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Voorwoord
In de periode februari – juni 2010 hebben wij ons beziggehouden met een 
afstudeerproject in opdracht van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 
(de Dierenbescherming). Vanuit onze gedeelde interesse in de bescherming van dieren 
hebben wij samen met de Dierenbescherming een interessante opdracht geformuleerd. 
Deze opdracht hield in het onderzoeken van de houding van Nederlanders ten aanzien 
van jacht, zowel plezierjacht als beheersjacht.

Vanuit onze opleiding houden wij ons veel bezig met issues waarbij dierenwelzijn een rol 
speelt. Jacht is een van deze onderwerpen. Waarom wordt er gejaagd? Wat betekent dat 
voor dieren en populaties? Zijn er geen alternatieven? Jacht is een onderwerp dat ons 
beide erg aanspreekt en waar wij een duidelijke mening over hebben. We vonden het 
daarom erg leuk om te onderzoeken wat de rest van Nederland van jacht vindt en 
waarom.

Graag willen wij Femmie Kraaijeveld-Smit van de Dierenbescherming bedanken voor 
haar vertrouwen in ons en voor de begeleiding en het meedenken tijdens het project. Ook 
willen we Agnes Swieringa en Hilde Wierenga, onze begeleiders vanuit Hogeschool Van 
Hall Larenstein, bedanken voor de prettige begeleiding. 

Tot slot willen we alle respondenten bedanken die bij dit project hebben geholpen door de 
enquête in te vullen. Ook zonder hen zou dit onderzoek niet mogelijk zijn geweest. 

Titelverklaring
De titel ʻJacht op de korrelʼ is niet zomaar gekozen. Letterlijk betekent iets op de korrel 
nemen: ʻiets onder schot nemenʼ, ʻerop mikkenʼ, ʻiets in het oog krijgenʼ. Figuurlijk wil iets 
op de korrel nemen zeggen dat je je kritisch over iets uitlaat. De korrel in deze uitdrukking 
is volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) een onderdeel van 
een (jacht)geweer: een metalen punt of knopje boven op de loop, dicht bij de mond van 
het wapen, dat als hulpmiddel dient bij het richten. 

Hester en Yvonne
Leeuwarden, juni 2010
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Summary
Former research has shown that in large sections of the Dutch population, pleasure 
hunting is considered unacceptable. When it comes to wildlife management hunting, the 
general attitude is less negative: a majority of the Dutch thinks wildlife management 
hunting is fairly acceptable. By the direction of the Dutch Society for the Protection of 
Animals, the attitude of the Dutch population (20-40 years old) towards hunting and the 
beliefs that underlie these attitudes have been researched. 

By means of questionnaires the knowledge concerning hunting, the attitude regarding to 
pleasure hunting and wildlife management hunting and the beliefs that underlie these 
attitudes have been measured. 

The respondents of this survey consisted of relatively more females, more higher 
educated people and more townspeople than the research population in whole (Dutch 
population of 20-40 years old). This, and the fact that only a selection of beliefs is 
inquired, are points that might have had an influence on the research results. 

The Dutch population (20-40 years old) considers pleasure hunting highly unacceptable. 
The attitude regarding wildlife management hunting is less negative. The results show 
that wildlife management hunting is considered fairly acceptable by the Dutch population. 
These results match with the results of former research. 

The attitudes of the people who assess hunting as highly unacceptable, are based on 
strong beliefs. Pleasure hunting is not acceptable, under no circumstances. Their 
negative attitude towards wildlife management is based on the firm conviction that human 
intervention in nature is unnecessary and undesirable. 

The attitudes of the people who assess hunting as highly acceptable, are based on less 
strong beliefs. Pleasure hunting is acceptable, but only under certain circumstances. This 
positive attitude towards pleasure hunting is also based on another ethical view on 
hunting. The positive attitude towards wildlife management hunting is based on the 
conviction that human intervention in nature in the Netherlands is necessary. 

This research shows that the Dutch population (20-40 years old) does not possess much 
knowledge about hunting in general. Especially on the topic fox hunting, the knowledge is 
minimal. The Dutch population knows a little bit more about wildlife management hunting, 
but the topic they know the most of is pleasure hunting. People who know much about 
hunting mainly have a very strong, well founded attitude towards hunting.
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Samenvatting

Onderzoek heeft aangetoond dat brede lagen van de bevolking een negatieve houding 
hebben ten aanzien van plezierjacht. Dit blijkt niet het geval te zijn voor wat betreft 
beheersjacht. In opdracht van de Dierenbescherming is onderzoek gedaan naar de 
houding van de Nederlandse bevolking (20-40 jaar) en de beliefs die aan deze houding 
ten grondslag liggen. 

De kennis over jacht, de houding ten aanzien van plezierjacht en beheersjacht en de 
beliefs die daaraan ten grondslag liggen zijn onderzocht met behulp van een enquête. 
Deze is digitaal verspreid en door middel van een sneeuwbaleffect is een grote groep 
respondenten bereikt. Bij dit onderzoek is een casus gebruikt: de vos. 

Onder de respondenten waren relatief meer vrouwen, hoog opgeleiden en stedelingen 
dan onder de werkelijke onderzoekspopulatie (Nederlandse bevolking 20-40 jaar). Dit, en 
het feit dat er van tevoren een selectie is gemaakt van de te onderzoeken beliefs, kan 
invloed gehad hebben op de onderzoeksresultaten.

Plezierjacht wordt door de Nederlandse bevolking (20-40 jarigen) als zeer onacceptabel 
beschouwd. De houding ten aanzien van beheersjacht was een stuk milder. Er is 
gebleken dat de Nederlandse bevolking beheersjacht over het algemeen enigszins 
acceptabel vindt. Deze resultaten komen overeen met de resultaten uit eerder onderzoek 
in opdracht van de Dierenbescherming. 

De houding van mensen die zeer negatief tegenover jacht staan, is gebaseerd op sterke 
overtuigingen. Plezierjacht is voor deze groep onder geen enkele voorwaarde 
acceptabel. Hun negatieve houding ten aanzien van beheersjacht is gebaseerd op de 
overtuiging dat menselijk ingrijpen in de natuur onnodig en ongewenst is. 

Bij mensen met een zeer positieve houding ten aanzien van jacht, wordt deze houding 
minder gesterkt door achterliggende beliefs dan bij de groep met een zeer negatieve 
houding. Plezierjacht is acceptabel, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze 
houding is ook gebaseerd op een andere ethische kijk op jacht. Een positieve houding 
ten aanzien van beheersjacht is voornamelijk gebaseerd op de overtuiging dat ingrijpen 
in de natuur in Nederland nodig is. 

Er is gebleken dat de Nederlandse bevolking (20-40 jarigen) niet veel kennis bezit over 
jacht in het algemeen. Vooral over vossen(jacht) was de kennis beperkt, op de voet 
gevolgd door kennis over beheersjacht. Met de kennis over plezierjacht is het beter 
gesteld. Mensen met veel kennis over jacht hebben veelal een sterke, goed 
onderbouwde houding ten aanzien van jacht.

Jacht op de korrel

Samenvatting	



Inhoudsopgave

Inleiding 7

1. Theoretisch Kader 9
1.1 Jacht 9

1.2 De Vos 10

1.3 Attitudes 11

2. Probleemstelling en Doelstelling 13
2.1 Probleemstelling 13

2.2 Doelstelling 14

2.3 Onderzoeksvragen 15

3. Methoden en Technieken 17
3.1 Type onderzoek 17

3.2 Dataverzameling 17

3.3 Dataverwerking 19

4. Resultaten 23
4.1 Demografische kenmerken 23

4.2 Houding ten aanzien van dieren en natuur 24

4.3 Kennis over jacht 25

4.4 Houding ten aanzien van plezierjacht en beheersjacht 30

5. Discussie 39
5.1 Methodische discussie 39

5.2 Resultatendiscussie 39

6. Conclusie 41

7. Aanbevelingen 45

Literatuurlijst 47

Bijlage 1 - Begrippenlijst i

Bijlage 2 - Theoretisch Kader: Attitudes iii

Bijlage 3 - Enquête vii

Bijlage 4 - Onderzoekspopulatie xi

Bijlage 5 - Samenvatting resultaten proefenquête xiii

Bijlage 6 - Tabellenrapport xv

Jacht op de korrel

Inhoudsopgave	





Inleiding
Jacht is de Dierenbescherming nog steeds een doorn in het oog. De Dierenbescherming 
pleit voor een algeheel verbod op de plezierjacht. Zij wordt hierin gesteund door brede 
lagen van de Nederlandse bevolking (Blauw Research, 2006). Dit geldt echter niet voor 
beheersjacht. Een meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt in veel gevallen 
beheersjacht wel acceptabel (Blauw Research, 2006). 

Het verschil in mening over plezierjacht en beheersjacht vindt de Dierenbescherming 
opmerkelijk. Waarop is de mening over plezierjacht en beheersjacht eigenlijk gebaseerd? 
Is het een kwestie van gebrek aan kennis, of zijn er andere achterliggende motieven? Dat 
zijn vragen die de Dierenbescherming zich stelt. 

In het kader van een afstudeerproject voor de studie Diermanagement aan Hogeschool 
Van Hall Larenstein (Leeuwarden) en in opdracht van De Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Dieren (Den Haag) is er onderzoek gedaan naar de houding van de 
Nederlandse bevolking (20 tot 40 jarigen) ten aanzien van plezier- en beheersjacht. Met 
dit onderzoek wil de Dierenbescherming meer inzicht verkrijgen in de houding van de 
Nederlandse bevolking tussen de 20 en de 40 jaar ten aanzien van plezier- en 
beheersjacht en de opbouw van deze houding.

Om de vragen van de Dierenbescherming te kunnen beantwoorden is een enquête 
verspreid onder de onderzoekspopulatie (Nederlanders tussen de 20 en de 40 jaar oud). 
Tijdens dit onderzoek is antwoord verkregen op de hoofdvraag van dit onderzoek: 
“Wat is de houding van de Nederlandse bevolking (20-40 jarigen) ten opzichte van 
plezierjacht en beheersjacht en welke beliefs liggen ten grondslag aan deze houding?”

De Dierenbescherming heeft een negatief standpunt ingenomen tegenover jacht. Zij zou 
graag zien dat de overheid in haar beleid meegaat in hun standpunt. Hiervoor is echter 
brede maatschappelijke steun nodig. De resultaten uit dit onderzoek zullen door de 
Dierenbescherming gebruikt worden om een effectief communicatieplan te schrijven. Hier 
kan in de toekomst mogelijk een campagne op gebaseerd worden. 

De opdrachtgever
De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, oftewel de Dierenbescherming, 
is met bijna 200.000 leden de grootste dierenbeschermingsorganisatie van Nederland. 
De Dierenbescherming komt op voor de belangen van alle dieren: gezelschapsdieren, 
landbouwdieren, dieren in het wild en proefdieren. Ze beperkt zich niet tot binnen de 
landsgrenzen, maar probeert ook op Europees niveau haar steentje bij te dragen aan 
(betere regels voor) dierenwelzijn.  
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Leeswijzer

Na deze Inleiding wordt er gestart met het Theoretisch Kader. Hierin is zowel 
achtergrondinformatie over jacht en vossen, als theorie over het begrip ʻhoudingʼ terug te 
vinden, die van belang is voor het vervolg van de scriptie. In hoofdstuk 2 Probleemstelling 
en Doelstelling wordt vervolgens uitgebreid stilgestaan bij de motivatie voor dit onderzoek 
en zijn zowel de onderzoeksdoelen als de organisatiedoelen terug te vinden. Tevens 
vindt u in dit hoofdstuk de onderzoeksvragen. 

Hoofdstuk 3 Methoden en Technieken geeft toelichting over de wijze waarop dit 
onderzoek is uitgevoerd: het type onderzoek, de wijze van uitvoering en de manier 
waarop de data zijn verwerkt. Op pagina 23 begint het hoofdstuk 4 Resultaten. Hierin 
vindt u een opsomming van de belangrijkste resultaten die het onderzoek heeft 
opgeleverd. In de Discussie komen vervolgens de betrouwbaarheid van de gebruikte 
onderzoeksmethode en opvallende resultaten aan bod. Hoofdstuk 6 bevat de Conclusie, 
waarin de onderzoeksvragen uit hoofdstuk 2 worden beantwoord. In het daarop volgende 
hoofdstuk Aanbevelingen is vervolgens te lezen wat de resultaten en de conclusie 
kunnen betekenen voor een communicatieplan voor de Dierenbescherming. 

Tot slot zijn bij de scriptie een Literatuurlijst en Bijlagen gevoegd. Hierin vindt u 
respectievelijk een lijst met gebruikte literatuur en diverse bijlagen waar in de scriptie 
naar wordt verwezen, zoals een lijst met belangrijke begrippen die in de scriptie de revue 
passeren en een tabellenrapport waarin alle resultaten in tabel- of grafiekvorm zijn 
opgenomen. 
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1. Theoretisch Kader
In dit hoofdstuk wordt de theoretische achtergrond, waarop dit onderzoek gebaseerd is, 
uiteengezet en toegelicht. In Bijlage 2 is een uitgebreidere versie van de paragraaf 
Attitudes te vinden, waarin dieper op de materie wordt ingegaan.  

1.1 Jacht

In de Nederlandse wetgeving (Flora en Faunawet) wordt het doden van in het wild 
levende dieren onderverdeeld in drie categorieën. De eerste categorie betreft ʻjachtʼ en 
geldt voor de zogenaamde ʻwildsoortenʼ, waaronder de haas, het konijn, de fazant, de 
wilde eend en de houtduif vallen. Categorie 2 en 3 gelden voor de ʻniet-wildsoortenʼ, 
waaronder alle soorten vallen die in Nederland in het wild leven en die niet onder de 
diersoorten vallen die genoemd zijn voor categorie 1 (Ministerie van LNV, 2002). 
Hieronder worden de zojuist genoemde categorieën uiteengezet. 

1. Jacht (ook wel ʻbenuttingsjachtʼ of ʻplezierjachtʼ genoemd). In Nederland zijn de haas, 
het konijn, de fazant, de wilde eend en de houtduif de soorten waarop gejaagd mag 
worden. Jagen is toegestaan in bepaalde maanden (verschillend per soort) en voor 
iedereen met een jachtakte. De Dierenbescherming gebruikt voor deze vorm van 
jacht de term ʻplezierjachtʼ.

2. Van beheersjacht wordt gesproken als men het heeft over populatiebeheer. Van 
sommige diersoorten wordt geoordeeld dat de populaties te groot geworden zijn en 
daardoor overlast kunnen veroorzaken. Er kan dan besloten worden om de populatie 
te verkleinen, ofwel te ʻbeheren' (Vogelbescherming Nederland, 2007).

3. Schadebestrijding vindt plaats om schade en overlast tegen te gaan en te 
voorkomen. Wanneer bijvoorbeeld ganzen veel schade veroorzaken aan 
landbouwgewassen dan mogen er soms, indien er geen alternatieve oplossingen 
zijn, enkele ganzen afgeschoten worden om de rest af te schrikken. 
Schadebestrijding wordt vaak uitgevoerd door jagers en die moeten in het bezit zijn 
van een geldige jachtakte. Toch is er dan officieel geen sprake van jacht, maar van 
schadebestrijding (Vogelbescherming Nederland, 2007). Soorten die hiervoor in 
aanmerking komen staan op de landelijke of op de provinciale vrijstellingslijst. In 
Nederland staat onder andere de vos op de landelijke vrijstellingslijst (artikel 65 van 
de Flora en Faunawet). 

De Dierenbescherming rekent zowel beheersjacht als schadebestrijding tot de noemer 
ʻbeheersjachtʼ. In dit verslag zal de terminologie die doorgaans door de 
Dierenbescherming gebruikt wordt worden aangehouden. 
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In Figuur 1 wordt het voorgaande schematisch weergegeven.

Figuur 1 - Terminologie doden van in het wild levende dieren

1.2 De Vos

Dit onderzoek maakt gebruik van een casus: de vos. 

De vos (Vulpes vulpes) komt in zeer diverse typen habitat voor. Vaak leven vossen in de 
buurt van de mens, zelfs in druk agrarisch en stedelijk gebied (IUCN, 2009). In de 19e 
eeuw kwam de vos in Nederland voornamelijk in het oosten en zuid-oosten voor. Door 
aanpassingen in het landschap is de grootte van het leefgebied van de vos in Nederland 
gedurende de tweede helft van de 20e eeuw sterk toegenomen. In de 21e eeuw komt de 
vos in vrijwel heel Nederland voor (Telmee, 2010). Harde cijfers over het aantal vossen 
ontbreken, omdat vossen, mede als gevolg van vervolging, nachtdieren zijn en er een 
zodanig verborgen leefwijze op na houden, dat exacte tellingen niet mogelijk zijn. 

De belangrijkste vormen van overlast die een vos veroorzaakt zijn het ontvreemden van 
pluimvee en konijnen in buitenrennen, wildschade door wegvangen van jonge vogels, 
jonge hazen en jonge konijnen en het overbrengen van ziekten (rabiës, vossenlintworm 
e.d.). Al deze problemen zijn echter weerlegbaar. Zo zijn dierverblijven goed te 
beschermen tegen vossen, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat de vos minder 
invloed op bijvoorbeeld de weidevogelstand heeft dan wordt gesuggereerd (Teunissen, 
Schekkerman & Paasen, 2006) en kan er gesteld worden dat het afschieten van vossen 
geen invloed heeft op het, toch al weinige, voorkomen van ziekten als rabiës en 
vossenlintworm (RIVM, 2007). 

In de tijd van de Jachtwet (1923-2001) behoorde de vos tot de ʻwilde dierenʼ en mocht hij 
onbeperkt bejaagd worden. In 2002 is een groot deel van de Jachtwet vervangen door de 
Flora en Faunawet. Volgens deze wet behoorde de vos niet langer tot de wilde dieren, 
maar was het een beschermde soort. Dankzij de Flora en Faunawet genoot de vos een 
beschermd bestaan in Nederland. Het dier mocht alleen nog worden afgeschoten als 
aantoonbaar was dat hij schade aanrichtte. De provincie moest daarvoor vrijstelling 
geven. In 2006 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met een verruiming van de 
vossenjacht: het dier is weer een niet-beschermde soort en er is geen vrijstelling meer 
nodig om op vossen te jagen. 
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1.3 Attitudes

Een attitude wordt ook wel houding genoemd en wordt in de literatuur gedefinieerd als 
een aangeleerde, globale evaluatie van een object (persoon, plaats, kwestie, zaak), die 
gedachten en gedrag beïnvloedt (Perloff, 2003). Attitudes zijn er in veel verschillende 
vormen en maten: sommige zijn sterk en bijna hardnekkig te noemen, andere zwakker en 
makkelijker te beïnvloeden. Attitudes zijn erg complex. Ze bestaan uit meerdere 
componenten, zijn op verschillende manieren opgebouwd en worden op verschillende 
manieren geuit. In dit onderzoek wordt uitgegaan van de Expectancy-Value Approach. Dit 
model stelt dat attitudes twee componenten hebben: cognitie en emotie, oftewel hoofd en 
hart. De attitude is een combinatie van wat men gelooft of verwacht en welk gevoel 
iemand heeft bij deze overtuigingen of beliefs (hoe men deze beliefs evalueert) (Perloff, 
2003).

Beliefs zijn een belangrijke component van attitudes. Vrij vertaald kunnen beliefs worden 
aangeduid als overtuigingen. Het zijn de dingen waar mensen in geloven. Beliefs worden 
vaak verward met feiten, maar dit is een misverstand. Hoe sterk we ergens ook in 
geloven, dat maakt het niet zomaar een waarheid. Iemand kan een positieve attitude ten 
opzichte van beheersjacht hebben. Deze attitude is ergens op gebaseerd. Een belief die 
hierbij een rol speelt kan zijn: ʻjacht zit de mens in het bloedʼ, of ʻdierpopulaties beheren is 
nodig, de natuur reguleert zichzelf niet altijdʼ. 

Wanneer onderzoek naar attitudes wordt gedaan, zullen deze moeten worden gemeten. 
Dit kan door te vragen hoe iemand ergens over denkt. Wanneer ook beliefs worden 
meegenomen in het onderzoek naar attitudes, is ook bekend waaróm iemand zo denkt. 

Wanneer de attitudes ten aanzien van jacht worden bestudeerd, is daar onlosmakelijk de 
attitude van mensen ten aanzien van dieren en natuur aan verbonden. Er bestaan 
diverse opvattingen over wat we met dieren kunnen en mogen doen. Dit gaat veelal 
gepaard met de waarde die het dier voor de mens heeft, en de daarmee verbonden 
functie. Binnen de mens-dierrelatie kunnen er verschillende attitudes onderscheiden 
worden. Voorbeelden hiervan zijn een moralistische attitude waarbij respect voor natuur 
en dieren belangrijk is, of juist een consumptieve attitude waarbij het gebruik van dieren 
voor voedsel en kleding centraal staat. In totaal zijn er dertien van deze attitudes. Deze 
typering van attitudes is een instrument om verscheidene relaties tussen mens en dier te 
karakteriseren. Mensen zullen altijd een cluster van meerdere van deze attitudes bezitten 
(Pompe, 2000).
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2. Probleemstelling en Doelstelling
In dit hoofdstuk worden de probleem- en doelstellingen beschreven. In paragraaf 2.1 van 
dit hoofdstuk zullen de achterliggende redenen voor dit onderzoek worden toegelicht in 
de probleembeschrijving. In paragraaf 2.2 leest u over de doelen van het onderzoek en 
de doelen die de Dierenbescherming hanteert. In de laatste paragraaf vindt u ten slotte 
de onderzoeksvragen terug.

2.1 Probleemstelling

(Plezier)jacht is de Dierenbescherming nog steeds een doorn in het oog. De 
Dierenbescherming pleit voor een algeheel verbod op de plezierjacht. Zij wordt hierin 
gesteund door brede lagen van de Nederlandse bevolking: uit onderzoek uitgevoerd in 
opdracht van de Dierenbescherming (2006) blijkt dat 82 procent van de bevolking vindt 
dat plezierjacht beëindigd moet worden (Blauw Research, 2006).

Als het over beheersjacht gaat, is het echter een ander verhaal. Beheersjacht wordt 
toegepast als oplossing voor een probleem, zoals schade aan fauna of gewassen, of 
verkeersschade door een teveel aan dieren. Beheersjacht wordt vaak gepresenteerd als 
de enige manier om ʻplaagdierenʼ effectief aan te pakken. Een meerderheid van de 
Nederlandse bevolking vindt in veel gevallen beheersjacht wel acceptabel (Blauw 
Research, 2006).

Vermoed wordt dat regelmatig plezierjacht onder het mom van beheersjacht plaatsvindt. 
Hier is nooit onderzoek naar gedaan, maar aan de hand van diverse uitspraken van 
jagers veronderstelt onder andere de Dierenbescherming dat dit het geval is. In een 
interview geeft dhr. De Bruijn, secretaris van de Wildbeheereenheid de Schermeer en 
omstreken, bijvoorbeeld aan dat de jagers “goed kijken wat er leeft. Is de stand laag, dan 
laat je zoʼn veld (een veld waar hazen leven - red.) een paar jaar met rust. Anders schiet 
je hooguit een derde af. Je wilt volgend jaar toch ook weer kunnen schieten.” (2009) 

Het verschil in mening over plezierjacht (volgens 82% onacceptabel) en beheersjacht 
(volgens een meerderheid wel acceptabel) vindt de Dierenbescherming opmerkelijk. 
Waarop is de mening over plezierjacht en beheersjacht eigenlijk gebaseerd? Is het een 
kwestie van gebrek aan kennis, of zijn er andere achterliggende motieven? Dat zijn 
vragen die de Dierenbescherming zich stelt. Zij wil hier graag onderzoek naar laten doen. 

Voor dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van een casus: de vos. De vos valt sinds 
enkele jaren onder de beheersjacht (schadebestrijding), omdat het dier schade zou 
toebrengen aan andere fauna. Voormalig minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, Dhr. Veerman, heeft besloten de vos op de landelijke vrijstellingslijst te 
plaatsen, nadat uit onderzoek bleek dat in gebieden waar 50% legselverlies plaatsvindt 
bij weidevogels, de vos de belangrijkste predator was (Ministerie van LNV, 2008). Hoewel 
er inmiddels ook onderzoeken hebben plaatsgevonden waaruit blijkt het zinloos en soms 
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zelfs contraproductief is om in een bufferzone rond gebieden waar zich prooidieren 
bevinden vossen te bejagen (Mulder, 2007), is het ministerie van LNV nog niet op deze 
beslissing teruggekomen. Deze recente onderzoeken zouden een te smalle basis zijn om 
de plaatsing van de vos op de landelijke vrijstellingslijst te heroverwegen (LNV, 2008). Er 
is gekozen voor de vos als casus, omdat de situatie omtrent dit dier momenteel actueel is 
en de meeste mensen er wel iets over hebben gehoord. De situatie omtrent vossenjacht 
is daarentegen niet zo bekend, dat mensen er al een duidelijke mening over hebben 
gevormd, zoals bijvoorbeeld het geval is bij het wilde zwijn. Mensen hebben over het 
wilde zwijn al van allerlei kanten gehoord dat het ʻtoch echt nodig is om de zwijnen af te 
schietenʼ. Echte argumenten voor hun attitude ten aanzien van zwijnenjacht zullen deze 
mensen over het algemeen niet hebben, behalve dat zij ʻhebben gehoord dat het nodig 
isʼ. 

De Dierenbescherming is van mening dat het doodschieten van dieren uitsluitend 
gerechtvaardigd is als er een dringende noodzaak is en er geen alternatieven zijn om de 
situatie op te lossen (Dierenbescherming, 2010). Volgens de Dierenbescherming is 
ingrijpen door de mens alleen gerechtvaardigd als er direct gevaar is voor de mens 
(bijvoorbeeld wanneer het voeding of gezondheid betreft), of als het in het belang van de 
dieren zelf is (bijvoorbeeld bij natuurrampen, bosbranden of extreem strenge winters) 
(Dierenbescherming, 2010). De Dierenbescherming ziet graag dat er meer draagvlak 
komt in de maatschappij voor haar standpunten. Dit geldt ook voor bovenstaande 
standpunten met betrekking tot plezierjacht en beheersjacht. 

De Dierenbescherming hanteert momenteel geen communicatiestrategie met betrekking 
tot jacht. Zij wil dit binnen afzienbare tijd gaan ontwikkelen. Wanneer bekend is waar de 
houding van Nederlanders ten opzichte van plezier- en beheersjacht op gebaseerd is, 
kan de Dierenbescherming deze informatie gebruiken bij het ontwikkelen van een 
geschikte communicatiestrategie. 

Verschillende partijen hebben belang bij de houding van de Nederlandse bevolking ten 
opzichte van plezierjacht en beheersjacht. Om te beginnen hebben de 
Dierenbescherming en jagersverenigingen belang bij dit onderzoek, zij het tegenstrijdig. 
Daarnaast zijn wildbeheereenheden belanghebbenden. Zij zijn degenen die het beheer 
veelal uitvoeren. Ook alle dieren die nu volgens de Nederlandse wetgeving beheerd 
mogen worden hebben belang bij de resultaten van dit onderzoek. Immers, als de 
houding van de maatschappij ten opzichte van beheersjacht minder positief wordt, zou de 
Nederlandse overheid haar beleid met betrekking tot beheersjacht aan kunnen passen. 

2.2 Doelstelling 

In deze paragraaf worden de doelen van dit onderzoek uiteengezet. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de onderzoeksdoelstelling en de organisatiedoelstelling.
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Onderzoeksdoelstelling
Met dit onderzoek wil de Dierenbescherming meer inzicht verkrijgen in de houding van de 
Nederlandse bevolking van 20 tot en met 40 jaar ten opzichte van plezier- en 
beheersjacht en in hoe deze houding is opgebouwd.

Organisatiedoelstelling
De Dierenbescherming heeft ten doel dieren te beschermen in de ruimste zin van het 
woord, zij behartigt hun belangen. De Dierenbescherming gaat hierbij uit van de 
eigenwaarde van het dier, los van de nutswaarde die het dier voor mensen mag bezitten. 
Dieren behoren met respect behandeld te worden als zelfstandige wezens met 
gevoelens, bewustzijn en integriteit. Gezondheid en het welzijn van het individuele dier 
staan hierbij centraal. Een middel om dit te bereiken is maatschappelijke beïnvloeding. 
Het is noodzakelijk om mensen bewust te maken van alternatieven voor beheersjacht, 
zodat het standpunt (minder beheersjacht), breed gedragen wordt door de Nederlandse 
bevolking. 

De resultaten uit dit onderzoek kunnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van een 
communicatieplan omtrent jacht. 

2.3 Onderzoeksvragen 

In deze paragraaf worden de onderzoeksvragen weergegeven die tijdens het onderzoek 
centraal staan. Er zijn vier subvragen opgesteld die ondersteuning moeten bieden bij het 
beantwoorden van de hoofdvraag.

Hoofdvraag
Wat is de houding van de Nederlandse bevolking (20-40 jarigen) ten opzichte van 
plezierjacht en beheersjacht en welke beliefs liggen ten grondslag aan deze houding?

Subvragen
• Welke kennis bezit de Nederlandse bevolking (20-40 jarigen) over plezierjacht en 

beheersjacht?
• Wat is de houding van de Nederlandse bevolking (20-40 jarigen) ten opzichte van 

plezierjacht en beheersjacht?
• Welke beliefs spelen een centrale rol in de houding van de Nederlandse bevolking 

(20-40 jarigen) als het gaat om plezierjacht en beheersjacht?
• Is er een verband tussen de kennis en de houding van de Nederlandse bevolking 

(20-40 jarigen) ten opzichte van plezierjacht en beheersjacht?
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3. Methoden en Technieken
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de methoden en technieken volgens welke dit 
onderzoek is aangepakt. In paragraaf 3.1 wordt het type onderzoek toegelicht. 
Vervolgens wordt in paragraaf 3.2 ingegaan op de methode van dataverzameling. Tot slot 
komt in paragraaf 3.3 de dataverwerking aan bod.

3.1 Type onderzoek

Bij dit onderzoek is er gebruik gemaakt van surveyonderzoek. Bij een surveyonderzoek 
worden bij een groot aantal onderzoekseenheden gegevens verzameld via systematische 
ondervraging (Baarda & De Goede, 2006). Bij dit kwantitatieve onderzoek is voor de 
verzameling van de gegevens gekozen voor een enquête. Om de onderzoeksvragen te 
kunnen beantwoorden is er een enquête afgenomen onder de Nederlandse bevolking 
van 20 tot en met 40 jaar oud. Deze enquête is opgesteld aan de hand van een korte 
literatuurstudie naar attitudevorming en naar (vossen)jacht in Nederland. De enquête is te 
vinden in Bijlage 3.

De hoofdvraag “Wat is de houding van de Nederlandse bevolking (20-40 jarigen) ten 
opzichte van plezierjacht en beheersjacht en welke beliefs liggen ten grondslag aan deze 
houding?” is beantwoord in de vorm van een beschrijvend onderzoek. Er is dus gezocht 
naar de directe kennis en beliefs die de basis vormen van de houding van de 
respondenten (bijvoorbeeld: ʻik vind jagen engʼ of ʻik ben het met jagen eens omdat ik 
weet dat het nodig isʼ). Ook is er gekeken naar een aantal verbanden: heeft iemand met 
veel kennis over jacht een andere houding dan iemand met weinig kennis over jacht?

Voorafgaand aan de verspreiding van de enquête werd verwacht dat kenmerken, zoals 
leeftijd, geslacht en opleiding, min of meer hetzelfde verdeeld zouden zijn over de 
onderzoekspopulatie als over de werkelijke Nederlandse bevolking (zie Bijlage 4 voor 
een afspiegeling van de Nederlandse bevolking van 20 tot en met 40 jaar). Gedurende 
het afnemen van de enquête is er geregeld gekeken of dit werkelijk het geval was. Bij 
grote afwijkingen is er vervolgens licht gestuurd: iets meer mannen, iets meer lager 
opgeleiden enzovoorts. Tijdens de verwerking van de data is nagegaan in hoeverre 
demografische kenmerken van invloed zijn op de onderzoeksresultaten. 

3.2 Dataverzameling

In deze paragraaf komt naar voren op welke wijze de informatie verzameld is die nodig is 
om de onderzoeksvragen te beantwoorden. 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is informatie via schriftelijke enquêtes 
verzameld. Daar er niet eerder een dergelijk onderzoek is uitgevoerd was het niet 
mogelijk bestaande informatie te gebruiken voor de beantwoording van de 
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onderzoeksvraag. Tijdens de opzet van het onderzoek is voor achtergrondinformatie en 
theorie wel gebruik gemaakt van bestaande informatie. 

Om te voorkomen dat mensen die buiten de gestelde leeftijdscategorie vielen onnodig de 
hele enquête zouden invullen, kregen zij voorafgaand aan de enquête (na het invullen 
van de leeftijd) een mededeling dat zij in verband met hun leeftijd niet deel konden 
nemen aan de enquête. 

De ondervraagden konden bij het beantwoorden van de vragen telkens één antwoord uit 
een rijtje keuzeantwoorden kiezen. Dit zorgt ervoor dat de antwoorden op nominaal, 
ordinaal, interval of ratio niveau (afhankelijk van de vraag) werden verkregen. 

Er bestaan verschillende schalen die gebruikt kunnen worden bij het meten van attitudes. 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Likert-schaal. Bij de Likert-schaal gaat 
men ervan uit dat ieder item gericht is op dezelfde onderliggende attitude en dat er 
significante interrelaties zijn tussen de items. Men gaat er tevens van uit dat er gelijke 
intervallen zijn tussen de verschillende antwoordcategorieën (“helemaal mee eens” en 
“mee eens” liggen even ver uit elkaar als “helemaal mee oneens” en “mee oneens”). 
Likert-schalen gaan van 1-5, 1-7, 1-9 of 1-100. Vooral de 1-5 schaal wordt veel gebruikt, 
omdat er genoeg keuzes zijn, maar niet teveel. Bij de enquête die tijdens dit onderzoek is 
gebruikt is voor de meeste vragen gebruik gemaakt van deze 1-5 schaal.

De enquête (zie Bijlage 3) bestond uit een aantal delen:
• De houding ten aanzien dieren/ natuur in het algemeen
• Kennis over plezierjacht
• Kennis over beheersjacht
• Kennis over vossen(jacht)
• Houding ten aanzien van plezierjacht
• Houding ten aanzien van beheersjacht
• Algemene demografische gegevens

In het kennisdeel is aan de hand van stellingen de kennis van de ondervraagden over 
plezier- en beheersjacht getoetst. Ook kwamen in dit deel de kennis over het 
vossenprobleem in Nederland en mogelijke alternatieven voor vossenjacht aan de orde. 
In het houdingdeel is gevraagd naar de houding ten aanzien van plezier- en beheersjacht 
en zijn de achterliggende aspecten (beliefs) van deze houding onderzocht, om zo te 
weten te komen waaróm de ondervraagde een bepaalde houding heeft. 

Voordat de enquête verspreid is, is deze eerst getest door een dertigtal 
proefrespondenten. Deze proefrespondenten hoefden niet te voldoen aan de 
doelgroepskenmerken, maar hadden tot taak de enquête wel serieus in te vullen. Naar 
aanleiding van deze pretest is de enquête geoptimaliseerd en klaargemaakt voor 
verspreiding onder de doelgroep. 

Jacht op de korrel

Methoden en Technieken 18



De enquête is via internet verspreid. Hiervoor is gebruik gemaakt van de website 
www.thesistools.com en van netwerksites als Hyves en Facebook om zoveel mogelijk 
mensen te bereiken. Met behulp van de netwerksites is de enquête verspreid met de 
boodschap deze door te zenden aan de gehele vriendenlijst. Zo kwam de enquête door 
middel van een sneeuwbaleffect terecht bij ʻvriendenʼ van ʻvriendenʼ van ʻvriendenʼ en 
werd een brede groep mensen bereikt. 

Bovenstaande methode is effectief gebleken. Binnen drie weken hadden ruim voldoende 
mensen (401) de enquête ingevuld. 

3.3 Dataverwerking

Voor de publicatie van de enquête is de website www.thesistools.com gebruikt. Deze 
website verwerkt de resultaten automatisch in een Excel-bestand dat te downloaden is 
van de website. 

Proefenquête
De eerste stap in het proces van de dataverwerking was het analyseren van de 
resultaten die uit de proefenquête naar voren kwamen. Het doel van deze pretest was het 
testen van de samenhang tussen de verschillende stellingen in het houdingdeel van de 
enquête, oftewel het testen van de homogeniteit van het meetinstrument. Dit is gedaan 
met behulp van een factoranalyse en een itemanalyse in het programma SPSS. De data 
van de proefenquête zijn door ThesisTools in een Excel-bestand aangeleverd. Deze zijn 
voorafgaand aan de analyse omgezet naar een SPSS-bestand. 

In het houdingdeel van de enquête is iedere vraag (stelling) gemeten volgens een 5-
puntsschaal. De antwoorden zijn gecodeerd van 1 tot en met 5, waarbij de 1 staat voor 
ʻzeer oneens met de stellingʼ en de 5 voor ʻzeer eens met de stellingʼ. In de vragenlijst 
werden positief en negatief geformuleerde stellingen door elkaar gebruikt: voor de ene 
stelling was ʻzeer mee eensʼ pro-jacht, terwijl voor de andere stelling ʻzeer mee eensʼ juist 
betekende dat je tegen jacht was. Dit had als doel de respondent bij het invullen goed bij 
de les te houden. Voor de verwerking van de proefenquête in SPSS zijn deze data zo 
bewerkt, dat 5 voor alle stellingen ʻpro-jachtʼ betekende. 

Tijdens de factoranalyse werd de data gereduceerd van een tiental stellingen tot 3 à 4 
ʻcomponentenʼ, clusters van stellingen. Deze componenten bestaan uit stellingen die 
onderling sterk correleren. Naast deze datareductie gaf deze analyse ook inzicht in de 
structuur van de stellingen. Stellingen die binnen een component vallen richten zich 
veelal op dezelfde beliefs. 
 
Per component werd vervolgens de mate van homogeniteit vastgesteld met behulp van 
de itemanalyse. In de output van deze analyse werd de Cronbachʼs Alpha weergegeven. 
Dit getal stelt de mate van homogeniteit voor. Een Cronbachʼs Alpha tussen de 0,7 en de 
1 geeft aan dat de stellingen onderling verband houden en dat zij hetzelfde meten. 
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Wanneer de Cronbachʼs Alpha bij een component lager is dan 0,7, dan wordt er door 
SPSS weergegeven welke stelling de samenhang negatief beïnvloedt. Deze stelling is 
verwijderd of anders geformuleerd om een betere samenhang te verkrijgen. 

In Bijlage 5 is een samenvatting van de analyseresultaten opgenomen. 

Enquête
Het selecteren van de enquêtes
De data van de definitieve enquête zijn verwerkt met behulp van het programma Excel. 
Om te beginnen was een aantal basisstappen nodig om de gegevens correct en 
gemakkelijk te kunnen verwerken. 

Ten eerste zijn de resultaten verwijderd van mensen die hebben ingevuld dat ze jonger 
dan 20 of ouder dan 40 zijn: zij vallen buiten de doelgroep. Tevens zijn de resultaten 
verwijderd van mensen die de enquête niet volledig of niet serieus hadden ingevuld. 
Vervolgens is het totaal aantal respondenten berekend. Dit is nodig om gemiddelden uit 
te rekenen. In totaal was er sprake van 245 bruikbare ingevulde enquêtes.

Het toekennen van scores
In de uiteindelijke selectie zijn alle antwoorden uit het kennisdeel van de enquête 
omgezet in cijfers die meten hoeveel kennis de respondenten hadden. Bij iedere vraag 
waren vijf keuzemogelijkheden (zeker niet waar, misschien niet waar, ik weet het niet, 
misschien waar, zeker waar). Voor het berekenen van de resultaten per vraag zijn de vijf 
keuzemogelijkheden gebruikt. Voor het berekenen van de totale kennisscore is de data 
bewerkt. Wanneer de respondent het antwoord fout had, of had ingevuld dat hij het niet 
wist, kreeg diegene 0 punten. Wanneer het goede antwoord was aangekruist, werd 1 
punt toegekend. De totale score gaf dus het aantal goed beantwoorde vragen weer.  

In het houdingdeel waren bij iedere stelling weer vijf keuzemogelijkheden (helemaal mee 
oneens, mee oneens, neutraal, mee eens, helemaal mee eens). Bij deze stellingen kon 
voor de ene stelling gelden dat de respondent jacht heel acceptabel vond wanneer hij het 
ermee eens was, bij de andere was de stelling zo geformuleerd dat het juist betekende 
dat hij jacht onacceptabel vond wanneer hij het ermee was. Hiermee is bij de verwerking 
van de resultaten rekening gehouden.

De basisberekeningen
De data waren nu klaar voor verwerking. Allereerst is een aantal basisberekeningen 
uitgevoerd. De demografische kenmerken zijn vergeleken met de kenmerken van de 
onderzoekspopulatie om te zien of de verdeling van deze kenmerken onder de 
steekproef overeenkomt met die van de gehele onderzoekspopulatie. Bij elke vraag en 
elk onderdeel zijn de gemiddelde scores uitgerekend. Tevens zijn er voor alle onderdelen 
(mens-dierrelatie, kennis en houding) tabellen gemaakt waarin de resultaten uit die 
onderdelen overzichtelijk werden weergegeven. 
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Het verwerken van de resultaten
Aan de hand van de resultaten verkregen in de basisberekeningen is gekeken welke 
verbanden er mogelijk interessant zouden zijn. Bijvoorbeeld:
• Onderzoeken waar respondenten die aangaven een negatieve houding tegenover 

dieren/natuur te hebben nog meer voor gekozen hebben bij het onderdeel mens-
dierrelatie.

• Onderzoeken welke beliefs hoog scoorden bij de respondenten die een heel hoog 
(8-10), hoog (6-7), laag (4-5), of heel laag (1-3) cijfer gaven voor hun houding ten 
aanzien van plezier- en beheersjacht. 

• Verbanden tussen geslacht, opleidingsniveau, woonomgeving, lidmaatschap van 
natuurorganisaties en de houding ten opzichte van beheersjacht en plezierjacht.

• Verbanden tussen geslacht, opleidingsniveau, woonomgeving, lidmaatschap van 
natuurorganisaties, houding en een totaal score op het kennisdeel.

Bij het verwerken van deze resultaten is voornamelijk gebruik gemaakt van ʻdraaitabellen 
en draaigrafiekenʼ zoals deze toe te passen zijn in Microsoft Excel 2007. Met behulp van 
deze draaitabellen en grafieken is de som, het gemiddelde en het percentage van een rij, 
kolom en het totaal overzichtelijk weer te geven.
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven. In de eerste paragraaf worden de 
demografische kenmerken van de respondenten besproken. In paragraaf 4.2 komt de 
algemene houding ten aanzien van dieren en natuur aan de orde. Vervolgens worden in 
paragraaf 4.3 de resultaten uit het kennisdeel besproken en ten slotte komt in paragraaf 
4.4 de houding ten aanzien van plezierjacht en beheersjacht aan bod. Van alle resultaten 
die in dit hoofdstuk worden besproken is in Bijlage 6 een overzicht in tabelvorm 
opgenomen. 

4.1 Demografische kenmerken

In deze paragraaf worden alle demografische kenmerken van de respondenten 
besproken. Ook wordt bij enkele kenmerken een vergelijking gemaakt met de verdeling 
van demografische kenmerken onder de gehele onderzoekspopulatie (Nederlanders 
tussen de 20 en de 40 jaar oud), omdat een verschil in verdeling mogelijk van invloed kan 
zijn op de onderzoeksresultaten. 

Leeftijd
Allereerst is in de enquête gevraagd naar de leeftijd van de respondenten. De 
respondenten zijn allemaal tussen de 20 en de 40 jaar oud. Dit was de doelgroep van het 
onderzoek. Binnen deze doelgroep was vooral de jongere helft goed vertegenwoordigd. 
Bijna drie kwart (73%) van de respondenten had een leeftijd tussen de 20 en de 27 jaar. 

Geslacht
Het aantal vrouwen dat de enquête heeft ingevuld is een stuk groter dan het aantal 
mannen. Een derde van de respondenten is man, tegenover twee derde vrouwen. Dit 
verschilt met de verdeling onder de gehele onderzoekspopulatie, waarbij de verdeling 
ongeveer 50-50 is.

Opleidingsniveau
Onder de respondenten bevinden zich vooral veel mensen die HBO en WO als hoogst 
genoten opleiding hebben. Meer dan de helft van de respondenten heeft HBO als hoogst 
genoten opleiding. Opvallend is dat bij de steekproef slechts 7,8% als niveau MBO 2-4 
heeft, terwijl dit bij de totale onderzoekspopulatie met 36% veruit de grootste groep is. 
Het aantal HBO-ers in de steekproef is met 52,9% daarentegen weer een stuk groter dan 
in de onderzoekspopulatie (21%).

Woonomgeving
Ruim twee keer zoveel respondenten wonen in een stedelijke omgeving dan in een 
landelijke omgeving. De percentages van de steekproef wijken iets af van de werkelijke 
onderzoekspopulatie, waar de verdeling 53-47% is. 
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Afkomst
Ruim 3% van de respondenten gaf aan in het buitenland geboren te zijn. Als 
geboorteland werden voornamelijk westerse landen genoemd (Engeland, Duitsland en 
Noorwegen) en een niet-westers land (Indonesië). Ruim 6% van de respondenten gaf 
aan één of twee ouders te hebben die in het buitenland geboren zijn. Ook hier werd een 
grote variëteit aan landen genoemd (voor een compleet overzicht zie Bijlage 6). Omdat 
dit een dusdanig kleine groep is, is afkomst in de verdere resultaten niet meegenomen 
als factor.

4.2 Houding ten aanzien van dieren en natuur

De houding ten aanzien van dieren en natuur is getoetst aan de hand van drie vragen. Er 
is gevraagd of de respondenten lid zijn van een natuurorganisatie en of ze een voorkeur 
hebben voor een bepaalde diersoort die in Nederland in het wild leeft. Ten slotte is ook 
gevraagd met welke mens-dierrelaties de respondenten zich het meest verbonden 
voelen. In deze paragraaf worden de resultaten uit dit onderdeel van de enquête 
besproken. 

Lidmaatschap natuurorganisatie
Bijna twee derde van de respondenten geeft aan affiniteit met natuur te hebben. Hiervan 
is bijna een kwart ook lid van een natuurorganisatie. Iets meer dan een derde van 
respondenten geeft aan niet lid te zijn van een natuurorganisatie en ook geen affiniteit 
met natuur te hebben. 

Welk dier wordt graag gezien?
Bij de vraag welk dier de respondenten graag zouden zien als zij zich in de natuur 
bevinden is door meer dan de helft (57%) van de respondenten ingevuld dat zij het liefst 
alle genoemde dieren zouden willen zien en deze keuze steekt daarmee met kop en 
schouders boven de andere opties uit. Daarna zijn de ree (13%), de eekhoorn (8%) en de 
torenvalk (7%) graag geziene dieren. De vos wordt door 6% van de respondenten het 
liefst gezien wanneer zij zich in de natuur bevindt en is daarmee populairder dan de 
grutto (3%). Het wilde zwijn is het minst populair. Even veel mensen zien het liefst een 
wild zwijn als helemaal geen dier (2%). 

Mens-dierrelatie
De respondenten konden een keus maken uit verschillende stellingen die attitudes ten 
aanzien van natuur (twaalf stellingen) en dieren (dertien stellingen) representeerden. 
Iedere respondent moest die drie opties aanvinken waar hij zich het meest mee 
verbonden voelde. De attitudes waaruit de respondenten konden kiezen:
• Zoölogisch (kennis van het individuele dier of diersoort)
• Ecologisch (interactie van het dier met het ecosysteem)
• Moralistisch (ethisch verantwoorde behandeling van dieren, respect voor het dier)
• Esthetisch (schoonheid van het dier, recreatie, uiterlijke kenmerken als versterking van 

persoonlijkheidskenmerken)
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• Humanistisch (verbondenheid, gezelschap, antropomorfisme)
• Symbolisch (verering)
• Heersend (macht, beheersen en controleren)
• Dienstontvangend (therapeutische functie, ondersteuning van mensen en van orde en 

veiligheid)(alleen een keuzemogelijkheid bij houding ten aanzien van dieren)
• Consumptief (dier als bron van voedsel en/of kleding)
• Technologisch (wetenschap, dier als instrument)
• Commercieel (winst)
• Negatief (afkeer, vanwege hygiëne, veiligheid, eigendomsbescherming)
• Neutraal (onverschilligheid)

Bij de houding ten aanzien van natuur waren de moralistische en de esthetische attitude 
veruit de populairste keuze (respectievelijk 60% en 81% van de respondenten vinkte 
deze opties aan). Precies de helft van alle respondenten heeft zowel de moralistische als 
de esthetische attitude aangevinkt. Op een goede derde en vierde plek kwamen de 
ecologische (39%) en de humanistische (37%) attitude. 
Respondenten die een negatieve attitude ten aanzien van natuur hadden waren dun 
gezaaid: minder dan één procent vinkte deze optie aan. Deze mensen gaven daarnaast 
aan zich verbonden te voelen met de moralistische, esthetische, humanistische en 
neutrale attitudes.  

De attitudes die werden aangevinkt bij de vraag naar houding ten aanzien van dieren 
hadden een kleine overlap met de houding ten aanzien van natuur, maar kwamen niet 
geheel overeen. Bij deze vraag sprongen drie attitudes er duidelijk uit: de ecologische, 
moralistische en de zoölogische attitudes werden het vaakst aangevinkt door 
respectievelijk 84%, 77% en 61% van de respondenten. Bijna de helft van de 
respondenten (43%) heeft alle drie deze opties aangevinkt. 
Twee procent van de respondenten gaf aan negatief over dieren te denken. Allemaal 
kozen zij als een van de andere twee opties de ecologische attitudes. Dit betekent dat zij 
negatief denken over dieren, en tevens dieren beschouwen als een onderdeel van de 
natuur. Niet al deze mensen hebben aangegeven ook negatief over natuur zelf te 
denken, nog geen één procent gaf immers aan een negatieve houding ten aanzien van 
natuur te hebben. 

4.3 Kennis over jacht

In de enquête was het kennisgedeelte verdeeld in vier delen: kennis over plezierjacht, 
kennis over beheersjacht, kennis over vossenjacht en kennis over vossen. Bij dit 
gedeelte moesten de respondenten bij stellingen over plezierjacht, beheersjacht, 
vossenjacht en vossen aangeven of ze dachten dat deze stelling waar of niet waar was. 
Zij konden bij iedere vraag kiezen uit vijf mogelijkheden: ʻzeker niet waarʼ, ʻniet waarʼ, ʻik 
weet het nietʼ, ʻwaarʼ, ʻzeker waarʼ. Door hun keuze werd duidelijk of mensen zeker waren 
van hun zaak, of ze een lichte twijfel hadden of dat ze het niet wisten. 

Jacht op de korrel

Resultaten 25



In deze paragraaf worden voor ieder onderdeel de resultaten besproken. Bij ieder deel 
worden ook de stellingen weergegeven, alsmede of deze stelling juist of onjuist was. Na 
ieder onderdeel volgt een korte samenvatting van de resultaten. 

Kennis over plezierjacht
In het deel over plezierjacht waren de volgende stellingen opgenomen:
1. Bij plezierjacht staat het plezier van de jager voorop (juist)
2. In het buitenland worden voor plezierjacht dieren speciaal uitgezet (juist)
3. In Nederland is plezierjacht op hazen en konijnen toegestaan (juist)
4. In Nederland is plezierjacht op ganzen en reeën toegestaan (onjuist)
5. Plezierjacht mag niet in Nederland (onjuist)

De eerste stelling was voor bijna iedereen duidelijk. Bijna driekwart (74%) van de 
respondenten heeft ingevuld dat dit waar is, en dat was het goede antwoord. Er waren 
nauwelijks mensen die het niet wisten. 
Stelling 2 bracht al iets meer twijfel. Ruim een kwart van de respondenten gaf aan het 
niet te weten. De respondenten die wel een keuze maakten tussen ʻwaarʼ en ʻniet waarʼ 
hadden het bijna allemaal bij het rechte eind: 67% gaf het goede antwoord.
Stelling 3 en 4 bleken de lastigste stellingen van dit gedeelte. Op stelling 3 gaf weer ruim 
een kwart (28%) aan het niet te weten, en bij stelling 4 was dit zelfs een derde (33%). 
Van de respondenten die wel een keuze maakten tussen ʻwaarʼ en ʻniet waarʼ had het 
overgrote deel het wel goed: 72% gaf bij stelling 3 het goede antwoord en 74% gaf bij 
stelling 4 het goede antwoord. Van de respondenten die het goede antwoord gaven was 
echter slechts een derde geheel zeker van hun zaak: zij vulden ʻzeker waarʼ in. 
Ook bij stelling 5 waren er relatief veel mensen die het niet wisten: bijna 30%. Ruim een 
kwart gaf aan zeker te weten dat deze stelling onjuist was en nog eens 30% gaf aan dat 
de stelling onjuist was, zonder hier helemaal zeker over te zijn. Dit was het goede 
antwoord.

Samenvatting
Hoewel bij iedere vraag nogal wat mensen aangaven het niet te weten, is het over het 
algemeen goed gesteld met de kennis van Nederlanders over plezierjacht. Er was geen 
vraag die massaal fout is beantwoord.

Kennis over beheersjacht
In het deel over beheersjacht waren de volgende stellingen opgenomen:
1. Door middel van beheersjacht wordt overlast en schade door wilde dieren 

tegengegaan en voorkomen (juist)
2. Bij beheersjacht worden individuele dieren die overlast veroorzaken gedood (onjuist)
3. Bij beheersjacht beheert een speciaal team een bepaald gebied. Alle soorten binnen 

dit gebied mogen bejaagd worden (onjuist)
4. Als er van een bepaalde diersoort teveel zijn, wordt dit aantal door middel van 

beheersjacht verlaagd (juist)
5. Beheersjacht wordt uitgevoerd door vrijwilligers (juist)
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Over stelling 1 heerste weinig twijfel: 79% van de respondenten heeft deze goed 
beantwoord.
Stelling 2 bleek daarentegen wel een lastige. Precies even veel mensen (25%) hebben 
ʻwaarʼ als ʻniet waarʼ ingevuld. 20% dacht zeker te weten dat de stelling waar was, maar 
dit was niet het goede antwoord. Nog eens ruim 20% gaf aan het niet te weten, en 
slechts 9% van de respondenten vulde ʻzeker niet waarʼ in: het goede antwoord.
Ook bij stelling 3 heerste verdeeldheid onder de respondenten. 42% van de 
respondenten gaf het goede antwoord, waarvan iets minder dan de helft dit zeker wist. 
Bijna 30% heeft het foute antwoord aangekruist. Nog eens bijna 30% gaf aan het niet te 
weten.
Stelling 4 gaf weinig problemen. Ruim 80% van respondenten heeft deze vraag goed 
beantwoord. 
De vijfde en laatste stelling heeft een opmerkelijke uitkomst. Slechts 13% van de 
respondenten heeft deze vraag goed beantwoord, en van deze groep vulde nog geen 
derde in dat ze het zeker wist. Bijna de helft van de respondenten (43%) heeft deze 
vraag fout beantwoord. Wanneer we de twijfelaars (41%) niet meerekenen en alleen 
kijken naar de mensen die een antwoord hebben gekozen, heeft bijna driekwart (72%) 
van de respondenten het foute antwoord ingevuld. Een kwart daarvan dacht dit ook nog 
eens zeker te weten. 

Samenvatting
Stelling 1 en 4 waren allebei een goede omschrijving van beheersjacht en deze zijn door 
de meeste respondenten goed beantwoord. Bij de stellingen die onjuist waren (stelling 2 
en 3) twijfelden veel mensen en daar hebben dan ook veel respondenten ingevuld dat ze 
het niet wisten. Stelling 5 heeft de meest opvallende resultaten. De stelling is waar, maar 
slechts een klein deel van de respondenten wist dit. In deze stelling schuilt dus een 
algemeen misverstand. 

Kennis over vossenjacht
In het deel over vossenjacht waren de volgende stellingen opgenomen:
1. Een aantal jaar geleden is besloten dat er weer op de vos gejaagd mag worden (juist)
2. De vos komt in Nederland alleen voor in bosrijke gebieden en in de duinen (onjuist)
3. Het is bekend hoeveel vossen er in Nederland leven (onjuist)
4. Ieder jaar worden er in Nederland bijna 20.000 vossen gedood door jagers (juist)

Veruit de meeste respondenten wisten het antwoord op de eerste stelling niet: de helft 
vulde ʻik weet het nietʼ in. Nog geen 10% vulde ʻzeker waarʼ in, het goede antwoord. Bijna 
een even groot aantal vulde ʻzeker niet waarʼ in. 
Over stelling 2 heerste grote verdeeldheid. Alle opties werden door ongeveer 20-25% van 
de respondenten ingevuld, behalve ʻzeker niet waarʼ (het foute antwoord) welke door 6% 
van de respondenten werd aangevinkt. 
Opvallend bij stelling 3 is dat maar zeer weinig mensen hun antwoord met zekerheid 
invulden: 8% had het met zekerheid goed en 3% had het met zekerheid fout. De opties 
ʻniet waarʼ, ʻik weet het nietʻ en de optie ʻwaarʼ werden door ongeveer even veel 

Jacht op de korrel

Resultaten 27



respondenten aangekruist, waarbij ʻik weet het nietʼ met 36% op de meeste kiezers kan 
rekenen. 
Stelling 4 bleek een moeilijke. Bijna 60% van de respondenten gaf aan het antwoord op 
deze vraag niet te weten. Slechts 10% had het antwoord goed (2% wist het zeker). 

Samenvatting
Opvallend bij dit onderdeel is dat de optie ʻik weet het nietʼ erg veel gebruikt werd. 
Blijkbaar is de kennis van vossenjacht onder de respondenten zeer gering en weten de 
meesten er te weinig van om te durven gokken op de opties ʻniet waarʼ en ʻwaarʼ. 

Kennis over vossen
In het deel over vossen waren de volgende stellingen opgenomen:
1. Een vos in een kippenhok doodt alle aanwezige kippen, ook als hij geen honger heeft 

(juist)
2. Vossen kunnen een voor mensen dodelijke lintworm bij zich dragen (juist)
3. Vossen zijn carnivoren (eten uitsluitend vlees en dierlijke eiwitten) (onjuist)
4. Een enkel rijtje stoeptegels rondom een kippenhok weerhoudt een vos ervan onder het 

hek door te graven (juist)
5. De afname van weidevogels wordt voornamelijk veroorzaakt door roofdieren (onjuist)

Bij de eerste stelling is zowel het goede antwoord als het foute antwoord door bijna 40% 
van de respondenten aangekruist. Ongeveer even veel mensen hadden het goed als 
fout. Een vijfde wist het niet. 
Op de tweede stelling kruiste meer dan de helft (53%) van de respondenten ʻik weet het 
nietʼ aan. Bijna 30% heeft de vraag goed beantwoord.
Bijna de helft van de respondenten (45%) heeft de derde vraag fout beantwoord. Ruim 
een kwart wist het niet. Dat betekent dat slechts een kwart van de respondenten deze 
vraag goed had.
Stelling 4 was er weer één van twijfel. 45% van de respondenten kruiste ʻik weet het nietʼ 
aan. Slechts 17% had deze vraag goed. 
Ook bij de vijfde stelling is de optie ʻik weet het nietʼ het vaakst aangekruist. De opties 
ʻniet waarʼ en ʻzeker niet waarʼ (de goede antwoorden) werden door 49% van de 
respondenten aangekruist en daarmee is deze vraag in dit gedeelte het best beantwoord.

Samenvatting
Het aantal keren dat de optie ʻik weet het nietʼ  is aangekruist geeft al aan dat de meeste 
respondenten niet erg veel kennis over vossen bezitten. Het komt overeen met de vorige 
categorie, het onderdeel over vossenjacht. 

Totale scores
De kennis van de respondenten over jacht is uitgedrukt in een totaalscore op dit 
onderdeel. Voor iedere goed beantwoorde vraag konden punten worden behaald. Voor 
fout beantwoorde vragen of vragen waarbij ʻik weet het nietʼ is aangekruist werden geen 
punten toegekend. De totale kennisscore staat dus gelijk aan het aantal goed 
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beantwoorde vragen. Het maakt hierbij niet uit of de respondenten dit zeker wisten of 
niet, als het maar goed was.  

In totaal waren er, verdeeld over de onderdelen, 19 kennisvragen. De respondenten 
konden dus in totaal een minimumscore van 0 punten en een maximumscore van 19 
punten behalen. 

De respondenten hebben gemiddeld een score van 8,34. Dat betekent dat zij gemiddeld 
net iets meer dan 8 vragen per persoon goed hebben beantwoord. De hoogste score die 
is behaald is 16 punten, door twee respondenten (0,8%). De laagste score die is behaald 
is 0 punten (1 persoon). Het merendeel van de respondenten heeft een score behaald 
tussen de 5 en de 12 punten en heeft daarmee tussen de een derde en twee derde van 
de vragen goed beantwoord (zie Figuur 2). 

Figuur 2 - Totaalscores kennis: aantal keer behaald (n=245)

Kennis per onderdeel
Per onderdeel zijn duidelijke verschillen zichtbaar. Over plezierjacht weten de 
respondenten het meest. Zij hebben gemiddeld 3,0 van de 5 vragen goed. Op het 
onderdeel beheersjacht is minder goed gescoord. Gemiddeld is de helft van de vragen 
goed beantwoord (2,5 van de 5 vragen). 
Over de casus van dit onderzoek, de vos, bleken de respondenten zeer weinig kennis te 
bezitten. Op het onderdeel vossenjacht beantwoordden zij gemiddeld slechts 1,2 van de 
4 vragen goed. Over vossen wisten zij gemiddeld 1,6 van de 5 vragen goed te 
beantwoorden. 

Kennis en demografische kenmerken
Gemiddeld scoorden de mannen iets beter op het kennisgedeelte. Met een gemiddelde 
score van 9,16 scoorden zij beter dan de vrouwen die een gemiddelde van 7,86 hebben 
behaald. 
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Er is geen duidelijk verband te zien tussen kennis en woonomgeving. Zowel mensen met 
een stedelijke als een landelijke woonomgeving scoren gemiddeld iets meer dan 8 
punten, hetzelfde als het gemiddelde over alle respondenten. 
De respondent die de laagste score op het kennisdeel behaalde (0 punten) had als 
hoogst genoten opleidingsniveau HBO-niveau. Deze score ligt ver beneden de 
gemiddelde score van HBOʼers: 8,15. De respondenten met het basisonderwijs en 
VMBO/MBO-1 scoorden beneden gemiddeld met scores van respectievelijk 6 en 5,67. 
Tussen de overige opleidingsniveaus zijn geen opvallende verschillen waargenomen in 
kennis over jacht.  
Mensen die hebben aangegeven lid te zijn van een natuurorganisatie, en dus 
waarschijnlijk enige interesse hebben in natuur, scoren gemiddeld 9,97 punten op het 
kennisdeel, boven het totale gemiddelde. Bij de respondenten die bij de vraag over 
attitudes ten aanzien van natuur en dieren aangaven een negatieve attitude te hebben 
was dit ook terug te zien in hun kennisscore: gemiddeld 5,9 punten en daarmee (ver) 
onder het totale gemiddelde. 

4.4 Houding ten aanzien van plezierjacht en beheersjacht

In de enquête was het houdinggedeelte verdeeld in twee delen: houding ten aanzien van 
plezierjacht en houding ten aanzien van beheersjacht. Bij ieder gedeelte werden 
respectievelijk 10 en 9 stellingen getoond waarbij de respondenten moesten aangeven in 
hoeverre ze het met die stelling eens waren. Iedere stelling representeert een belief 
waarop een houding ten aanzien van plezier- of beheersjacht gebaseerd kan zijn. De 
respondenten konden bij iedere stelling kiezen uit vijf keuzemogelijkheden: helemaal mee 
oneens, mee oneens, neutraal, mee eens, helemaal mee eens. Ten slotte kon, na het 
beoordelen van de stellingen, worden aangegeven in hoeverre de respondenten 
plezierjacht of beheersjacht acceptabel vonden. Dit kon door middel van het geven van 
een cijfer van 1 tot 10, waarbij 10 stond voor “ik vind plezier-/beheersjacht heel 
acceptabel”. De respondenten zijn op basis van de cijfers die zij voor plezierjacht en 
beheersjacht gaven opgedeeld in vier groepen: 
• Zeer laag: cijfer 1-3
• Laag: cijfer 4 of 5
• Hoog: cijfer 6 of 7
• Zeer hoog: cijfer 8-10

Houding ten aanzien van plezierjacht
De respondenten hebben aangegeven plezierjacht zeer onacceptabel te vinden: 
gemiddeld gaven de respondenten bij de laatste vraag het cijfer 3,4. Het laagst mogelijke 
antwoord was een 1, daar zit het gemiddelde niet ver boven. 
Maar liefst 63% van de respondenten gaf een zeer laag cijfer (1-3) voor hun houding ten 
aanzien van plezierjacht. Slechts 9% van de respondenten gaf aan plezierjacht zeer 
acceptabel te vinden met een cijfer 8 of hoger (zie Figuur 3). 
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Figuur 3 - Houding ten aanzien van plezierjacht (n=245)

Zeer laag
De respondenten (63%) die op basis van het cijfer dat ze gaven binnen de categorie 
ʻzeer laagʼ vielen en plezierjacht dus zeer onacceptabel vinden, waren erg uitgesproken 
over de stellingen. Over maar liefst zeven van de tien stellingen hadden zij een zeer 
uitgesproken mening:
• Zeer eens met de stellingen:

- Ik vind het erg dat dieren bij plezierjacht pijn lijden
- Wanneer de dieren pijn lijden vind ik plezierjacht niet acceptabel
- Volgens mij kan plezierjacht andere (kwetsbare) diersoorten verstoren

• Zeer oneens met de stellingen:
- Ik vind dat wanneer een diersoort in hoge aantallen aanwezig is, plezierjacht 

moet worden toegestaan
- Ik kan mij vinden in plezierjacht op diersoorten die van nature niet in de 

Nederlandse natuur thuis horen
- Ik vind plezierjacht geen probleem, wanneer de jagers goed getraind zijn
- Ik vind dat mensen mogen beslissen over het leven en de dood van dieren

De respondenten die plezierjacht als zeer onacceptabel beschouwen, baseren deze 
houding op de bovenstaande stellingen (beliefs). Zij denken dat dieren bij plezierjacht pijn 
lijden en vinden dit zeer bezwaarlijk. Ook denken zij dat plezierjacht andere diersoorten 
verstoort en vinden zij dat mensen niet mogen beslissen over het leven en de dood van 
dieren. Ze vinden dat plezierjacht niet kan, ook niet op uitheemse soorten, ook niet als de 
jagers goed getraind zijn en ook niet als het aantal dieren zeer groot is. (Mede) op deze 
overtuigingen baseren zij hun negatieve houding ten aanzien van plezierjacht.
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Zeer hoog
De respondenten (9%) die op basis van het cijfer dat ze gaven binnen de categorie ʻzeer 
hoogʼ vielen en plezierjacht dus zeer acceptabel vinden, waren in minder stellingen zo 
uitgesproken dan de respondenten die in de categorie ʻzeer laagʼ vielen. In twee 
stellingen waren zij wel heel uitgesproken: 
• Zeer eens met de stellingen:

- Ik vind dat wanneer een diersoort in hoge aantallen aanwezig is, plezierjacht 
moet worden toegestaan

- Ik vind plezierjacht geen probleem, wanneer de jagers goed getraind zijn.
• In mindere mate waren zij het eens met de stellingen:

- Ik kan mij vinden in plezierjacht op diersoorten die van nature niet in de 
Nederlandse natuur thuis horen

- Volgens mij zit jagen mensen in het bloed
- Ik vind dat mensen mogen beslissen over het leven en de dood van dieren

De respondenten die plezierjacht als zeer acceptabel beschouwen, baseren deze 
houding op bovenstaande stellingen (beliefs). De stellingen waarmee zij het helemaal 
eens zijn geven aan dat ze plezierjacht acceptabel vinden, maar wel onder de 
voorwaarden dat de jagers goed getraind zijn en dat de bejaagde diersoorten in grote 
aantallen aanwezig zijn. De respondenten van deze groep waren het ook eens, maar in 
mindere mate, met de drie andere bovenstaande stellingen. Hieronder bevinden zich 
meer ethische overtuigingen, zoals “jagen zit mensen in het bloed” en “mensen mogen 
beslissen over leven en dood van dieren”.  

Laag en Hoog
De respondenten met een meer gematigde houding ten aanzien van plezierjacht lieten dit 
ook zien in de antwoorden die zij bij de stellingen hebben gegeven.

De respondenten (13%) die een 4 of een 5 hebben gegeven en plezierjacht dus 
enigszins onacceptabel vinden, gaven aan het zeer eens te zijn met de stellingen “Ik vind 
het erg dat dieren bij plezierjacht pijn lijden” en “Wanneer de dieren pijn lijden vind ik 
plezierjacht niet acceptabel”.

De respondenten (16%) die een 6 of een 7 hebben gegeven en plezierjacht dus 
enigszins acceptabel vinden, hebben bij geen enkele stelling een zeer uitgesproken 
mening. Zij scoren bij alle stellingen redelijk gematigd. Het feit dat zij dezelfde score 
toekennen aan de stellingen “Ik vind dat wanneer een diersoort in hoge aantallen 
aanwezig is, plezierjacht moet worden toegestaan”, “Ik vind plezierjacht geen probleem, 
wanneer de jagers goed zijn getraind”, “Ik vind het erg dat dieren bij plezierjacht pijn 
lijden” en “Volgens mij kan plezierjacht andere (kwetsbare) diersoorten verstoren”, geeft 
aan dat hun houding ten aanzien van jacht niet eenduidig is.  
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Samenvatting
De respondenten gaven aan plezierjacht zeer onacceptabel te vinden: hun houding ten 
aanzien van plezierjacht beoordeelden zij met een gemiddelde van 3,4. 
Veruit de meeste respondenten (63%) gaven een zeer laag cijfer voor hun houding: een 
1, 2 of 3. Zij zijn ook zeer uitgesproken in hun mening en zijn het met maar liefst zeven 
van de tien stellingen sterk eens of oneens. De groep die plezierjacht als zeer acceptabel 
beschouwt met een cijfer 8-10 is aanzienlijk kleiner (9%). Zij geven door middel van de 
stellingen aan dat zij wel voorwaarden stelling aan plezierjacht: de diersoort moet in 
groten getale aanwezig zijn, en de jager moet goed getraind zijn. De respondenten die 
een gematigd cijfer (4-7) gaven zijn ook in hun antwoorden op de stellingen niet zeer 
uitgesproken. 

Houding ten aanzien van beheersjacht
Bij de vraag waarbij de respondenten een cijfer moesten geven voor hoe acceptabel zij 
beheersjacht vinden, gaven ze gemiddeld een 6.1. Dat betekent dat de respondenten, 
gemiddeld, beheersjacht niet onacceptabel, maar ook niet heel acceptabel vinden. 
Een ruime meerderheid (65%) van de respondenten gaf aan beheersjacht acceptabel te 
vinden door het geven van een cijfer 6 of hoger. 39% van de respondenten gaf aan 
beheersjacht zeer acceptabel te vinden met een cijfer 8 of hoger. Dit is een hoog 
percentage, vergeleken met de groep die bij plezierjacht een zeer hoog cijfer gaf (9%). 
21% van de respondenten gaf een zeer laag cijfer (1-3) voor hun houding ten aanzien 
van beheersjacht (zie Figuur 4).

Figuur 4 - Houding ten aanzien van beheersjacht (n=245)

Zeer laag
De respondenten (21%) die op basis van het cijfer dat ze gaven binnen de categorie 
ʻzeer laagʼ vielen en beheersjacht dus zeer onacceptabel vinden, waren, net als de groep  
respondenten die plezierjacht zeer onacceptabel vindt, erg uitgesproken in hun mening 
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over de stellingen. Deze twee groepen bestonden op twee respondenten na uit dezelfde 
respondenten. Over maar liefst zeven van de negen stellingen hadden zij een zeer 
uitgesproken mening: 
• Zeer eens met de stellingen:

- Wanneer de dieren pijn lijden vind ik beheersjacht onacceptabel
- Als er alternatieven zijn voor beheersjacht, vind ik dat daarvoor moet worden 

gekozen
- Ik geloof dat beheersjacht ook als smoes wordt gebruikt om plezierjacht te 

kunnen uitoefenen
- Volgens mij houdt de natuur zichzelf in balans, menselijk ingrijpen (zoals 

beheersjacht) verstoort dit alleen maar
- Ik geloof dat jagersverenigingen invloed hebben op de overheid als het gaat 

om jachtbeleid
• Zeer oneens met de stellingen:

- Bij de keuze voor een vorm van faunabeheer zijn de kosten en het gemak voor 
mij doorslaggevend

- Ik geloof dat als beheersjacht is toegestaan voor een bepaalde diersoort, het 
dan wel nodig zal zijn

De respondenten die beheersjacht als zeer onacceptabel beschouwen, baseren deze 
houding op de bovenstaande stellingen (beliefs). Zij geven aan dat beheersjacht niet de 
eerste keus moet zijn als manier van faunabeheer: als er alternatieven zijn moet daarvoor 
worden gekozen, ongeacht of dit duurder is of meer moeite kost. Sterker nog, ze geloven 
dat de natuur zichzelf in balans houdt en dat menselijk ingrijpen dit alleen maar verstoort. 
Deze groep respondenten is het in sterke mate eens met de stelling dat beheersjacht in 
de praktijk vaak niet veel verschilt van plezierjacht. Tot slot geven deze respondenten aan 
weinig vertrouwen te hebben in de regelgeving, doordat zij het zeer oneens waren met de 
stellingen “Als het is toegestaan, zal het wel nodig zijn“ en “Ik geloof dat 
jagersverenigingen invloed hebben op de overheid als het gaat om jachtbeleid”. (Mede) 
op deze overtuigingen baseren zij hun negatieve houding ten aanzien van beheersjacht.

Zeer hoog
De respondenten (39%) die op basis van het cijfer dat ze gaven binnen de categorie 
ʻzeer hoogʼ vielen en beheersjacht dus zeer acceptabel vinden, hadden over de volgende 
stellingen een uitgesproken mening:
• Zeer eens met de stellingen:

- Wanneer de jagers goed getraind zijn vind ik beheersjacht acceptabel
- Ik vind dat de mens om de natuur te beschermen soms moet ingrijpen
- Ik geloof dat als beheersjacht is toegestaan voor een bepaalde diersoort, het 

dan wel nodig zal zijn
• Oneens met de stellingen:

- Volgens mij houdt de natuur zichzelf in balans, menselijk ingrijpen (zoals 
beheersjacht) verstoort dit alleen maar
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De respondenten die beheersjacht als zeer acceptabel beschouwen, baseren deze 
houding op bovenstaande stellingen (beliefs). De stelling over het goed opgeleid zijn van 
de jagers kan op de meeste steun rekenen van deze groep respondenten. Ook bij 
plezierjacht werd dit als belangrijk punt gezien onder de mensen die positief tegenover 
jacht stonden. Twee van de bovenstaande stellingen hebben verder te maken met het feit 
dat menselijk ingrijpen in de natuur gewenst is in Nederland. Dit is dus een van de 
overtuigingen waarop deze groep respondenten haar positieve houding ten aanzien van 
beheersjacht baseert. Verder heeft deze groep er vertrouwen in dat als een bepaalde 
diersoort volgens de Nederlandse wet beheerd mag worden, het dan wel nodig zal zijn. 
Daarmee staat deze groep haaks op de groep respondenten die beheersjacht zeer 
onacceptabel vindt: zij liet zien sceptisch tegenover deze stelling te staan. 

Laag en Hoog
De respondenten met een meer gematigde houding ten aanzien van beheersjacht lieten 
dit ook zien in de antwoorden die zij bij de stellingen hebben gegeven.

De respondenten (14%) die een 4 of een 5 hebben gegeven en beheersjacht dus 
enigszins onacceptabel vinden, gaven aan het zeer eens te zijn met de stellingen “Als er 
alternatieven zijn voor beheersjacht, vind ik dat daarvoor moet worden gekozen” en 
“Wanneer de dieren pijn lijden vind ik beheersjacht onacceptabel”.

Net als bij deze categorie bij plezierjacht, hebben de respondenten (26%) die een 6 of 
een 7 hebben gegeven en beheersjacht dus enigszins acceptabel vinden, bij geen enkele 
stelling een zeer uitgesproken mening. Zij scoren bij alle stellingen redelijk gematigd. 
Kleine uitschieters naar boven (mee eens) zijn te zien bij de stellingen “Ik vind dat de 
mens om de natuur te beschermen soms moet ingrijpen”, “Als er alternatieven zijn voor 
beheersjacht, vind ik dat daarvoor moet worden gekozen” en “Wanneer de jagers goed 
getraind zijn vind ik beheersjacht acceptabel”.  

Samenvatting
De houding van de respondenten ten aanzien van beheersjacht is met een gemiddelde 
van 6,1 een stuk milder dan de houding ten aanzien van plezierjacht. Beheersjacht wordt 
door de respondenten meer geaccepteerd. 
De meeste respondenten (39%) gaven aan beheersjacht een zeer hoog cijfer (8-10) en 
gaven daarmee aan beheersjacht zeer acceptabel te vinden. Zij geven wel aan het erg 
belangrijk te vinden dat de jager goed getraind is. Gaf bij plezierjacht nog 63% van de 
respondenten een zeer laag cijfer voor hun houding (1-3), bij beheersjacht is dit nog maar 
21%. Deze groep is wederom zeer uitgesproken in haar mening. De respondenten die 
een gematigd cijfer (4-7) gaven zijn ook in hun antwoorden op de stellingen niet zeer 
uitgesproken. Belangrijk voor deze groep is dat er voor alternatieven moet worden 
gekozen indien mogelijk, en ook vindt ze dat de jagers goed getraind moeten zijn. 
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Verband tussen houding en demografische kenmerken
Zowel ten aanzien van plezierjacht als beheersjacht hebben vrouwen gemiddeld een 
negatievere houding dan mannen. Tussen mensen met een stedelijke woonomgeving en 
mensen met een landelijke woonomgeving is ook een klein verschil zichtbaar: 
respondenten met een stedelijke woonomgeving vinden jacht gemiddeld minder 
acceptabel dan respondenten met een landelijke woonomgeving. 
Ook het opleidingsniveau van de respondenten lijkt invloed te hebben op hun houding. 
Hoe lager hun opleidingsniveau, hoe negatiever de respondenten over jacht denken. Dit 
gold alleen niet voor de groep respondenten met het basisonderwijs als hoogst genoten 
opleiding. Voor een gedetailleerd overzicht van deze verbanden, zie het tabellenrapport 
in Bijlage 6.

Respondenten die lid zijn van natuurorganisaties en respondenten die geen lid zijn, maar 
wel affiniteit met natuur hebben, hebben zowel ten aanzien van plezierjacht als van 
beheersjacht een negatievere houding dan het gemiddelde onder alle respondenten. De 
houding van de respondenten die geen lid zijn van een natuurorganisatie is gemiddeld 
iets positiever dan het totale gemiddelde over alle respondenten. Voor een gedetailleerd 
overzicht van deze verbanden, zie het tabellenrapport in Bijlage 6.

Verband tussen houding en kennis
Er is geen heel duidelijk verband zichtbaar tussen de houding van de respondenten en 
hun score bij het kennisdeel van de enquête. Alle groepen, of ze nou een laag, hoog of 
gemiddeld cijfer toekenden aan plezier- en/of beheersjacht, zitten met hun score rond het 
gemiddelde van 8,34 (zie Tabel 1 en 2). 
Alleen de groep die een zeer hoog cijfer (8-10) toekende aan plezierjacht scoorde 
bovengemiddeld met een gemiddelde van 9,14 vragen goed. Dit is wel een kleine groep 
(9% van de respondenten). 
De groep die een zeer laag cijfer (1-3) toekende aan beheersjacht, en beheersjacht dus 
zeer onacceptabel vindt, scoort op het kennisdeel beneden gemiddeld met een 
gemiddelde van 7,64 vragen goed.

Tabel 1 - Verband houding plezierjacht en kennis (n=245)

Houding plezierjacht Gemiddelde 
kennisscore totaal

Percentage 
respondenten

Zeer laag (1-3)

Laag (4-5)

Hoog (6-7)

Zeer hoog (8-10)

8,27 63%

8,06 13%

8,37 16%

9,14 9%
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Tabel 2 - Verband houding beheersjacht en kennis (n=245)

Houding beheersjacht Gemiddelde 
kennisscore totaal

Percentage 
respondenten

Zeer laag (1-3)

Laag (4-5)

Hoog (6-7)

Zeer hoog (8-10)

7,64 21%

8,27 14%

8,41 26%

8,70 39%

Houding en een hoge kennisscore
Van alle respondenten had 6% een kennisscore hoger dan 12 (dus 13 vragen of meer 
goed, oftewel minstens twee derde van de vragen goed). Opvallend is dat van deze 
groep mensen 80% een extreme houding ten aanzien van plezierjacht heeft: een klein 
deel gaf een ʻheel hoogʼ cijfer (8-10) en het overgrote deel gaf een ʻheel laagʼ cijfer (1-3). 
20% van de respondenten met een hoge kennisscore had geen extreme houding ten 
aanzien van plezierjacht. Zij gaven een cijfer tussen de 4 en de 7. Zie Figuur 5.

Van deze 6% met een kennisscore hoger dan 12 heeft 73% ook een extreme houding ten 
aanzien van beheersjacht, hoewel de verdeling hier iets anders is. Bijna twee derde van 
deze groep beoordeelde beheersjacht als zeer acceptabel met een cijfer 8, 9 of 10. De 
rest, ruim een derde, gaf een zeer laag cijfer (1-3) en vond beheersjacht dus zeer 
onacceptabel. Zie Figuur 6.

Mensen met veel kennis over jacht hebben dus over het algemeen een zeer uitgesproken 
mening over jacht, of ze zijn er sterk voor, of ze zijn er sterk tegen. 
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plezierjacht onder respondenten met een hoge 
kennisscore (n=15)

Figuur 6 - Verdeling houding ten aanzien 
van beheersjacht onder respondenten met 
een hoge kennisscore (n=15)



Houding en een lage kennisscore
Van alle respondenten had 26% een kennisscore lager dan 7 (dus 6 of minder vragen 
goed, oftewel maximaal een derde van de vragen goed). Van deze groep mensen gaf 
68% een heel laag cijfer op plezierjacht (1-3). Dat wil zeggen dat 68% van de mensen 
met een lage kennisscore een extreem negatieve houding ten aanzien van plezierjacht 
heeft. Van deze mensen gaf bijna twee derde een 1, het laagst mogelijke cijfer. Zie Figuur 
7.

Onder de groep respondenten met een lage kennisscore was de houding ten aanzien 
van beheersjacht meer verdeeld. Ruim een derde (35%) vond beheersjacht zeer 
onacceptabel met een cijfer van 1-3. Ruim een kwart (27%) vond beheersjacht heel 
acceptabel (cijfer 8-10). 38% gaf een cijfer daar tussenin (19% gaf een 4 of 5, 19% gaf 
een 6 of 7). Zie Figuur 8.

Mensen met weinig kennis over jacht blijken dus over het algemeen zeer negatief 
tegenover plezierjacht te staan. Bij beheersjacht kun je dit niet zeggen. Onder de mensen 
met weinig kennis over jacht zijn de houdingen ten aanzien van beheersjacht sterk 
verdeeld. 
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Figuur 7 - Verdeling houding ten aanzien 
van plezierjacht onder respondenten 
met een lage kennisscore (n=63)

Figuur 8 - Verdeling houding ten aanzien 
van beheersjacht onder respondenten 
met een lage kennisscore (n=63)



5. Discussie

5.1 Methodische discussie

Dataverzameling
De dataverzameling is verlopen via enquêtes die zijn verspreid met behulp van onder 
andere sociale netwerksites. Binnen een korte tijd zijn hiermee zeer veel respondenten 
bereikt. Hoewel deze manier van verspreiden een effectieve bleek, kan het ook invloed 
hebben op de verdeling van de steekproef. Zo is gebleken uit de analyse van de 
demografische kenmerken dat zich onder de steekproef relatief veel vrouwen en 
hoogopgeleide mensen bevinden, wanneer dit vergeleken wordt met de verdeling onder 
de onderzoekspopulatie (de Nederlandse bevolking van 20 tot en met 40 jaar oud). Het 
feit dat er veel vrouwen en veel hoogopgeleiden hebben gereageerd kan invloed hebben 
gehad op de onderzoeksresultaten. Het is belangrijk om dit mee te nemen wanneer de 
resultaten uit dit onderzoek worden gebruikt ten behoeve van een communicatiestrategie.   

Meetinstrument
Bij het meten van de houding en de beliefs die daaraan ten grondslag liggen is er een 
selectie gemaakt uit meerdere beliefs en is er gekozen voor de meest voorkomende of 
voor de hand liggende beliefs. Het is onmogelijk om alle beliefs te meten, omdat dat er 
gewoonweg teveel zijn. Het is mogelijk dat er in deze enquête beliefs niet aan de orde 
zijn gekomen die voor veel mensen toch een onderdeel vormen van de houding die zij 
hebben ten aanzien van jacht.

5.2 Resultatendiscussie

Opvallende resultaten
Aan het begin van de enquête moesten de respondenten aangeven welke stellingen, die 
ieder attitudes ten aanzien van natuur en dieren representeerden, bij hen pasten. 
Opvallend was dat vooral de esthetische, ecologische, moralistische en zoölogische 
attitudes er sterk uit sprongen. In deze attitudes staan het uiterlijk of de schoonheid van 
dieren, kennis van dieren, interactie tussen dieren en het ecosysteem en de ethisch 
verantwoorde behandeling van dieren centraal. Niet alleen de respondenten die moeite 
hebben met jacht, maar ook de respondenten die duidelijk pro-jacht zijn, gaven veelal 
aan dat deze attitudes bij hen pasten. Wellicht zijn deze attitudes op verschillende manier 
te interpreteren. De een kan een heel ander beeld hebben bij “interactie tussen dieren en 
het ecosysteem” of “respect voor dieren” dan de ander. 

Bij het kennisdeel van de enquête moesten de respondenten over verschillende 
stellingen over jacht aangeven of ze dachten dat de stelling juist of onjuist was. Ook ʻik 
weet het nietʼ was een optie. Uit het aantal keer dat deze optie is gebruikt, is gebleken 
dat als respondenten het goede antwoord niet wisten, ze ʻik weet het nietʼ aankruisten. Bij 
de stelling over beheersjacht, “Beheersjacht wordt uitgevoerd door vrijwilligers”, is door 
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maar liefst 43% van de respondenten ingevuld dat deze niet waar was. Een groot deel 
dacht dit ook nog eens zeker te weten. Bij geen enkele andere stelling hebben zoveel 
respondenten het verkeerde antwoord aangekruist. Deze stelling is dus een algemeen 
misverstand bij de onderzoekspopulatie als het gaat om jacht. 

Vergelijking met eerdere onderzoeken
In 2006 is door onderzoeksbureau Blauw Research, in opdracht van de 
Dierenbescherming, onderzoek gedaan naar onder andere de houding van Nederlanders 
ten aanzien van jacht. Ook in dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen plezierjacht 
en beheersjacht. Uit dit onderzoek blijkt dat 82% van de Nederlandse bevolking vindt dat 
plezierjacht beëindigd moet worden. Een meerderheid van de Nederlandse bevolking 
vindt in veel gevallen beheersjacht wel acceptabel.

De resultaten uit dit eerdere onderzoek komen sterk overeen met de resultaten uit dit 
onderzoek. Nog steeds vindt een grote meerderheid van de respondenten plezierjacht 
zeer onacceptabel. Tegenover beheersjacht staan de respondenten een stuk milder. Ook 
in dit onderzoek vindt een meerderheid van de respondenten beheersjacht wel 
acceptabel.
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6. Conclusie
Tijdens dit onderzoek is de houding van de Nederlandse bevolking (20-40 jarigen) ten 
aanzien van plezierjacht en beheersjacht onderzocht. Daarnaast is er gekeken naar de 
kennis over jacht die deze doelgroep bezit, en naar beliefs (overtuigingen) waar de 
houding ten aanzien van jacht op gebaseerd kan zijn. Middels vier subonderzoeksvragen 
is antwoord verkregen op de hoofdonderzoeksvraag. Hieronder is iedere subvraag 
weergegeven met het antwoord daarop. Ten slotte wordt antwoord gegeven op de 
hoofdvraag. 

Welke kennis bezit de Nederlandse bevolking (20-40 jarigen) over plezierjacht en 
beheersjacht?
De kennis over jacht is opgedeeld in vier delen: kennis over plezierjacht, beheersjacht, 
vossenjacht en vossen. Er is ook gekeken naar de totale kennis over deze vier 
onderdelen. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat de Nederlandse bevolking (20-40 jarigen) niet erg veel 
kennis bezit over jacht in het algemeen. Van de 19 vragen die erover zijn gesteld, werden 
gemiddeld 8,34 vragen goed beantwoord. 
Wanneer we kijken naar de afzonderlijke delen, zien we verschillen. Met de kennis over 
plezierjacht is het goed gesteld. Nederlanders zijn goed op de hoogte van het doel van 
plezierjacht, en ook op welke diersoorten het in Nederland toegestaan is. Voor 
beheersjacht geldt dat al minder, maar over het algemeen is het doel van beheersjacht 
(overlast en schade voorkomen en aantallen dieren verlagen) bekend. Wel bestaat er 
over beheersjacht een groot misverstand: slechts weinigen zijn op de hoogte van het feit 
dat beheersjacht door vrijwillige jagers wordt uitgevoerd. De kennis over de casus van dit 
onderzoek, vossen(jacht), is zeer gering. Bij deze onderdelen werd vooral de optie ʻik 
weet het nietʼ erg veel gebruikt. 

Wat is de houding van de Nederlandse bevolking (20-40 jarigen) ten opzichte van 
plezierjacht en beheersjacht?
In dit onderzoek konden de respondenten hun houding ten aanzien van plezierjacht en 
beheersjacht uitdrukken in een cijfer van 1 tot 10, waarbij 10 stond voor ʻjacht is heel 
acceptabelʼ. 

Uit de resultaten bleek dat plezierjacht door de Nederlandse bevolking (20-40 jarigen) als 
zeer onacceptabel wordt gezien. Gemiddeld werd het cijfer 3,4 gegeven. Een ruime 
meerderheid (63%) gaf een cijfer 3 of lager. Slechts een heel kleine groep (9%) vindt 
plezierjacht zeer acceptabel.
De houding ten aanzien van beheersjacht was milder. Uit een gemiddeld cijfer van 6,1 
blijkt dat de Nederlandse bevolking beheersjacht over het algemeen enigszins acceptabel 
vindt. Deze conclusie wordt gesteund door het percentage dat een zeer hoog cijfer gaf 
(een 8 of hoger): 39%. Waar bij plezierjacht nog 63% een cijfer 3 of lager gaf, was dat bij 
beheersjacht nog slechts 21%. 
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Welke beliefs spelen een centrale rol in de houding van de Nederlandse bevolking 
(20-40 jarigen) als het gaat om plezierjacht en beheersjacht?
Voor zowel plezierjacht als beheersjacht is gevraagd naar de mening over verschillende 
stellingen, die ieder een belief, een overtuiging waarop een houding gebaseerd kan zijn, 
representeerden. Er is gekeken naar de beliefs die een rol speelden wanneer sprake was 
van een zeer positieve of een zeer negatieve houding ten aanzien van plezier- of 
beheersjacht.

Gebleken is dat de houding van mensen die zeer negatief tegenover jacht staan, 
gebaseerd is op sterke overtuigingen. Zij zijn zeer uitgesproken zijn in hun beliefs. Van 
het tiental beliefs spelen er zeven een grote rol in de totstandkoming van hun houding ten 
aanzien van jacht. 
Deze groep mensen met een zeer negatieve houding ten aanzien van jacht is ervan 
overtuigd dat dieren bij zowel plezier- als beheersjacht pijn lijden en vindt dit zeer 
bezwaarlijk. Plezierjacht is voor deze mensen onacceptabel, ook als het gaat om 
uitheemse soorten, ook als de jagers goed zijn getraind en ook als het aantal dieren groot 
is. Hun houding ten aanzien van beheersjacht is gebaseerd op de overtuiging dat de 
natuur zichzelf in balans houdt en dat menselijk ingrijpen ongewenst is. Ook vindt deze 
groep beheersjacht verwerpelijk, omdat ze vermoedt dat het in de praktijk vaak op 
plezierjacht neerkomt. Het feit dat er strenge wetgeving is omtrent beheersjacht kan deze 
mensen niet van gedachten doen veranderen: ze geloven dat jagersverenigingen invloed 
hebben op de overheid als het gaat om jachtbeleid.

Uit de resultaten blijkt dat bij mensen met een zeer positieve houding ten aanzien van 
jacht, deze houding minder wordt gesterkt door achterliggende beliefs dan bij de groep 
met een zeer negatieve houding. 
Wanneer plezierjacht als zeer acceptabel wordt beoordeeld, blijkt uit de beliefs dat hier 
wel voorwaarden aan worden gesteld: de jager moet goed getraind zijn en het moet 
diersoorten betreffen die in groten getale aanwezig zijn. Deze houding is ook gebaseerd 
op een andere ethische kijk op jacht. “Jagen zit mensen in het bloed” en “mensen mogen 
beslissen over het leven en de dood van dieren” zijn stellingen die op veel steun kunnen 
rekenen van de groep mensen die plezierjacht zeer acceptabel vinden. 
Beheersjacht wordt door een relatief grote groep als acceptabel beschouwd. Deze 
houding is voornamelijk gebaseerd op de overtuiging dat ingrijpen in de natuur in 
Nederland nodig is. 

Is er een verband tussen de kennis en de houding van de Nederlandse bevolking 
(20-40 jarigen) ten opzichte van plezierjacht en beheersjacht?
Uit de resultaten blijkt dat er geen duidelijk verband is tussen de houding ten aanzien van 
jacht en kennis over jacht. Dat wil zeggen dat wanneer iemand een bepaalde houding 
heeft, dit weinig zegt over de kennis die diegene bezit over jacht. 
Andersom zijn er wel zichtbare verbanden aangetoond. Uit het onderzoek is gebleken dat 
wanneer iemand veel kennis van jacht bezit, hij een zeer uitgesproken mening heeft over 
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jacht. Mensen met veel kennis vinden jacht over het algemeen óf zeer acceptabel, óf 
zeer onacceptabel.

Hoofdvraag

Wat is de houding van de Nederlandse bevolking (20-40 jarigen) ten opzichte van 
plezierjacht en beheersjacht en welke beliefs liggen ten grondslag aan deze 
houding?
Uit de antwoorden op bovenstaande subvragen blijkt dat de Nederlandse bevolking 
(20-40 jarigen) over het algemeen een negatieve houding heeft ten aanzien van 
plezierjacht en plezierjacht dus zeer onacceptabel vindt. Deze negatieve houding is 
gebaseerd op verschillende overtuigingen. Onder meer is men ervan overtuigd dat dieren 
bij plezierjacht pijn lijden en dit wordt als zeer bezwaarlijk gezien. Plezierjacht is onder 
geen enkele voorwaarde acceptabel, ook niet als het gaat om uitheemse soorten, ook 
niet als de jagers goed zijn getraind en ook niet als het aantal dieren groot is.

Beheersjacht wordt door een meerderheid van de Nederlandse bevolking als acceptabel 
of zelfs zeer acceptabel beschouwd. Deze houding is voornamelijk gebaseerd op de 
overtuiging dat de natuur in Nederland zichzelf niet in balans houdt en dat ingrijpen in de 
natuur in Nederland dus nodig is.
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7. Aanbevelingen
De Nederlandse bevolking (20-40 jaar) deelt grotendeels de visie van de 
Dierenbescherming als het gaat om plezierjacht. Voor het standpunt van de 
Dierenbescherming omtrent plezierjacht is dus al voldoende draagvlak onder deze 
doelgroep. De Dierenbescherming zal zich moeten richten op het onderwerp 
beheersjacht. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de positieve houding ten aanzien van beheersjacht niet 
is gebaseerd op zeer sterke overtuigingen: het betreft geen zeer sterke houding. Naar 
mate een houding zwakker is, is deze gemakkelijker te beïnvloeden. De houding van de 
Nederlandse bevolking ten aanzien van beheersjacht lijkt goed beïnvloedbaar. Dit is een 
zeer belangrijk gegeven voor de Dierenbescherming. 

Noodzaak en alternatieven
Het onderzoek liet zien dat de positieve houding ten aanzien van beheersjacht is 
gebaseerd op de overtuiging dat de natuur in Nederland zichzelf niet in balans houdt en 
dat menselijk ingrijpen nodig is. Naast dat uit het onderzoek bleek dat men ervan uitgaat 
dat beheersjacht nodig is, werd ook duidelijk dat op het gebied van de casus (de vos) de 
kennis ernstig tekortschiet. 

De communicatiestrategie zal zich moeten richten op de vaak ontbrekende noodzaak van 
beheersjacht. Als de Dierenbescherming de Nederlandse bevolking duidelijk maakt dat 
beheersjacht niet noodzakelijk is, dan vallen de beliefs weg die de fundering vormen van 
de positieve houding van Nederlanders ten aanzien van beheersjacht. Een afname in de 
positieve houding ten aanzien van beheersjacht betekent meer draagvlak vanuit de 
maatschappij voor de standpunten van de Dierenbescherming. 

Het is aan te raden om in een communicatiestrategie een boodschap per diersoort (of 
cluster van vergelijkbare diersoorten) op te stellen. Hierbij zou de focus moeten liggen op 
kennisoverdracht: specifieke, diersoortgebonden kennis over noodzaak van en 
alternatieven voor beheersjacht. De noodzaak van en alternatieven voor beheersjacht 
zijn immers voor iedere diersoort verschillend. 

Om een goede boodschap voor de Nederlandse bevolking te formuleren zal nader 
onderzoek nodig zijn naar (de effectiviteit van) alternatieven voor beheersjacht. De 
Dierenbescherming pleit al voor meer financiële middelen om dit onderzoek te kunnen 
realiseren. 
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Bijlage 1 - Begrippenlijst

Attitude Een aangeleerde, globale evaluatie van een object (persoon, 
plaats, kwestie, zaak), dat gedachten en gedrag beïnvloedt. Ook 
wel houding.

Beheersjacht Populatiebeheer. In dit verslag valt ook schadebestrijding onder 
beheersjacht.

Beleid Gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen.
Belief Overtuiging. Een sterk gevoel van waarheid of valsheid. Meerdere 

beliefs vormen de fundering van een attitude. 
Benuttingsjacht Een ander woord voor plezierjacht. Het doden van in het wild 

levende dieren voor het vermaak van de jager.
Casus Situatieschets, praktijkvoorbeeld.
Communicatieplan Plan waarin een (geplande ) vorm van communicatie (bijvoorbeeld 

een campagne) wordt uiteengezet.
Cronbachʼs Alpha  Een maat voor de interne consistentie van items in vragenlijsten die 

in onderzoek worden toegepast. De waarde van Cronbach's Alpha 
is een indicatie van de mate waarin een aantal items in een test 
hetzelfde concept meten.

Demografisch De beschrijving van de bevolking naar bepaalde kenmerken, zoals 
leeftijd, geslacht, opleiding enz.

Factoranalyse Een bepaalde statistische berekening voor het opsporen of 
definiëren van de factoren die de oorzaak zijn van correlaties.

Flora en Faunawet Om in het wild voorkomende soorten te beschermen is er in 
Nederland de Flora- en Faunawet. In deze wet zijn o.a. de 
Europese verdragen en richtlijnen (Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn) en 
internationale verdragen (CITES) vertaald.

Houding Een aangeleerde, globale evaluatie van een object (persoon, 
plaats, kwestie, zaak), dat gedachten en gedrag beïnvloedt. Ook 
wel attitude.

Itemanalyse Geeft aan of alle items positief met elkaar samenhangen, zodat 
met de items verschillende aspecten van hetzelfde begrip worden 
meten. Een item dat negatief samenhangt met de andere items in 
een schaal hoort er niet in thuis.

Jacht Ook wel plezierjacht. Het doden van in het wild levende dieren voor 
het vermaak van de jager.

Kennis Het geheel van wat iemand weet.
Maatschappelijk 
draagvlak

Ondersteuning, goedkeuring door de gemeenschap.

Mens-dierrelatie Geheel van attitudes die de relatie tussen mens en dier aangeven.
Onderzoeksdoel-
stelling

Het doel dat met het onderzoek gerealiseerd dient te worden.
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Op de korrel 
nemen

Als je iets of iemand op de korrel neemt, wil dat zeggen dat je je 
kritisch over iets of iemand uitlaat. De korrel in deze uitdrukking is  
eigenlijk een richtmiddel op een vuurwapen (een vizier); een 
metalen punt of knopje boven op de loop, dicht bij de mond van het 
wapen.

Organisatiedoel-
stelling

Het doel dat de organisatie in zijn geheel gerealiseerd wil zien 
worden.

Plezierjacht Het doden van in het wild levende dieren voor het vermaak van de 
jager.

Rabiës Hondsdolheid, parasitaire ziekte.
Schadebestrijding Vindt plaats om schade en overlast in de natuur tegen te gaan en 

te voorkomen. Valt in dit verslag onder de noemer 'beheersjacht'.
Surveyonderzoek Onderzoek waarbij een (groot) aantal mensen mondeling, 

schriftelijk of telefonisch op een systematische manier wordt 
ondervraagd over een groot aantal begrippen die meestal 
betrekking hebben op meningen, motieven of attitudes.

Vossenlintworm Lintworm die bij vossen voorkomt en op mensen overgedragen kan 
worden. 

Vrijstellingslijst Lijst met diersoorten die onder Schadebestrijding vallen. Dieren op 
deze lijst mogen worden bejaagd. 

Weidevogelstand Het aantal aanwezige weidevogels in Nederland. De laatste jaren 
daalt het aantal weidevogels in Nederland sterk.

Wildsoorten De diersoorten waarop in Nederland gejaagd mag worden 
(plezierjacht): de haas, het konijn, de fazant, de wilde eend en de 
houtduif. 
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Bijlage 2 - Theoretisch Kader: Attitudes
In de literatuur worden attitudes omschreven als: een aangeleerde, globale evaluatie van 
een object (persoon, plaats, kwestie, zaak), dat gedachten en gedrag beïnvloedt (Perloff, 
2003). Hieronder wordt deze definitie stap voor stap verduidelijkt.

Attitudes zijn aangeleerd. Mensen worden niet geboren met attitudes. We verwerven 
attitudes in de loop van ons leven. Mensen hebben geen attitudes totdat zij voor het eerst 
in aanraking komen (met informatie over) een object en daar vervolgens evaluatief op 
reageren. 
Attitudes zijn vooral evaluaties. Wanneer je een houding hebt ten opzichte van iets, 
betekent dat dat je datgene hebt gecategoriseerd en er een oordeel over hebt geveld. Je 
bent niet langer neutraal (blanco) ten opzichte van datgene.
Attitudes beïnvloeden gedachten. Attitudes helpen ons de wereld om ons heen te 
organiseren. Ze helpen ons om personen, plaatsen en gebeurtenissen snel te 
categoriseren en een snelle beoordeling te maken van wat er gebeurt.
Attitudes beïnvloeden ons gedrag. Attitudes vormen een leidraad voor onze 
handelingen en sturen ons hierbij in de richting van doen waar we in geloven. In onze 
maatschappij wordt consistentie tussen houding en gedrag gewaardeerd, dus mensen 
proberen om te leven volgens het ʻpractice what you preachʼ-principe.

Attitudes zijn er in veel verschillende vormen en maten. Sommige zijn sterk en bijna 
hardnekkig te noemen, andere zwakker en makkelijker te beïnvloeden. 

Complex
Attitudes zijn erg complex. Ze bestaan uit meerdere componenten, zijn op verschillende 
manieren opgebouwd en worden op verschillende manieren geuit. Een klassieke model 
stelt dat attitudes kunnen worden geuit door gedachten, gevoelens en gedrag (Breckler, 
1984).

In de wetenschap worden attitudes vanwege hun complexiteit vaak ʻattitudesystemenʼ 
genoemd, die bestaan uit verschillende componenten. Attitudes omvatten beliefs, 
gevoelens, intentie voor gedrag, en gedrag zelf (Perloff, 2003). Over de componenten 
waaruit attitudes zijn opgebouwd zijn verschillende modellen bekend. Tijdens dit 
onderzoek werken we met de ʻExpectancy-Value Approachʼ. Dit model stelt dat attitudes 
twee componenten hebben: cognitie en emotie, oftewel hoofd en hart. De attitude is een 
combinatie van wat je gelooft of verwacht en welk gevoel je hebt bij deze beliefs of 
overtuigingen (hoe je deze beliefs evalueert) (Perloff, 2003). 
Er is voor dit model gekozen, omdat dit model het mogelijk maakt om attitudes goed en 
objectief te meten. Andere modellen die beschikbaar zijn richten zich meer op emoties, of 
op attitudes ten opzichte van specifieke problemen, zoals maatschappelijke problemen 
(bijvoorbeeld racisme, seksediscriminatie, religieuze verschillen), of op de rol van 
attitudes bij idealisme. 
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Beliefs
De term beliefs is al enige malen genoemd. Beliefs zijn een belangrijke component van 
attitudes, maar wat verstaan we hier eigenlijk onder? Vrij vertaald kun je beliefs 
aanduiden als overtuigingen. Het zijn de dingen waar mensen in geloven. Beliefs worden 
vaak verward met feiten, maar dit is een misverstand. Hoe sterk we ergens ook in 
geloven, dat maakt het niet zomaar een waarheid. 

Iemand kan een negatieve attitude ten opzichte van beheersjacht hebben. Deze attitude 
is ergens op gebaseerd. Een belief die hierbij een rol speelt kan zijn: ʻjagers schieten 
dieren dood voor de lol, niet omwille van een gezonde natuurʼ, of ʻdierpopulaties beheren 
is niet nodig, de natuur reguleert zichzelfʼ. 

Je kunt een attitude meten door te vragen hoe iemand denkt over de jacht. Als je je richt 
op de beliefs, weet je ook waaróm iemand zo denkt over jacht.

Functies van attitudes
Mensen hebben attitudes met een reden, attitudes zijn functioneel. Attitudes helpen 
mensen hun leven te managen en om te gaan met dingen die ze tegenkomen in het 
leven. Als mensen geen attitudes zouden hebben zouden ze bij alle ontelbaar vele 
keuzes in het leven, bijvoorbeeld als het gaat om producten, de kosten en baten moeten 
afwegen, honderden keren per dag. 
Attitudes helpen mensen ook om de wereld te begrijpen en verbijsterende 
gebeurtenissen te verklaren. Voorbeelden hiervan zijn religieuze attitudes.
Verder helpen attitudes mensen om geaccepteerd te worden op sociaal vlak. Mensen 
ontwikkelen een bepaalde attitude soms niet omdat ze er heilig in geloven, maar omdat 
ze geloven dat ze eerder geaccepteerd worden als ze die attitudes aannemen. 
Hieraan verbonden is de functie die attitudes hebben als het gaat om te laten zien wie 
mensen zijn en waar ze voor staan.

Meten van attitudes
Attitudes zijn niet tastbaar en het onderzoeken van attitudes is geen abstracte 
wetenschap, zoals bijvoorbeeld de scheikunde. Attitudes leidt men af aan wat mensen 
zeggen of doen en wat ze invullen bij zorgvuldig geconstrueerde enquêtes. Dit heeft tot 
gevolg dat het meten van attitudes onderhevig kan zijn aan menselijke feilbaarheid. 

Er bestaan verschillende schalen die gebruikt kunnen worden bij het meten van attitudes. 
Er zijn drie standaard meetschalen: Likert, Guttman, de semantische differentiaal. Voor 
dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de Likert-schaal. Bij de Likert-schaal gaat men 
ervan uit dat het onderzoek gericht is op het meten van één attitude, dat ieder item 
gericht is op dezelfde onderliggende attitude en dat er significante interrelaties zijn tussen 
de items. Men gaat er tevens vanuit dat er gelijke intervallen zijn tussen de verschillende 
antwoordcategoriën (“helemaal mee eens” en “mee eens” liggen even ver uit elkaar als 
“helemaal mee oneens” en “mee oneens”). 
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Attitudes ten aanzien van dieren
Wanneer je je gaat bezighouden met attitudes ten aanzien van jacht, is daar 
onlosmakelijk de attitude van mensen ten aanzien van dieren aan verbonden. Er bestaan 
diverse opvattingen over wat we met dieren kunnen en mogen doen. Dit gaat veelal 
gepaard met de waarde die het dier voor de mens heeft, en de daarmee verbonden 
functie. Binnen de mens-dierrelatie kunnen we verscheidene attitudes onderscheiden. 
Deze typering van attitudes is een instrument om verscheidene relaties tussen mens en 
dier te karakteriseren. Mensen zullen altijd een cluster van meerdere van deze attitudes 
bezitten (Pompe, 2000).

Attitudes in de mens-dierrelatie
Zoologisch: $ $ Kennis van het individuele dier of diersoort
Ecologisch: $ $ Interactie van het dier met het ecosysteem
Moralistisch: $ $ Ethisch verantwoorde behandeling van dieren, respect voor het 
$ $ $ dier
Esthetisch: $ $ Schoonheid van het dier, recreatie, uiterlijke kenmerken als 
$ $ $ versterking van persoonlijkheidskenmerken
Humanistisch: $ $ Verbondenheid, gezelschap, antropomorfisme
Symbolisch: $ $ Verering
Heersend: $ $ Macht, beheersen en controleren
Dienstontvangend: $ Therapeutische functie, ondersteuning van mensen en van orde 
$ $ $ en veiligheid
Consumptief: $ $ Dier als bron van voedsel en/of kleding
Technologisch: $$ Dier als instrument, wetenschap
Commercieel: $ $ Winst
Negatief: $ $ Afkeer (vanwege hygiëne, veiligheid, eigendomsbescherming)
Neutraal: $ $ Onverschilligheid
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Bijlage 3 - Enquête
Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar mensen in een bepaalde 
leeftijdscategorie.
Om te voorkomen dat u de volledige vragenlijst invult terwijl u niet in deze categorie 
valt vragen wij u uw leeftijdscategorie hieronder aan te vinken.
Ik ben..*
• jonger dan 20 jaar 
• 20-40 jaar 
• ouder dan 40 jaar

Ik ben ... jaar oud
-- maak uw keuze --

Bent u lid van een natuurorganisatie, zoals Natuurmonumenten of de 12 
Landschappen?*

• Ja 
• Nee, maar ik heb wel affiniteit met natuur 
• Nee

Als u zich in Nederland in de natuur bevindt, welk dier zou u dan het liefst 
zien?*

• Een weidevogel, zoals de grutto 
• Een roofvogel, zoals de torenvalk 
• Een roofdier, zoals een vos 
• Groot wild, zoals een ree
• Groot wild, zoals een wild zwijn 
• Een knaagdier, zoals een eekhoorn 
• Allemaal 
• Geen van allen

Wat vindt u belangrijk? Kruis de 3 mogelijkheden aan waar u zich het meest 
in kunt vinden.
Wanneer ik me in de natuur bevind...
• wil ik steeds meer leren over de dieren die er leven 
• wil ik dat er minder menselijke invloeden terug te vinden zijn 
• wil ik dat de menselijke aanwezigheid de aanwezige dieren niet verstoort 
• ben ik daar om te genieten van de schoonheid van het gebied en de dieren 
• hoop ik wilde dieren van dichtbij te kunnen zien 
• voel ik mij overweldigd door de kracht van de natuur 
• wil ik dat het gebied is aangepast naar de wensen van mensen 
• stel ik mij voor dat mensen vroeger leefden van de natuur en de jacht 
• zie ik overal wetenschappelijke uitdagingen 
• bedenk ik manieren waarop ik de natuur zou kunnen gebruiken om er iets aan te 

verdienen 
• is dat een uitzondering: ik houd niet van natuur 
• doet dit weinig met mij

Wat vindt u belangrijk? Kruis de 3 mogelijkheden aan waar u zich het meest 
in kunt vinden.
Dieren zijn voor mij...
• interessant en inspirerend 
• een onderdeel van de natuur 
• wezens waar men respect voor dient te hebben 
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• vooral interessant wanneer ze bepaalde uiterlijke kenmerken hebben (schattig, 
stoer, mooi, enz.) 

• mijn maatjes 
• van symbolische waarde: ik associeer ze met verering en/of religie 
• een uitdaging om te dresseren, te temmen of af te richten 
• een ondersteuning in mijn werk of persoonlijk leven 
• bedoeld om door de mens benut te worden (voeding, kleding) 
• onmisbaar als instrument in de wetenschap
• een middel om winst te behalen 
• niet leuk: ik vind ze eng, vies of storend 
• niet interessant

Controleer voordat u op 'verder' klikt of u niet meer dan 3 antwoorden heeft 
aangekruist bij vraag 5 en 6

De volgende vragen gaan over jacht. Wij vragen u om in te vullen wat u 
weet over jacht.
U kunt bij de meeste vragen aangeven hoe zeker u iets denkt te weten. Bent u 
helemaal zeker van uw antwoord? Vul dan "zeker waar" of "zeker niet waar" in. 
Twijfelt u? Gebruik dan de opties daar tussen in.

Wat is waar over plezierjacht?
Geef bij de volgende stellingen aan of u denkt dat ze waar of niet waar zijn. 
U kunt aangeven hoe zeker u het denkt te weten. 
(zeker niet waar - niet waar - ik weet het niet - waar - zeker waar)
• Bij plezierjacht staat het plezier van de jager voorop
• In het buitenland worden voor plezierjacht dieren speciaal uitgezet
• In Nederland is plezierjacht op hazen en konijnen toegestaan
• In Nederland is plezierjacht op ganzen en reeën toegestaan
• Plezierjacht mag niet in Nederland

Wat is waar over beheersjacht?
Geef bij de volgende stellingen aan of u denkt dat ze waar of niet waar zijn. 
U kunt aangeven hoe zeker u het denkt te weten. 
(zeker niet waar - niet waar - ik weet het niet - waar - zeker waar)
• Door middel van beheersjacht wordt overlast en schade door wilde dieren 

tegengegaan en voorkomen
• Bij beheersjacht worden individuele dieren die overlast veroorzaken gedood
• Bij beheersjacht beheert een speciaal team een bepaald gebied. Alle soorten 

binnen dit gebied mogen bejaagd worden als dat nodig is
• Als er van een bepaalde diersoort teveel zijn, wordt dit aantal door middel van 

beheersjacht verlaagd
• Beheersjacht wordt uitgevoerd door vrijwilligers

Hieronder staan stellingen over vossenjacht.
Geef bij de volgende stellingen aan of u denkt dat ze waar of niet waar zijn. 
U kunt aangeven hoe zeker u het denkt te weten. 
(zeker niet waar - niet waar - ik weet het niet - waar - zeker waar)
• Een aantal jaar geleden is besloten dat er weer op de vos gejaagd mag worden
• De vos komt in Nederland alleen in bosrijke gebieden en in de duinen voor
• Het is bekend hoeveel vossen er in Nederland leven
• Ieder jaar worden er in Nederland bijna 20.000 vossen gedood door jagers

Geef bij de volgende stellingen aan of u denkt dat ze waar of niet waar zijn. 
U kunt aangeven hoe zeker u het denkt te weten. 
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(zeker niet waar - niet waar - ik weet het niet - waar - zeker waar)
• Een vos in een kippenhok doodt alle aanwezige kippen, ook als hij geen honger 

heeft
• Vossen kunnen een voor mensen dodelijke lintworm bij zich dragen
• Vossen zijn carnivoren (eten uitsluitend vlees en dierlijke eiwitten)
• Een enkel rijtje stoeptegels rondom een kippenhok weerhoudt een vos ervan onder 

het hek door te graven
• De afname van de weidevogel wordt voornamelijk veroorzaakt door roofdieren

Voor de volgende vragen is het belangrijk dat u weet wat plezierjacht 
inhoudt.
Plezierjacht houdt in: het doden van in het wild levende dieren voor het plezier van 
de jager. Producten die plezierjacht opleveren, zoals vlees en huiden, mogen door de 
jagers gebruikt worden. Plezierjacht wordt daarom ook wel eens benuttingsjacht 
genoemd. In Nederland mag dit voor een bepaald aantal diersoorten.

Hieronder staan stellingen over plezierjacht. Geef voor elke stelling aan of u 
het met de stelling eens of oneens bent. 
(helemaal mee oneens - mee oneens - neutraal - mee eens - helemaal mee 
eens)
• Ik vind dat wanneer een diersoort in hoge aantallen aanwezig is, plezierjacht moet 

worden toegestaan
• Ik vind plezierjacht geen probleem, wanneer de jagers goed zijn getraind
• Ik vind het erg dat dieren bij plezierjacht pijn lijden
• Ik kan mij vinden in plezierjacht op diersoorten die van nature niet in de 

Nederlandse natuur thuis horen
• Wanneer de dieren pijn lijden vind ik plezierjacht niet acceptabel
• Volgens mij zit jagen de mens in het bloed
• Ik geloof dat als plezierjacht is toegestaan voor een diersoort, er daar dan wel 

genoeg van zullen zijn
• Volgens mij kan plezierjacht andere (kwetsbare) diersoorten verstoren
• Ik vind dat mensen mogen beslissen over het leven en de dood van dieren
• Mensen die puur voor hun plezier bewust dieren doden vind ik eng

Plezierjacht heeft voor- en tegenstanders. Wat vindt u van plezierjacht? 
(niet acceptabel o o o o o o o o o o acceptabel)
Ik vind plezierjacht...

Voor de volgende vragen is het belangrijk dat u weet wat beheersjacht 
inhoudt.
Bij beheersjacht gaat het om het tegengaan en voorkomen van schade en overlast 
door onder meer kraaien, ganzen en vossen. Denk hierbij aan schade aan gewassen 
of ongelukken waarbij deze dieren betrokken zijn. Deze soorten mogen worden 
verjaagd, verstoord of gedood.

Hieronder staan stellingen over beheersjacht. Geef voor elke stelling aan of 
u het met de stelling eens of oneens bent.
(helemaal mee oneens - mee oneens - neutraal - mee eens - helemaal mee 
eens)
• Ik vind dat de mens om de natuur te beschermen soms moet ingrijpen
• Als er alternatieven zijn voor beheersjacht, vind ik dat daarvoor moet worden 

gekozen
• Wanneer de jagers goed getraind zijn vind ik beheersjacht acceptabel
• Ik geloof dat als beheersjacht is toegestaan voor een bepaalde diersoort, het dan 

wel nodig zal zijn
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• Wanneer de dieren pijn lijden vind ik beheersjacht onacceptabel
• Volgens mij houdt de natuur zichzelf in balans, menselijk ingrijpen (zoals 

beheersjacht) verstoort dit alleen maar
• Ik geloof dat jagersverenigingen invloed hebben op de overheid als het gaat om 

jachtbeleid
• Ik geloof dat beheersjacht ook als smoes wordt gebruikt om plezierjacht te kunnen 

uitoefenen
• Bij de keuze voor een vorm van faunabeheer zijn de kosten en het gemak voor mij 

doorslaggevend

Beheersjacht heeft voor- en tegenstanders. Wat vindt u van beheersjacht? 
(niet acceptabel o o o o o o o o o o acceptabel)
Ik vind beheersjacht...

Tot slot willen wij u nog een aantal algemene vragen stellen.

Ik ben een..
• man 
• vrouw

Mijn hoogst genoten opleiding is..*
• Basisonderwijs 
• VMBO/MBO-1 
• HAVO/VWO 
• MBO 2-4
• HBO 
• WO

Ik ben woonachtig in..* 

• een stedelijke omgeving
• een landelijke omgeving

Ik ben geboren in..*
• Nederland 
• Een ander land, namelijk...

Mijn moeder is geboren in..* 

• Nederland
• Een ander land, namelijk...

Mijn vader is geboren in..* 

• Nederland
• Een ander land, namelijk...

U bent bij het einde gekomen van deze enquête. Hartelijk bedankt voor 
uw tijd!

Jacht op de korrel

Bijlage 3 x



Bijlage 4 - Onderzoekspopulatie
In deze bijlage wordt uiteengezet hoe de onderzoekspopulatie is opgebouwd en wie hier 
precies toe gerekend worden. 

De onderzoekspopulatie bij dit onderzoek is de volwassen Nederlandse bevolking van 20 
tot 40 jaar. De beslissing om dit deel van de Nederlandse bevolking als doelgroep te 
nemen, is genomen omdat dit een belangrijke doelgroep is voor de Dierenbescherming. 
Nederlanders van deze leeftijd hebben de toekomst en het is belangrijk voor de 
Dierenbescherming om hun pijlen te richten op een doelgroep die nog lange tijd iets voor 
hen kan betekenen. Daarbij gaat de Dierenbescherming ervan uit dat mensen uit deze 
leeftijdscategorie nog enigszins beweeglijk zijn in het aanpassen van hun houdingen.

De populatie Nederlanders tussen de 20 en de 40 jaar bestond in 2009 uit 25,7% van de 
gehele Nederlandse bevolking (CBS, 2010). 25,7% van in totaal 16.485.787 
Nederlanders geeft een onderzoekspopulatie van 4.233.861 mensen. 
Deze populatie is te groot om in zijn totaliteit te onderzoeken. Er zal daarom een 
(aselecte) steekproef genomen worden. Hieronder is de grootte van de steekproef 
berekend. 

Steekproefgrootte
Bij een foutenmarge van$ $ 5%
Bij een betrouwbaarheidsniveau van$ 95%
Bij een populatiegrootte van$ $ 4.233.861 mensen
Bij een kenmerkspreiding van$ $ 50%$ $ $
Steekproefgrootte:$ $ $ 385 mensen1

Het is belangrijk dat deze steekproef een goede afspiegeling vormt van de Nederlandse 
volwassen bevolking. Dat betekent dat de steekproef moet voldoen aan de volgende 
criteria. 

Tabel 1 - Geslacht van de Nederlandse bevolking 

Geslacht Percentage Aantal bij steekproefgrootte 
van 385

Man 49,8% 192

Vrouw 50,2% 193
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Tabel 2 - Opleidingsniveau Nederlandse bevolking leeftijd 20-40 jaar 2

Opleidingsniveau Percentage Aantal bij 
steekproefgrootte 385

Basisonderwijs 6 23

VMBO/MBO-1 16 61

HAVO/VWO 8 31

MBO 2-4 36 139

HBO 21 81

WO 13 50

Tabel 3 - Verdeling bevolking over verstedelijking van het land3

Woonomgeving Percentage Aantal bij 
steekproefgrootte 385

Stedelijk 52,5 202

Landelijk 47,5 183

Tabel 4 – Etniciteit Nederlandse bevolking 20-40 jarigen4

Etniciteit Percentage Aantal bij 
steekproefgrootte 385

Autochtoon 84,4 325

Allochtoon 15,6 60

Het Centraal Bureau voor Statistiek verstaat onder een allochtoon een persoon van wie 
ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen personen die zelf in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie) en personen 
die in Nederland zijn geboren (de tweede generatie). Het CBS maakt hierbij onderscheid 
tussen twee categorieën allochtonen: westers en niet-westers. Tot de categorie 'niet-
westers' behoren allochtonen uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië, met uitzondering 
van Indonesië en Japan. Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie 
worden allochtonen uit deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend.5
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4 CBS. (2009). Herkomstgroepering. 17-03-2010 van www.cbs.nl
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Bijlage 5 - Samenvatting resultaten proefenquête
Op het onderdeel Houding is een factoranalyse uitgevoerd waardoor diverse 
componenten van de enquête statistisch zichtbaar werden. Op deze componenten is een 
itemanalyse toegepast. Deze geeft aan in hoeverre de componenten daadwerkelijk de 
samenhang vertonen zoals die verwacht wordt. Dit is het geval bij een Cronbachʼs Alpha 
(CA) van minstens 0,7.

Houding ten opzicht van beheersjacht
2 componenten: 

Component 1 heeft een CA van 0,609. Dat is niet heel hoog. Hij wordt wel 
acceptabel hoog (0,813) als we de stelling verwijderen "beheersjacht is alleen 
acceptabel als er echt geen alternatieven zijn" wat vreemd is, want het lijkt een 
prima stelling. Als we de waarden van deze stelling omdraaien (nu was het 1 punt 
voor ʻhelemaal mee oneensʼ tot 5 punten voor  ʻhelemaal mee eensʼ) verandert 
de CA naar 0,779. De stelling moet anders geformuleerd, blijkbaar heerst er 
verwarring onder de respondenten over de betekenis van de stelling. 
Component 2 heeft een CA van 0,572. Dit is laag. Wanneer de vraag ʻPlezierjacht 
vindt vaak plaats onder het mom van beheersjachtʼ wordt verwijderd is de CA 
0,814. De toegekende waardes omkeren heeft hier geen zin, de CA wordt dan 
zelfs lager.

De stellingen zijn nu wat onduidelijk geformuleerd in combinatie met de 
antwoorden.  Wanneer we de keuze maken van ʻheel acceptabel - heel 
onacceptabel ʻ (en de vragen hierop zouden aanpassen) zou het duidelijker zijn. 

Houding ten opzichte van plezierjacht
3 componenten: 

Component 1 heeft een CA van 0,871. Hij wordt nog iets beter (0,891) als de 
stelling over dat jagen de mens in het bloed zit wordt verwijderd.
Component 2 heeft een CA van 0,765. Hij wordt 0,870 als de stelling over dat 
jagen de mens in het bloed zit wordt verwijderd.
Component 3 heeft een CA van 0,328. Dit is veel te laag. Door de stelling 
ʻmensen hebben het recht om over de dood te beslissenʼ te verwijderen wordt hij 
0,529. Deze stelling komt ook al niet in andere componenten voor en valt er dus 
op alle fronten buiten. 

Het verwijderen van de stelling ʻjagen zit de mens in het bloedʼ voegt niet erg veel 
toe. De stelling over dat mensen het recht hebben om over de dood te beslissen 
is moet worden verwijderd of anders geformuleerd.

Voor het onderdeel Kennis is een dergelijke analyse niet mogelijk. Bij dit onderdeel is het 
niet de bedoeling dat verschillende vragen samenhangen. Ze kunnen over hetzelfde 
onderwerp gaan, maar meten niet hetzelfde.
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Bijlage 6 - Tabellenrapport
Demografische kenmerken

Geslacht Aantal

Man 36,4%

Vrouw 63,6%
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Land van 
herkomst 
Moeder

Aantal

Duitsland 6

Frankrijk 2

Indonesië 1

Suriname 3

Land van 
herkomst 

Vader

Aantal

Amerika 1

Canada 1

Duitsland 6

Engeland 1

Hongarije 1

Indonesië 3

Marokko 1

Suriname 1

Woonomgeving Aantal

Stedelijk 67,6%

Landelijk 32,4%

Land van 
herkomst

Aantal

Duitsland 5

Engeland 1

Indonesië 1

Nederland 1

Noorwegen 1

Houding ten aanzien van natuur en dieren
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36%

49%

15%

Lid natuurorganisatie
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Attitude ten 
aanzien van dieren

Percentage

Zoölogisch 21,1%

Ecologisch 29,2%

Moralistisch 26,9%

Esthetisch 5,5%

Humanistisch 5,1%

Symbolisch 0,6%

Heersend 0,6%

Dienstontvangend 2,3%

Consumptief 4,4%

Technologisch 2,3%

Commercieel 1,1%

Negatief 0,7%

Neutraal 0,3%

Als u zich in de natuur bevindt, welk 
dier ziet u dan het liefst?

Percentage

Een weidevogel, zoals een grutto 3,3%

Een roofvogel, zoals een torenvalk 7,4%

Een roofdier, zoals een vos 6,1%

Groot wild, zoals een ree 12,7%

Groot wild, zoals een wild zwijn 2,5%

Een knaagdier, zoals een eekhoorn 8,2%

Allemaal 57,4%

Geen van allen 2,5%

Attitude ten 
aanzien van natuur

Percentage

Zoölogisch 7,3%

Ecologisch 13,5%

Moralistisch 20,9%

Esthetisch 28,1%

Humanistisch 12,7%

Symbolisch 7,8%

Heersend 0,9%

Consumptief 4,3%

Technologisch 2,3%

Commercieel 1,1%

Negatief 0,3%

Neutraal 0,9%
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Kennis plezierjacht

Stellingen plezierjachtStellingen plezierjacht

Stelling 1

Stelling 2

Stelling 3

Stelling 4

Stelling 5

Bij plezierjacht staat het 
plezier van de jager voorop  
(juist)

In het buitenland worden 
voor plezierjacht dieren 
speciaal uitgezet (juist)

In Nederland is plezierjacht 
op hazen en konijnen 
toegestaan (juist)

In Nederland is plezierjacht 
op ganzen en reeën 
toegestaan (onjuist)

Plezierjacht mag niet in 
Nederland (onjuist)
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Kennis beheersjacht

Stellingen beheersjachtStellingen beheersjacht

Stelling 1

Stelling 2

Stelling 3

Stelling 4

Stelling 5

Door middel van 
beheersjacht wordt 
overlast en schade door 
wilde dieren tegengegaan 
en voorkomen (juist)

Bij beheersjacht worden 
individuele dieren die 
overlast veroorzaken 
gedood (onjuist)

Bij beheersjacht beheert 
een speciaal team een 
bepaald gebied. Alle 
soorten binnen dit gebied 
mogen bejaagd worden 
(onjuist)

Als er van een bepaalde 
diersoort teveel zijn, wordt 
dit aantal door middel van 
beheersjacht verlaagd 
(juist)

Beheersjacht wordt 
uitgevoerd door vrijwilligers 
(juist)
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Kennis vossenjacht

Stellingen vossenjachtStellingen vossenjacht

Stelling 1

Stelling 2

Stelling 3

Stelling 4

Een aantal jaar geleden is 
besloten dat er weer op de 
vos gejaagd mag worden 
(juist)

De vos komt in Nederland 
alleen in bosrijke gebieden 
en in de duinen voor 
(onjuist)

Het is bekend hoeveel 
vossen er in Nederland 
leven (onjuist)

Ieder jaar worden er in 
Nederland bijna 20.000 
vossen gedood door jagers 
(juist)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Zeker fout Fout Weet niet Goed Zeker goed

9,0%

19,7%

49,6%

13,9%

7,8%

Vossenjacht stelling 1

0%

10%

20%

30%

Zeker fout Fout Weet niet Goed Zeker goed

19,7%

25,0%
21,7%

27,5%

6,1%

Vossenjacht stelling 2

Jacht op de korrel

Bijlage 6 xxii



0%

10%

20%

30%

40%

Zeker fout Fout Weet niet Goed Zeker goed

7,8%

29,5%

36,1%

23,4%

3,3%

Vossenjacht stelling 3

0%

15,0%

30,0%

45,0%

60,0%

Zeker fout Fout Weet niet Goed Zeker goed

1,6%

9,0%

59,0%

20,1%

10,2%

Vossenjacht stelling 4

Jacht op de korrel

Bijlage 6 xxiii



Kennis vossen

Stellingen vossenStellingen vossen

Stelling 1

Stelling 2

Stelling 3

Stelling 4

Stelling 5

Een vos in een kippenhok 
doodt alle aanwezige 
kippen, ook als hij geen 
honger heeft (juist)

Vossen kunnen een voor 
menselijke dodelijk 
lintworm bij zich dragen 
(juist)

Vossen zijn carnivoren 
(eten uitsluitend vlees en 
dierlijke eiwitten) (onjuist)

Een enkel rijtje stoeptegels 
rondom een kippenhok 
weerhoudt een vos ervan 
onder het hek door te 
graven (juist)

De afname van de 
weidevogel wordt 
voornamelijk veroorzaakt 
door roofdieren (onjuist)
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Houding plezierjacht

Stelling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zeer laag 1,7 1,6 4,5 1,6 4,4 2,4 2,1 4,2 1,9 3,8

Laag 2,94 3 4,16 2,32 4,16 3 2,8 2,58 2,58 3,19

Hoog 3,63 3,66 3,68 2,82 3,5 3,4 3 3,61 3,39 2,76

Zeer hoog 4 4,1 2,8 3,85 2,95 3,75 3,45 3,6 3,6 2,3

De cijfers in de tabel geven aan in hoeverre de respondenten het eens waren met de 
stelling. Voorbeeld: Mensen die plezierjacht een zeer laag cijfer toekenden scoorden op 
stelling 1 een 1,7. Zij zijn het met deze stelling dus zeer oneens (1: zeer mee oneens, 5: 
zeer mee eens).

Stellingen plezierjacht:
1. Ik vind dat wanneer een diersoort in hoge aantallen aanwezig is, plezierjacht moet 

worden toegestaan
2. Ik vind plezierjacht geen probleem, wanneer de jagers goed getraind zijn.
3. Ik vind het erg dat dieren bij plezierjacht pijn lijden
4. Ik kan mij vinden in plezierjacht op diersoorten die van nature niet in de Nederlandse 

natuur thuis horen 
5. Wanneer de dieren pijn lijden vind ik plezierjacht niet acceptabel
6. Volgens mij zit jagen mensen in het bloed
7. Ik geloof dat als plezierjacht is toegestaan voor een diersoort, er daar van wel 

genoeg van zullen zijn
8. Volgens mij kan plezierjacht andere (kwetsbare) diersoorten verstoren
9. Ik vind dat mensen mogen beslissen over het leven en de dood van dieren
10. Mensen die puur voor hun plezier bewust dieren doden vind ik eng
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Houding beheersjacht

Stelling: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zeer laag 2,92 4,33 2,08 1,9 4,38 4,04 3,96 4,12 1,83

Laag 3,58 4,18 3,24 2,94 4,21 3,55 3,67 3,9 2,39

Hoog 3,91 3,84 3,81 3,3 3,78 2,72 3,58 3,3 2,47

Zeer hoog 4,31 3,34 4,35 3,9 3,07 1,98 3,16 2,78 2,64

De cijfers in de tabel geven aan in hoeverre de respondenten het eens waren met de 
stelling. Voorbeeld: Mensen die beheersjacht een zeer laag cijfer toekenden scoorden op 
stelling 2 een 4,3. Zij zijn het met deze stelling dus zeer eens (1: zeer mee oneens, 5: 
zeer mee eens).

Stellingen beheersjacht
1. Ik vind dat de mens om de natuur te beschermen soms moet ingrijpen
2. Als er alternatieven zijn voor beheersjacht, vind ik dat daarvoor moet worden 

gekozen
3. Wanneer de jagers goed getraind zijn vind ik beheersjacht acceptabel
4. Ik geloof dat als beheersjacht is toegestaan voor een bepaalde diersoort, het dan wel 

nodig zal zijn
5. Wanneer de dieren pijn lijden vind ik beheersjacht onacceptabel
6. Volgens mij houdt de natuur zichzelf in balans, menselijk ingrijpen (zoals 

beheersjacht) verstoort dit alleen maar
7. Ik geloof dat jagersverenigingen invloed hebben op de overheid als het gaat om 

jachtbeleid
8. Ik geloof dat beheersjacht ook als smoes wordt gebruikt om plezierjacht te kunnen 

uitoefenen
9. Bij de keuze voor een vorm van faunabeheer zijn de kosten en het gemak voor mij 

doorslaggevend
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Verband demografische kenmerken en houding plezierjacht

Kenmerken Gemiddelde 
houding t.a.v. 
plezierjacht

Kenmerken Gemiddelde 
houding t.a.v. 
beheersjacht

Gemiddelde

Mannen

Vrouwen

Basisonderwijs

VMBO/MBO-1

HAVO/VWO

MBO 2-4

HBO

WO

Stedelijk

Landelijk

Lid 
natuurorganisatie

Geen lid, maar wel 
affiniteit

Geen lid

3,4 Gemiddelde 6,1

4,15 Mannen 7,03

3,01 Vrouwen 5,63

10 Basisonderwijs 1

1,33 VMBO/MBO-1 1,33

2,18 HAVO/VWO 5,09

3,63 MBO 2-4 5,74

3,46 HBO 6,17

3,61 WO 6,66

3,13 Stedelijk 5,87

3,99 Landelijk 6,60

2,35 Lid 
natuurorganisatie

5,95

3,25 Geen lid, maar 
wel affiniteit

5,98

4,04 Geen lid 6,33
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