouterse. ‘Een 

andere kwestie is hoe faunabescherming en jacht 

zich in de toekomst tot elkaar gaan verhouden. 

Jacht is in veel opzichten uit ecologisch oogpunt 

overbodig, nutteloos en nodeloos verstorend.’

Onderzoek
Jan Bouterse kwam ooit bij De Faunabescherming 

(toen nog Kritisch Faunabeheer) terecht als verte-

genwoordiger van de Koninklijke Nederlandse 

Natuurhistorische Vereniging (KNNV): ‘Ik zat in 

de landelijke natuurbeschermingscommissie.’ Hij 

studeerde houtteelt in Wageningen, met natuur-

bescherming en ecologie als hoofdvakken. ‘Mijn 

belangstelling 

was vooral 

gericht op 

“plantaar-

dige” zaken, 

maar ik heb 

ook een on-

derzoek uit-

gevoerd dat als titel had ‘De invloed van lawaai 

op fauna’. Wetenschappelijke literatuur over het 

onderwerp was toen nauwelijks te vinden. We 

hebben het nu over de jaren zeventig van de 

vorige eeuw. Mijn hoogleraar, Mörzer Bruyns, 

adviseerde mij om naast wetenschappelijke litera-

tuur ook een aantal jaargangen van het blad De 

Nederlandse Jager door te lezen. Ook daarin 

vond ik nauwelijks bruikbare informatie. Het ge-

volg van de exercitie was wel dat ik een grote 
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’Natuur moet toch 
vooral zichzelf 
kunnen zijn’

Moet de natuur zich altijd maar 

aan veranderende omstandig-

heden aanpassen? Jan Bouterse, be-

stuurslid van De Faunabescherming 

tussen 1993 en 2007, heeft er een 

duidelijke mening over. Wat ziet hij 

als de belangrijkste problemen bij het 

beschermen van de natuur in het alge-

meen en de fauna in het bijzonder? En 

waar valt voor De Faunabescherming 

de komende jaren winst te behalen?

Jan Bouterse was veertien jaar bestuurslid van 

De Faunabescherming.

Demonstreren en 

protesteren deed 

ik eigenlijk nooit
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tegenzin tegen de jacht en jagers heb gekregen! 

Al die stukjes (vaak onder schuilnaam), in slecht 

Nederlands geschreven, waarin het eigen bedrijf 

werd verheerlijkt en tegen mensen van buiten met 

andere opvattingen werd aangeschopt.’ 

Herrie
Uiteindelijk leverde zijn onderzoek toch wat op: 

‘Ik kwam erachter dat wilde dieren aardig wat 

herrie tolereren, als ze verder maar met rust ge-

laten worden (bijv. op militaire oefenterreinen), 

dat slimmere vogels zich niet door knalapparaten 

laten afschrikken, maar er eerder door worden 

aangelokt (“daar valt wat te halen”), en dat 

ontploffingen in en onder water (bijv. bij seis-

mologisch onderzoek) door de daarbij ontstane 

schokgolven voor vissen fataal zijn. Toentertijd 

was nog niet bekend dat vogels wel degelijk last 

hebben van lawaai. Zo weten we nu dat som-

mige soorten langs drukke snelwegen duidelijk 

minder succesvol broeden.’ 

Ecovisie
Jan Bouterse werkte destijds met de toenmalige 

voorzitter Jeen Poeder aan een Ecovisie voor de 

stichting, ‘een beleidsvisie over de omgang met 

dieren en met de natuur. Deze vormde de basis 

voor discussies binnen de stichting over de Flora- 

en faunawet voordat deze in 2002 in werking 

trad. Demonstreren en protesteren deed ik eigen-

lijk nooit. Op de een of andere manier kwam het 

daar nooit van, maar ik had altijd veel bewonde-

ring voor faunabeschermers die – al of niet ludiek 

verkleed – met spandoeken naar bijeenkomsten 

gingen waar veel jagers kwamen. Mensen die 

ook confrontaties met jagers in het veld niet uit de 

weg gingen.’ 

Natuur of muziek
‘Al snel werd duidelijk dat de uitgangspunten van 

de nieuwe wet aan alle kanten werden geschon-

den. Via Algemene Maatregelen van Bestuur 

kregen jagers allerlei mogelijkheden om dieren 

toch te bejagen. Het voorschrift dat eerst gekeken 

moest worden naar andere manieren om dieren 

te verjagen of landbouwschade te voorkomen, 

werd massaal ontweken. En het overhevelen 

van taken vanuit Den Haag naar de provincies 

maakte het lastiger om zicht te houden op wat 

zich daar precies afspeelde. Het was ook de tijd 

dat ik me realiseerde dat ik moest kiezen tus-

sen twee activiteiten: leven in de wereld van de 

natuur of muziek. Ik hield mij toen al bezig met 

historische muziekinstrumenten. Later ben hierop 

gepromoveerd.’ Het werd de muziek en hij verliet 

De Faunabescherming: ‘Ik vond dat ik beter één 

activiteit heel goed kon doen dan meerdere op 

minder dan halve kracht’.

Bedreigingen
Het grootste probleem voor De Faunabescher-

ming is volgens Bouterse ‘dat de jagerswereld 

een veel te grote invloed heeft op de besluitvor-

ming hoe met wilde dieren om te gaan. Het is 

zaak daar voortdurend tegen te blijven ageren. 

Een andere bedreiging voor in het wild levende 

dieren vormt de agrarische sector: landbouw, 

tuinbouw en veeteelt worden steeds intensiever 

(met alle gevaren van dien voor het milieu). Hier 

lijden vooral de klassieke 

weidevogels onder. Als 

soorten er wel van profite-

ren, zoals grauwe ganzen, 

dan is het al gauw Leiden 

in last. Een ander pro-

bleemveld zie ik bij de te-

gengestelde belangen van 

natuur en recreatie. Veel 

buitengebieden  worden 

intensief gebruikt door hondenuitlaters, hardlo-

pers en mountainbikers. Natuurterreinen waar 

je rustig kunt wandelen en misschien nog wat 

wilde dieren kunt zien, moet je met een kaarsje 

zoeken. Nieuwe natuur, zoals de Groene Jonker 

bij Nieuwkoop, kon er slechts komen als er ook 

wandelpaden werden aangelegd (waar prompt 

crossmotoren van moesten worden afgejaagd).’

Intrinsieke waarde
‘Moet de natuur zich altijd maar aan verande-

rende omstandigheden aanpassen? We hebben 

er binnen het bestuur uitgebreid over nagedacht. 

Natuur moet toch vooral zichzelf kunnen zijn. Dat 

heeft te maken met de term “intrinsieke waarde” 

uit de Flora- en faunawet. Bij dat “zichzelf zijn” 

gaat het om meer dan een modieuze kreet. Ons 

idee was dat je zeker bij fauna zo min mogelijk 

sturend moet optreden. De Ecovisie gaat uit van 

vijf criteria van natuurlijkheid die voor de catego-

rie van niet-gehouden dieren zo goed mogelijk 

door de mens gerespecteerd en bevorderd moe-

ten worden:

• vrijheid van beweging; 

• vrijheid van voedselvergaring;

Jagerswereld heeft 

een veel te grote 

invloed heeft op de 

besluitvorming
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• vrijheid van voortplanting en populatieop-

bouw;

• de mogelijkheid dat elk dier en elke diersoort 

naar zijn aard kan leven en deel kan nemen 

aan de natuurlijke kringlopen, waarbij de 

mens niet ingrijpt bij (natuurlijke) ziekte en 

dood; en

• afwezigheid van benutting, bestrijding en 

verstoring door de mens. 

Wat mij betreft gelden deze criteria, stuk voor 

stuk, nog steeds.’

Toekomst De Faunabescherming
Jan Bouterse heeft zich afgevraagd wat de 

waarde is van het werk dat hij voor De Faunabe-

scherming heeft gedaan: ‘Naast het werk aan de 

Ecovisie heb ik geprobeerd het wetenschappelijk 

onderzoek op het gebied van faunabescherming 

te volgen en die informatie binnen het bestuur 

en in Argus door te geven. In dat kader moet 

de serie artikelen over herintroductie van (bijna) 

verdwenen diersoorten in Nederland worden 

gezien.’ Daarover heeft hij nog een opmerking: 

‘Vaak worden introductieacties groot in het 

nieuws gebracht, maar een paar jaar later hoor 

je er weinig meer van. Hoe gaat het nu met de 

veldhamster (korenwolf) of verschillende vlinders 

die zijn uitgezet? Wat is het broedsucces van de 

raaf in Nederland? Het is heel lastig hier informa-

tie over te vinden.’ En over het geven van juiste 

informatie is 

hij duidelijk: 

‘Dat is essen-

tieel voor het 

werk van De 

Faunabescher-

ming. Het be-

gint allemaal 

met het verzamelen van betrouwbare waarne-

mingen, daarmee kun je en moet je verder wer-

ken. Een wens van mij: nog eens een congres 

meemaken waar echt diep wordt ingegaan op 

het thema van de toekomst van de natuurbescher-

ming in een landschap dat wordt gedomineerd 

door high-techlandbouw. De Faunabescherming 

zou aan zo’n congres een wezenlijke bijdrage 

kunnen leveren.

‘Hoe gaat het nu met de veldhamster?’ 

(Foto: Wikipedia; https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10550799)

De Ecovisie is te downloaden via www.faunabescherming.nl/cms/wp-content/uploads/2010/11/

ecovisie.pdf.

Bij fauna moet je 

zo min mogelijk 

sturend optreden


