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Voor u ligt een onderzoeksrapport van Blauw Research 
uitgevoerd in opdracht van de Dierenbescherming. Het 
onderzoek draait om attitudes met betrekking tot de 
jacht op wilde dieren.

In het rapport worden de resultaten beschreven van dit 
onderzoek naar attitudes over de jacht op wilde dieren.

Wij wensen de lezer veel succes met het gebruik van 
de resultaten.
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1
Kort & Krachtig

1.1 Inleiding

In het licht van het startende jachtseizoen wenst de 
Dierenbescherming inzicht in de opinie van 
Nederlanders over de jacht op wilde dieren.

1.2 Achtergrond & probleemstelling

In dit onderzoek is de Nederlandse bevolking naar 
haar mening gevraagd over de vrije jacht op wilde 
dieren. De Dierenbescherming wil met dit onderzoek 
het thema onder de aandacht brengen.

In de rapportage zijn uitsplitsingen gemaakt op basis 
van geslacht, leeftijd en opleiding.

Doelstelling
Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in hoe 
Nederlanders tegenover de vrije jacht op wilde dieren 
staan.
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1.3 Conclusies
In deze conclusie worden de belangrijkste uitkomsten 
van het onderzoek beschreven.

Redenen voor de jacht
Nederlanders denken dat de voornaamste reden 
waarom er binnen Nederland gejaagd wordt, is om de 
populaties van wilde dieren te beheren. Daarnaast 
denkt men dat de jacht als methode ter bescherming 
van  land- en tuinbouwgewassen dient en dat er ook 
veel recreatief gejaagd wordt. Ook indien gevraagd 
welke redenen acceptabel zijn voor de jacht, blijkt in de 
eerste plaats het beheer van de populaties van wilde 
dieren te worden genoemd. Op de tweede plaats komt 
weer de bescherming van gewassen, maar op de derde 
plaats de verkeersveiligheid. De grootste discrepantie 
tussen verwachte redenen en acceptabele redenen ligt 
bij de plezierjacht. Hoewel meer dan de helft van de 
Nederlanders plezier en recreatie vermoedt als reden 
voor de jacht, kan maar 3% dit ook als motief 
aanvaarden.

Verbod op plezierjacht
De meeste Nederlanders vinden de jacht geen leuke 
hobby en bijna driekwart van de Nederlanders is het 
eens met de stelling dat plezierjacht verboden moest 
worden. Wanneer een lijst met diersoorten voorgelegd 
wordt (fazant, wilde eend, haas, houtduif, konijn) wil 
73% van de Nederlanders een verbod op de 
fazantenjacht. Het konijn sluit de lijst, maar toch wil 65% 
een verbod op de konijnenjacht. Overigens geeft 60% 
aan een verbod op alle genoemde soorten te willen. 
Daarnaast vindt meer dan de helft van de Nederlanders 
de vrije jacht op vossen (53%) als ook het afschieten 
van wilde ganzen (62%), zelfs ter bescherming van 
gewassen, niet acceptabel.

Jacht en overheid
Drie op de tien Nederlanders denken dat er 
alternatieve methoden voor de jacht moeten zijn ter 
bescherming van gewassen tegen wilde dieren en 
vier op de tien zien een financiële 
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling daarvan bij 
de overheid.

Bijna de helft van de Nederlanders heeft niet het 
gevoel dat het Kabinet Balkenende II voldoende 
betrokken is geweest bij wildbescherming. Vrouwen 
zijn vaker deze mening toegedaan dan mannen. Wat 
betreft de invloed van wildbescherming op 
stemgedrag geeft 43% van de Nederlanders aan 
wildbescherming waarschijnlijk wel te laten 
meewegen in hun stemkeuze. Meer vrouwen dan 
mannen achten dit waarschijnlijk. 

Weinig vertrouwen in informatie over de jacht
Men weet niet welke informatie men kan vertrouwen 
als het om de jacht gaat. Het is in ieder geval niet het 
KNJV (Koninklijke Nederlandse Jacht Vereniging), 
maar ook de overheid (landelijke, provinciale, 
Tweede Kamer) en de politiek worden niet als 
betrouwbare informatiebronnen gezien. Het meeste 
vertrouwen hebben de Nederlanders op dit gebied in 
Staatsbosbeheer. Dierenbeschermingsorganisaties 
nemen de tweede plaats in. 
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2 Houding van 
Nederlanders 
t.o.v. de jacht

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een aantal onderwerpen 
behandeld in relatie tot de jacht op wilde dieren. 
Allereerst wordt inzichtelijk gemaakt wat 
Nederlanders denken dat redenen zijn voor de jacht 
en welke van die redenen acceptabel zijn.
Vervolgens wordt in kaart gebracht hoe mensen 
tegen de jacht op specifieke diersoorten aankijken.

2 Houding van Nederlanders 
t.o.v. de jacht 6

2.1 Inleiding 6
2.2 Ruim helft Nederlanders verwacht dat voor

plezier wordt gejaagd 7
2.3 Plezierjacht niet acceptabel 8
2.4 Jagen als hobby moet worden verboden 9
2.5 Meerderheid vindt vossenjacht en afschot 

ganzen onacceptabel 10
2.6 Plezierjacht moet verboden worden 11
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Nederlanders denken dat de voornaamste reden 
voor de jacht het beheer van populaties van 
wilde dieren is (73%). 

Het aandeel Nederlanders dat denkt dat er op 
wilde dieren gejaagd wordt ter voorkoming van 
schade aan land -en tuinbouwgewassen is 
nagenoeg gelijk aan het aandeel dat meent dat 
er  voor plezier en recreatie gejaagd wordt (58% 
en 57%).

Opvallend is dat naarmate men hoger is 
opgeleid men vaker de reden beheer van 
populaties (87% vs 59%) en voorkoming van 
schade (66% vs 49%) noemt. Laagopgeleiden 
noemen als voornaamste reden juist plezier en 
recreatie (60%) en beheer van populaties (59%).

Meer dan de helft van de Nederlanders (57%) 
denkt dat er voor plezier en recreatie wordt 
gejaagd. 

2.2 Ruim helft Nederlanders 
verwacht dat voor plezier 
wordt gejaagd

16%

33%

57%

58%

73%

15%

29%

60%

49%

59%

77%

62%

51%

34%

17%

87%

66%

63%

37%

18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

beheer van
populaties van

wilde dieren

ter voorkoming van
schade aan land-

en
tuinbouwgewassen

plezier/recreatie

consumptie

verkeersveiligheid

totaal (n=502) laag (n=160) midden (n=219) hoog (n=123)

Redenen voor de jacht

Vraagtitel: Voor welke van onderstaande redenen denkt u dat er in Nederland gejaagd wordt op in het wild levende dieren?
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2.3 Plezierjacht niet acceptabel

De meest acceptabele reden voor de jacht op 
wilde dieren is voor Nederlanders het beheer 
van populaties van wilde dieren. Tweederde is 
deze mening toegedaan. Hoogopgeleide 
Nederlanders vinden dit vaker een acceptabele 
reden dan laagopgeleiden (73% vs 59%).

Twee op de vijf Nederlanders vindt voorkoming 
van schade aan land-en tuinbouwgewassen ook 
een acceptabele reden en ruim een kwart vindt 
de verkeersveiligheid een aanvaardbare reden.

Opvallend is dat plezier- en recreatiejacht
nauwelijks geaccepteerd wordt door 
Nederlanders. Hoewel 57% (zie vorige pagina) 
van de Nederlanders denkt dat dit een reden 
voor de jacht is, vindt slechts 3% dit acceptabel. 

Jongeren van tussen 18 en 34 jaar staan wat 
meer verdraagzaam t.o.v. de jacht dan 
Nederlanders van 35 jaar en ouder (niet in 
grafiek).

65%

40%

28%

14%

3%

21%

59%

43%

27%

11%

6%

23%

67%

38%

26%

17%

2%

22%

73%

38%

32%

14%

3%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

beheer van populaties van
wilde dieren

ter voorkoming van
schade aan land- en
tuinbouwgewassen

verkeersveiligheid

consumptie

plezier/recreatie

geen van bovenstaande

totaal (n=502) laag (n=160) midden (n=219) hoog (n=123)

Acceptabele redenen voor de jacht

Vraagtitel: Welke van onderstaande redenen zijn voor u acceptabel voor het jagen op in het wild levende dieren? 
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2.4 Jagen als hobby moet worden 
verboden

Bijna driekwart van de Nederlanders is van 
mening dat jagen als hobby verboden zou 
moeten worden (72%).

Iets meer dan de helft van de Nederlanders vindt 
dat jagen niet van deze tijd is (57%) en dat door 
de jacht onnodig dierenleed veroorzaakt wordt 
(55%). 

Een kwart van de Nederlanders ziet jacht 
weliswaar als een manier om aan een lekker 
stukje vlees te komen (27%). Echter, het 
aandeel dat van mening is dat jagers uit de 
natuur mogen oogsten, is duidelijk lager (16%).

Ruim een kwart van de Nederlanders is van 
mening dat jagers zorgvuldig omgaan met de 
natuur (28%). Het aandeel dat deze mening niet 
is toegedaan is groter (37%). 

Er zijn maar weinig Nederlanders die de jacht 
een leuke hobby vinden (7%).

7%

16%

27%

28%

55%

57%

72%

12%

15%

21%

26%

16%

19%

10%

75%

65%

47%

37%

25%

22%

15%

6%

3%

5%

9%

4%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jagen als hobby zou 
verboden moeten worden.

Jagen is niet 
meer van deze tijd.

Jagen veroorzaakt 
onnodig dierenleed.

Jagers gaan zorgvuldig 
met de natuur om.

De jacht levert een 
lekker stukje vlees op.

Jagers hebben het 
recht om te oogsten 

uit de natuur.

De jacht is een
leuke hobby.

(zeer) mee eens neutraal (zeer) oneens weet niet

Stellingen met betrekking tot de jacht

n=502

Vraagtitel: Hieronder staat een aantal stellingen met betrekking tot de jacht.

Kunt u voor elke stelling aangeven in welke mate u het hiermee eens bent? 
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2.5 Meerderheid vindt 
vossenjacht en afschot 
ganzen onacceptabel

Ruim de helft van de Nederlanders vindt de vrije 
jacht op vossen niet terecht (53%). Het aandeel 
Nederlanders dat het afschieten van wilde 
ganzen onacceptabel vindt is nog groter (62%). 
Het afschieten van ganzen blijkt dus nog 
gevoeliger te liggen dan de vossenjacht.

Van beide diersoorten geeft een kwart van de 
Nederlanders aan dat zij de jacht op deze 
diersoorten niet wil afkeuren.

24%

53%

24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

terecht

niet terecht

weet niet

Mening over vossenjacht

n=502

24%

62%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

acceptabel

niet acceptabel

weet niet

Mening over afgeschoten ganzen

n=502

Vraagtitel: Sinds dit jaar mag er weer vrij op de vos 
worden gejaagd? Is dit volgens u terecht of niet? 

Vraagtitel: Om hun gewassen te beschermen jagen 
boeren regelmatig op ganzen. Dit resulteert in zo´n 
100.000 afgeschoten ganzen per jaar? Is dit naar uw 

mening acceptabel of niet? 
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2.6 Plezierjacht moet verboden 
worden

De meerderheid van de Nederlanders vindt dat 
plezierjacht op alle voorgelegde diersoorten 
verboden zou moeten worden. 

De meerderheid (60%) wenst een verbod op alle 
voorgelegde diersoorten. Een deel maakt een 
keuze uit de voorgelegde diersoorten. Het 
gewenste verbod op de jacht geldt in de eerste 
plaats voor de fazanten (in totaal 73%) in de 
tweede plaats de wilde eenden (in totaal 70%) 
en het minst erg vindt men blijkbaar de jacht op 
konijnen (in totaal 65%). 

16% van de Nederlanders geeft aan een verbod 
op plezierjacht  op hiernaast genoemde 
diersoorten niet nodig te vinden.

13%

10%

6%

6%

5%

60%

16%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

fazant

wilde eend

haas

houtduif

konijn

verbod op alle
bovenstaande soorten

geen verbod
bovenstaande soorten

weet niet

n=502

Verbod op plezierjacht

Vraagtitel: Hieronder ziet u een aantal wildsoorten waarop in Nederland voor het plezier mag worden 
gejaagd. Kunt u aangeven voor welke wildsoorten de plezierjacht wat u betreft mag worden 
verboden?
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3 Jacht en de 
overheid

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt wildbescherming in verband 
gebracht met de politiek. Daarnaast wordt gekeken 
naar de meest betrouwbaar gevonden bronnen van 
informatie over de jacht.

3 Jacht en de overheid 12

3.1 Inleiding 12
3.2 Hoge verwachtingen aan alternatieve

methoden ter vervanging van de jacht 13
3.3 Voor helft vrouwen wildbescherming van 

invloed op stemgedrag 14
3.4 Kabinet te weinig betrokken bij 

wildbescherming 15
3.5 Overheid en politieke partijen vertellen 

niet de hele waarheid 16
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3.2 Hoge verwachtingen aan 
alternatieve methoden ter 
vervanging van de jacht

De meerderheid van de  Nederlanders verwacht 
dat er ter vervanging van de jacht goede 
alternatieve methoden zijn voor het beschermen 
van land- en tuinbouwgewassen tegen wilde 
dieren.

Ruim driekwart van de Nederlanders acht de 
overheid verantwoordelijk voor de financiering 
van de ontwikkeling van die alternatieve 
methoden (79%).

60%

24%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

verwacht dit wel

verwacht dit niet

weet niet

Aanwezigheid goede methoden als 
vervanging voor afschot

n=502

79%

13%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

ja

nee

weet niet

Financiering overheid voor ontwikkeling 
alternatieven voor afschot

n=502

Vraagtitel: Vindt u dat de overheid moet zorgen voor 
financiering voor de ontwikkeling van alternatieven 

voor afschot?

Vraagtitel: Als preventie tegen schade aan land- en 
tuinbouwgewassen worden in het wild levende 
dieren afgeschoten. Verwacht u dat er goede 

methoden voorhanden zijn, waardoor dit afschot 
niet nodig is? 
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3.3 Voor helft vrouwen wild-
bescherming van invloed op 
stemgedrag

Uit nevenstaande grafiek blijkt dat bijna de helft 
(43%) van de Nederlanders de bescherming van 
wilde dieren waarschijnlijk laten meetellen in hun 
stemkeuze bij de landelijke verkiezingen.

Mannen en vrouwen zijn verdeeld in hun mening 
hierover. Meer vrouwen (52%) dan mannen 
(35%) achten het waarschijnlijk dat ze wild-
bescherming  meenemen in hun stemkeuze.

16%

27%

21%

19%

25%

22%

17%

17%

17%

13%

6%

9%

28%

14%

21%

8%

12%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

man (n=218)

vrouw (n=284)

totaal (n=502)

zeer waarschijnlijk enigszins waarschijnlijk
waarschijnlijk noch onwaarschijnlijk enigszins onwaarschijnlijk
zeer onwaarschijnlijk weet niet

Wildbescherming van invloed op stemgedrag

Vraagtitel: Hoe waarschijnlijk is het dat u de bescherming van in het wild levende dieren meeneemt in 
uw stemkeuze bij de landelijke verkiezingen? 
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Op de vraag of het Kabinet Balkenende II 
voldoende heeft gedaan aan de bescherming 
van in het wild levende dieren kan de helft van 
de Nederlanders geen antwoord geven. 
Jongeren van 18-34 jaar (66%) geven vaker dan 
Nederlanders van de andere leeftijdscategorieën 
(44%) aan hier geen antwoord op te kunnen 
geven. 

Van diegenen die hier wel een mening over 
hebben (48%), vindt het merendeel dat het 
kabinet niet voldoende betrokken is geweest 
(43% van de Nederlanders). Dit geldt 
voornamelijk voor Nederlanders van 35 jaar en 
ouder (gemiddeld 50%)

Mannen (9%) zijn vaker dan vrouwen (2%) van 
mening dat het kabinet wel voldoende betrokken 
is geweest. 

3.4 Kabinet te weinig betrokken 
bij wildbescherming

5%

43%

52%

42%

50%

9%

2%

44%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ja

nee

weet niet

totaal (n=502) man (n=218) vrouw (n=284)

Kabinet Balkenende II voldoende betrokken 
bij bescherming wild

5%

43%

52%

4%

31%

65%

8%

49%

43%

5%

51%

44%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ja

nee

weet niet

totaal (n=502) 18-34 jaar (n=125) 35-49 jaar (n=158) >=50 jaar (n=219)

Kabinet Balkenende II voldoende betrokken 
bij bescherming wild

Vraagtitel: Vindt u dat het Kabinet Balkenende II voldoende heeft gedaan aan de bescherming 

van in het wild levende dieren? 
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3.5 Overheid en politieke partijen 
vertellen niet de hele 
waarheid

Bijna tweederde van de Nederlanders acht het  
bij de KNJV (Koninklijke Nederlandse Jacht 
Vereniging) het meest waarschijnlijk niet de hele 
waarheid te horen te krijgen over de jacht (57%).
Andere bronnen waar veel Nederlanders dit van 
vermoeden, zijn politieke partijen (47%), 
overheden (40%) en de Tweede kamer (39%). 
Eenderde van de Nederlanders vermoedt dat de 
media niet altijd de hele waarheid vertellen over 
de jacht en bijna een kwart van de Nederlanders 
verdenkt dierenbeschermingsorganisaties ervan 
niet altijd de hele waarheid te vertellen. 
Staatsbosbeheer wordt gezien als de meest 
betrouwbare bron van informatie. Slechts 16% 
van de Nederlanders denkt dat hier niet altijd de 
hele waarheid wordt verteld.

Opvallend is dat hoogopgeleide Nederlanders 
(38%) minder vertrouwen hebben in de media 
dan laagopgeleiden (30%) en ook vaker 
dierenbeschermingsorganisaties ervan ver-
denken niet de hele waarheid te vertellen (31% 
vs. 17%).

57%

47%

40%

40%

39%

33%

23%

16%

51%

48%

41%

44%

40%

30%

17%

20%

61%

47%

39%

40%

41%

33%

23%

13%

58%

48%

39%

35%

34%

31%

15%

38%
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dierenbeschermingsorganisaties
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 Onbetrouwbare bronnen 
informatievoorziening over de jacht
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41%

32%

35%

35%
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20%

12%

60%

55%
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44%

47%
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26%

20%

53%

47%

42%

41%

36%

23%

17%

34%
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provinciale overheid

Tweede Kamer

media

dierenbeschermingsorganisaties

Staatsbosbeheer

totaal (n=502) 18-34 jaar (n=125) 35-49 jaar (n=158) >=50 jaar (n=219)

Onbetrouwbare bronnen 
informatievoorziening over de jacht

Vraagtitel: Hieronder staat een aantal organisaties die informatie kunnen geven over de jacht. Kunt u aangeven van welke 
organisaties u verwacht dat zij niet de hele waarheid over de jacht zullen vertellen? 
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4 Algemene karakteristieken

Op deze pagina zijn de verdelingen van de 
respondenten weergegeven naar geslacht, 
leeftijd en opleiding.

vrouw
50%

man
50%

Geslacht

n=502

Opleiding

29%

47%

24%

37%

42%

20%

33%

45%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

laag

midden

hoog

man (n=218) vrouw (n=284) totaal (n=502)

Leeftijd

36%

37%

37%

37%

32%

35%

29%

30%

27%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

man (n=218)

vrouw (n=284)

totaal (n=502)

18-34 jaar 35-49 jaar >=50 jaar



De beleving van jacht onder Nederlanders
t.b.v. de Dierenbescherming

Blauw Research / B7324  oktober 2006

18

Bijlage 
Verantwoording



19

De beleving van jacht onder Nederlanders 
t.b.v. de Dierenbescherming

Blauw Research / B7324  oktober 2006

5 VerantwoordingInleiding

- Door onderzoek te doen onder de Nederlandse 
bevolking wil de Dierenbescherming meer inzicht in 
de houding van Nederlanders t.o.v. de jacht op wilde 
dieren.

Methode
- De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit de 

werkende Nederlandse bevolking in de leeftijd van 18 
tot en met 65 jaar.

- Het onderzoek geeft cijfermatige inzichten en is dus 
kwantitatief van aard. De gegevensverzameling in dit 
kwantitatieve onderzoek heeft via het online panel 
van Blauw (www.blauwnl.nl) plaatsgevonden. 

- De (potentiële) respondenten ontvingen een 
uitnodigingsmail met een link, met daarin een unieke 
code en wachtwoord. Via deze link kon de vragenlijst 
op (een afgeschermd deel van) de website van Blauw 
Research worden ingevuld.

- De vragenlijst voor dit onderzoek is ontwikkeld door 
Blauw Research in samenwerking met de 
Dierenbescherming. Vervolgens is de vragenlijst 
geprogrammeerd en getest in DubInterviewer (WAPI-
software). 

Steekproefprocedure

- De steekproef bestaat uit een benadering van 1278
Nederlanders in de leeftijd van 18 tot en met 65 jaar. 
Uiteindelijk hebben 502 respondenten in die leeftijd 
de vragenlijst ingevuld. De respons is in 
nevenstaande tabel weergegeven. De veldwerk-
periode heeft gelopen van 19 t/m 25 september 2006.

Verantwoording
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5 VerantwoordingResultaten

- De onderzoeksuitkomsten mogen als representatief 
worden beschouwd voor de Nederlandse bevolking. 

- Representativiteit van onderzoeksuitkomsten betekent 
dat deze kunnen worden gegeneraliseerd naar het 
algemene publiek. De dataset van het onderzoek 
onder de consumenten is na afloop van het onderzoek 
gewogen naar de populatiegegevens van de 
Nederlandse bevolking (Gouden Standaard, MOA). 
De weging is op basis van leeftijd, geslacht en 
opleiding gedaan.

Verwerking en rapportage

- Na afloop van het veldwerk is het opgebouwde 
databestand gecontroleerd. Het databestand is 
vervolgens geschikt gemaakt voor de statistische 
analyses. Analyse heeft plaatsgevonden door 
middel van de meest gangbare toetsen en testen. 
Waar in dit rapport gesproken wordt over een 
verschil, is er sprake van een statistisch significant 
verschil met een significantieniveau van maximaal 
5%. Dit betekent dat met minimaal 95% 
betrouwbaarheid gesteld kan worden dat het 
waargenomen verschil in de steekproef ook voor de 
gehele onderzoekspopulatie geldt.

- De rapportage bestaat uit een management-
samenvatting, een inleiding, een visuele weergave  
van de onderzoeksresultaten door grafieken en een 
beknopte beschrijving daarvan en tot slot een 
onderzoeksverantwoording.


