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OMGANG MET WILDE DIEREN IN DE PROVINCIE 

De Dierenbescherming beschouwt alle dieren die kunnen voortbestaan in de stad, de natuur of op 
het platteland, zonder daarbij continu verzorgd te worden door de mens, als zijnde wilde dieren. 
Hieronder vallen, buiten de van nature voorkomende, inheemse soorten, ook uitheemse en in eerste 
instantie gedomesticeerde en vervolgens verwilderde soorten zoals stadsduiven, verwilderde katten, 
ganzen en schildpadden.    

Algemeen standpunt van de Dierenbescherming t.a.v. wilde dieren 

De Dierenbescherming is van mening dat we dieren in het wild zo veel mogelijk met rust moeten 
laten. In tegenstelling tot gehouden dieren zijn zij niet gewend aan handelingen die mensen 
verrichten. Elk ingrijpen levert veel stress op, of het nu om jacht, schadebestrijding of beheer gaat of 
om het hulp bieden aan in nood zijnde dieren. Komen wilde dieren door menselijk toedoen in de 
problemen, dan is hulp bieden aan een dier in nood, hetzij door het dier te behandelen, tijdelijk op te 
vangen en weer los te laten in de natuur, of door euthanasie toe te passen in geval het dier niet meer 
kan herstellen of dit een onbalans teweegbrengt in natuurgebieden, een plicht.  

Veel van de natuurlijke leefomgeving van wilde dieren wordt door mensen veranderd door het aan 
te passen aan onze behoeften. Denk aan bebouwing, het aanleggen van een infrastructuur en het 
gebruik van grond voor landbouw ten behoeve van de mens. Om het welzijn van wilde dieren te 
bevorderen, is het noodzakelijk hun natuurlijke omgeving in stand te houden en te vergroten. Het 
vergroten en verbinden van habitat is noodzakelijk om een zelfregulerend systeem te realiseren waar 
ingrijpen door mensen nauwelijks nodig is.   

Faciliterende rol provincie 

Het is onmogelijk om een schatting te maken over hoeveel dieren we het jaarlijks hebben die door 
menselijk toedoen bedoeld of onbedoeld overlijden. Wel is zeker dat deze slachtoffers een zekere 
mate van lijden hebben doorgemaakt. De Dierenbescherming is van mening dat wij dit lijden zo veel 
mogelijk dienen te beperken én dat de provincie dit streven kan faciliteren. Dit omdat de provincie 
én natuurbeleid én ruimtelijke ordening, straks samengevoegd in de Omgevingswet, onder haar 
hoede heeft. Hieronder geven wij weer hoe wij de faciliterende rol van de provincie voor de wilde 
dieren in Nederland graag zouden zien en we hopen dat de nieuw verkozen provinciale statenleden 
en gedeputeerden onze visie gebruiken in de zorg die zij verlenen aan wilde dieren in hun provincie. 

1. Geef wilde dieren een stem in het beleid en de uitvoering 

In de plannen die de provincie opstelt rondom natuur en faunabeheer krijgt het individuele dier niet 
of nauwelijks een stem. Men stelt plannen op vanuit de soortenbeschermingsperspectieven en het 
menselijk perspectief. Zo wil men de grutto beschermen en staat men het om die reden toe om de 
vos te bejagen. Maar hoe denkt de vos daarover? Is het feit dat een roofdier zijn natuurlijk gedrag 
vertoont per definitie en over het hele land genomen slecht? Kunnen we dat niet op zo’n manier 
aanvliegen dat zowel het roofdier als het prooidier een plek krijgt in onze buitengebieden? Zou het 
niet zo zijn dat als wij de vrije jacht op de 5 wildsoorten afschaffen, we daarmee de weidevogel 
beschermen omdat we hiermee alternatieve prooien aanbieden voor de vos? Door vanuit de 
verschillende dieren vraagstukken te benaderen kunnen de belangen van alle wilde dieren meer 
meegewogen worden in de beleids- en uitvoeringsplannen. De Dierenbescherming probeert hierin 
te doen wat zij kan via het indienen van zienswijzen, opstellen van brieven en het voeren van 
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gesprekken. Maar zij kan helaas niet overal tegelijk toezien dat het welzijn van wilde dieren overal 
een serieuze plek krijgt in de plannen. U als provinciebestuurder kan daarbij helpen, door zelf vanuit 
het perspectief van individuele dieren/diergroepen de plannen die voorbij komen te beoordelen en 
daarop verbeteringen aan te vragen.     

2. Zorg voor een goede samenhang tussen natuur-, landbouw-, 
infrastructuur- en bouwplannen  

Dieren komen vaak in de problemen doordat hun leefgebied doorsneden wordt door bijvoorbeeld 
wegen, waardoor ze doodgereden worden. Of door intensieve landbouw waardoor een dier er niets 
meer te zoeken heeft en insecten en boerenlandvogels, zoals de grutto en de veldleeuwerik, 
verdwijnen. Of men creëert waterrijke gebieden met riet, die ideaal voor ganzen zijn om te broeden 
en te slapen, maar minder ideaal om te eten. Natuurlijk gaan ganzen dan eten bij de daarnaast 
gelegen gras- en akkerlanden. Door inrichtingsmaatregelen te nemen, kan veel overlast door ganzen 
voorkomen worden. Immers, uit schadecijfers blijkt duidelijk dat er hotspots zijn rondom waterrijke 
gebieden.  

Wil de provincie wilde dieren een duwtje in de rug geven, en conflictsituaties voor zijn, dan zal zij via 
haar omgevingsvisie duidelijk moeten maken waar zij ruimte wil geven aan de natuur en de dieren 
die daarin leven, en waar zij die minder voorrang geeft (zie ook punt 5).   

3. Ga bij mens-dierconflicten altijd uit van het ‘Nee, tenzij… principe’ 

In de huidige wetgeving zijn veel dieren ‘vogelvrij’ verklaard. De inzet van diervriendelijkere 
alternatieven zijn niet per se noodzakelijk voor bijvoorbeeld dieren die landelijk zijn vrijgesteld. Toch 
kan de provincie hier wel voor kiezen, door te eisen dat dit ‘nee, tenzij…principe’ wel gehanteerd 
wordt in de faunabeheerplannen. Omdat het dan aan de grondgebruiker is om dit principe toe te 
passen, terwijl het een ‘bovenwettelijke’ eis is van provincie, is het aan te raden om grondgebruikers 
te ondersteunen in het toepassen van diervriendelijke alternatieven, in geval er sprake is van 
serieuze overlast.  

4. Sta jacht voor plezier en consumptie niet toe op eigen gronden 

Het jagen voor plezier en consumptie op de 5 wildsoorten is niet nodig. Deze vorm van jacht is te vrij 
en te ongebonden om het welzijn van dieren te kunnen borgen. Niemand controleert of er werkelijk 
sprake is van schade en of het afschot bijdraagt aan het voorkomen van schade. In geval er sprake 
is van schade, of schade dreigt, en alternatieve niet-dodende maatregelen zijn niet voorhanden, kan 
het dier altijd nog gedood worden middels de vrijstelling (konijn, houtduif) of via een ontheffing 
(fazant, haas, wilde eend). Sta jacht op eigen gronden dan ook niet toe en pleit bij de landelijke 
overheid voor het afschaffen van de wildlijst. De 5 soorten staan al genoeg onder druk door ander 
menselijk handelen (zoals maaien, auto’s) en bovendien zijn de 5 soorten goede prooisoorten voor 
roofdieren die afhankelijk zijn van deze prooien voor hun voedsel.  

5. Stel een diervriendelijk provinciaal schadepreventieplan op 

Bij conflicten tussen mensen en wilde dieren wordt er vaak voor gekozen om dieren te doden terwijl 
er een diervriendelijkere aanpak mogelijk is. Geef als provincie handen en voeten aan de inzet van 
diervriendelijkere alternatieven door ze per ‘overlast-gevende’ diersoort te benoemen in een 
schadepreventieplan en de inzet van deze preventieve aanpak te ondersteunen. Een belangrijk 
aspect om daarin mee te nemen is dat bij het verjagen van dieren van kwetsbare landbouwpercelen 
er tegelijkertijd jaarrond aaneengesloten rustgebieden voor deze wilde dieren aangewezen moeten 
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worden. Vooralsnog mist de regie en handhaving op de inzet van preventieve maatregelen en blijft 
de verantwoordelijkheid te veel liggen bij de individuele grondgebruiker. Een gemiste kans, omdat 
dit betekent dat er onnodig veel dieren gedood worden en het de provincie alsnog veel geld kost, 
omdat zij schade voor bepaalde diersoorten uit moet keren. Liever zien wij dat dit geld gaat naar 
innovatie en een professioneel uitgevoerde diervriendelijkere schadebestrijding en beheer (zie punt 
6&7).  

6. Professionaliseer de uitvoering van het faunabeheer  

Stel een provinciaal ondersteuningsteam in die het diervriendelijkere schadepreventieplan uitvoert. 
Professionals zetten zich in op het voorkomen van schade en overlast, met in eerste instantie 
middelen die niet dodend zijn en die beschikbaar worden gesteld door (o.a.) de provincie. Deze 
investering verdient zich deels terug doordat het verjagen en weren van overlast-gevende dieren 
beter en gecoördineerder wordt uitgevoerd, waardoor de provincie minder schade hoeft uit te keren. 
Bovendien levert het minder te doden dieren op en een grond- en/of weggebruiker die zich gehoord 
voelt.  

 

 
7. Investeer in de innovatie van middelen die schade en overlast door wilde 

dieren kunnen beperken 

Innovatie in landbouwtechnieken en veehouderijsystemen is er volop. Maar dit vooral om de 
productie te vergroten. Innovatie in diervriendelijker oplossen van conflicten tussen landbouw en 
wilde dieren, is nauwelijks aan de orde. Het verdienmodel is blijkbaar niet aanwezig. Producenten 
die gesprekken hebben met agrariërs over innovatie op het gebied van bijvoorbeeld het verjagen 
van ganzen, komen tot de conclusie dat het animo laag is en er niet genoeg motivatie, denkkracht 
of innovatiegeld aanwezig is in de sector om nieuwe middelen te ontwikkelen. Provincies zouden 
hierin een belangrijke trekker kunnen zijn door innovatiefondsen op te richten om met die gelden 
middelen te laten ontwikkelen die ganzen duurzaam van velden waar zij niet welkom zijn, kunnen 
weren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verjaging door angstkreten, drones of laserstralen, enkel op 
het moment dat een sensor de dieren waarneemt. Een dergelijke innovatie zou perfect zijn omdat 
het én langer effectief blijft én het de agrariër nauwelijks werk oplevert.  
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8. Beheer wilde dieren niet op aantal maar schade-gestuurd 

Nu worden veel dieren, zoals edelherten, op aantallen gestuurd. Via een theoretisch model bepaalt 
men hoeveel dieren er mogen zijn. Dergelijke modellen zijn niet vanuit het oogpunt van het dier 
opgesteld en niet vanuit het perspectief van natuurbeheer. Het zijn oudere modellen die hun 
oorsprong hebben uit de jacht en gericht zijn op het oogsten van dieren. Veel logischer zou het zijn 
om maatregelen te nemen waar nodig en op andere plekken dieren rust en ruimte te geven. Deze 
schade-gestuurde aanpak, met verankering van diervriendelijkere alternatieven, kan enkel slagen 
als de provincie dit ondersteunt in haar beleid en controleert of de uitvoeringsplannen dit ook als 
uitgangspunt opnemen. Daarnaast zal de provincie hierin ook de regierol moeten nemen in de 
uitvoering, want veel beheer op aantal vindt plaats om aanrijdingen op hoefdieren te voorkomen. 
Een prima streven voor mens en dier, maar dit kan ook grotendeels voorkomen worden door slimme 
inrichtingsmaatregelen en het plaatsen van rasters en wild-oversteekplekken met 
wildsignaleringssystemen op provinciale wegen. De provincie is vaak de eigenaar van de wegen en 
dus de hoofdrolspeler – en zal hierin ook bereid moeten zijn om te investeren.  

9. Ondersteun dierennoodhulp  

Jaarlijks komen duizenden wilde dieren in de problemen doordat zij zijn aangereden, in een visdraad 
terecht zijn gekomen, of doordat zij tegen een raam aan zijn gevlogen. De provincie kan deze dieren 
helpen door de dierennoodhulpketen blijvend te ondersteunen. Hiermee kunnen veel wilde dieren 
geholpen worden, of waar nodig onnodig lijden bespaard blijven (in geval euthanasie noodzakelijk is 
als herstel niet meer mogelijk is). De wilde dieren zijn van niemand, maar een morele verplichting 
richting de dieren hebben we allemaal, ook de provincie!  


