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Voorwoord

LNV wordt regelmatig geconfronteerd met spanningen tussen de landbouw
(veehouderij) en natuur (natuurbeheer en natuurontwikkeling). Spanningen die ook
aanwezig zijn in wetten en regels. Door veranderingen in de samenleving en in de
cultuur, door de uitbraak van dierziekten en door ontwikkelingen in de economie zijn
die spanningen voortdurend aanwezig. Op sommige terreinen nemen ze toe, op
andere terreinen nemen ze af. Ze geven aanleiding tot een permanent debat, binnen
LNV en daarbuiten.
Het spanningsveld tussen veehouderij en natuurbeheer laat zich schetsen aan de hand
van een voorbeeld.
Een veehouder is verplicht zijn runderen oormerken in te doen en te registreren,
terwijl runderen in de Oostvaardersplassen en de Veluwezoom niet worden
geoormerkt. Is dit onrechtvaardig of logisch, aangezien de doelstellingen en
omstandigheden erg van elkaar verschillen?
Het is een veehouder verboden aan zijn dieren de nodige verzorging te onthouden.
Dit geldt feitelijk ook voor de natuurbeheerders. Maar wanneer is het lijden van een
dier een verantwoordelijkheid voor de mens, en wanneer is het een natuurlijk
onderdeel van het leven? Was de beheerder van de Oostvaardersplassen in de winter
van 1999 nalatig toen er ruim 70 Heckrunderen stierven? Of is dit een onderdeel van
een natuurlijk proces? En is een veehouder niet in overtreding wanneer hij zijn
runderen op een hete dag in de wei laat lopen, zonder dat de dieren de schaduw
kunnen opzoeken?
Het behoort tot het goed functioneren van de overheid om deze spanningen van tijd
tot tijd te benoemen en voor te leggen aan de politiek. Belangrijk daarbij is ten eerste
om de spanningen te illustreren aan de hand van concrete gebeurtenissen en
relevante wetsteksten op genoemde beleidsterreinen. Ten tweede om de argumenten
die in het debat gebruikt worden wetenschappelijk te toetsen. En ten derde om een
overzicht te bieden van de voornaamste spanningen en dilemma’s tussen landbouw
en natuur waarmee LNV te maken heeft.
Het doel van dit project is om in bovengenoemde activiteiten te voorzien. Het spitst
zich daarbij vooral toe op de spanningen tussen gehouden en ‘wilde’ hoefdieren; dit
omdat daarover vaak debat wordt gevoerd en de spanningen daar het duidelijkst
zichtbaar zijn.
Uit de vele soorten spanningen onderscheidt dit rapport drie bronnen van conflict, die
tussen de praktijken van landbouw en natuur naar voren komen en die om nadere
politieke aandacht vragen:
•
Veterinaire afwegingen (diergezondheid en de risico’s van ziekten).
•
Dierenwelzijn.
•
Kwaliteit van voedsel en de omgeving.
Bureau Strategische Beleidsvorming (BSB), tegenwoordig Bureau Bestuursraad heeft
aan het Expertisecentrum LNV de opdracht gegeven om de spanningen en dilemma’s
op deze terreinen te beschrijven en aan te wijzen waar de voornaamste politieke
discussiepunten liggen.

Dit project is een pendant van het onderzoek dat het Centrum voor Bio-Ethiek en
Gezondheidsrecht (Brom e.a., CBG, Utrecht 2002) heeft verricht in opdracht van BSB
naar de verschillen in morele uitgangspunten van het beleid ten aanzien van
gehouden en wilde dieren. Dat resulteerde in het rapport “Het ene dier is het andere
niet, verschillen in (morele) grondslagen in veterinair beleid voor landbouwhuisdieren
en dieren die in natuurgebieden leven”.
Ik hoop, dat de uitkomsten van dit project, samen met het rapport ‘Het ene dier is het
andere niet’ een goede aanzet zal bieden voor een nieuwe ronde van gesprek in de
politiek en in de samenleving over een betere verhouding tussen veehouderij en
natuurbeheer.

Mw. Ir. H. de Wilde
Waarnemend Directeur Expertisecentrum LNV

Leeswijzer:
De materie die in dit rapport wordt behandeld is ingewikkeld en complex. De
leesbaarheid wint door de toelichting op de dilemma’s en problemen naar achteren te
schuiven. Dit rapport bestaat daardoor uit de volgende delen:
•
een deel dat de Spanning veehouderij – natuur aangaande productiedieren en
wilde beesten verkent;
•
een deel dat ingaat op de achtergronden (wetenschappelijk, beschouwend,
toelichtend);
•
en een deel dat nog een aantal bijlagen bevat, die voor de liefhebber wellicht
ook interessant zijn te lezen:
1.
Doelen, normen en waarden in de veehouderij en de natuur.
2.
Enquête grote grazers.
3.
Het verloop van ziekten in dierpopulaties.
4.
Voorbeelden van ziekte-uitbraken: zes casussen.
5.
De Leidraad Grote grazers.
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1

De spanningen beschreven en
besproken

1.1

De context van dit rapport

1.1.1
Aanleiding
Sinds begin jaren ’80 van de vorige eeuw wordt er in natuurterreinen gewerkt met
runderen en paarden als grote grazers. Aanvankelijk worden ze vooral ingezet voor
het vegetatiebeheer, maar in diverse natuurterreinen worden ze meer en meer ook
gezien als onderdeel van het ecosysteem.
LNV wordt geconfronteerd met spanningen tussen veehouders en natuurbeheerders.
De kern van de spanning is het feit dat er dieren in natuurgebieden aanwezig zijn die
ook op veehouderijbedrijven worden gehouden en dat de uitgangspunten voor de
beide situaties totaal verschillend zijn. Met name de runderen, en dan vooral die in de
Oostvaardersplassen en in de Veluwezoom, worden argwanend bekeken. De sector
ziet de dieren als een bedreiging voor het overdragen van dierziekten, en vindt het
moeilijk te verteren dat regels bij de dieren in de natuurterreinen anders worden
toegepast. Spanningen met het maatschappelijke speelveld zijn er ook: hoewel de
grote grazers als verrijking worden gezien, is er ook weerstand omdat het idee leeft
dat dieren in natuurterreinen aan hun lot worden overgelaten. Deze spanningen
leiden tot een permanent debat, binnen LNV en daarbuiten.
De spanningen zijn langzaamaan zichtbaar geworden door een gesimuleerde monden klauwzeer-uitbraak in de Oostvaardersplassen, door een daadwerkelijke uitbraak
van MKZ in 2001 en al eerder door uitbraken van varkenspest. Ook vóór de uitbraken
van varkenspest bestonden er spanningen tussen veehouders en natuurbeheerders als
gevolg van de invoering van de I&R-regelgeving begin jaren negentig en als gevolg
van de ontheffingsaanvraag van de Destructiewet voor de Oostvaardersplassen en
Veluwezoom in 1996. Maatschappelijke spanningen werden zichtbaar toen in de
winter van 1999 in de Oostvaardersplassen 70 Heckrunderen stierven.
1.1.2
Probleemstelling
Om een goed beleid te kunnen voeren, zowel voor de natuur als voor de veehouderij,
is het van belang dat er een goed inzicht is wat precies de spanningen tussen
natuurbeheer en veehouderij zijn, waardoor deze worden veroorzaakt en wat er aan
gedaan kan worden om de spanningen zoveel mogelijk weg te nemen. Het Bureau
Strategische Beleidsvorming van het Kabinet heeft het EC-LNV opdracht gegeven dit in
beeld te brengen.
Dit rapport beperkt zich tot hoefdieren in de (grote) natuurgebieden en op
veehouderijbedrijven. Hobbydieren en dierentuindieren blijven buiten beschouwing.
1.1.3
Doelstelling
De lange termijn doelstelling is om te komen tot een systeem waarbij landbouw en
natuur naast elkaar voortbestaan, zonder met elkaar in conflict te komen. De
doelstelling van het project is inzicht te geven in de huidige knelpunten en
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spanningen tussen dieren in de landbouw en in de grote natuurgebieden en het
aandragen van een palet van opties voor toekomstig beleid (nationaal en
internationaal). Het projectresultaat moet dienen als agenda (basis) voor een discussie
die binnen en buiten LNV én internationaal moet worden gevoerd.
1.1.4
Studies EC-LNV en CBG als agenda voor discussie
Terwijl dit project zich bezig houdt met het uitdiepen van de praktische implicaties
rondom het onderwerp, is het Centrum voor Bio-ethiek en Gezondheidsrecht (CBG)
gevraagd om onderzoek te doen naar de morele achtergronden van beleid, zoals deze
tot nu toe op het gebied van landbouw en natuur zijn gehanteerd. Het onderzoek van
het CBG dient om een structuur te verschaffen voor een dialoog over normen en
waarden. Dit onderzoek heeft geleid tot het rapport “Het ene dier is het andere niet,
verschillen in (morele) grondslagen in veterinair beleid voor landbouwhuisdieren en
dieren die in natuurgebieden leven” (zie box).
De onderzoeken van het EC-LNV en het CBG zijn complementair en zullen beide
betrokken worden bij de te voeren discussie binnen en buiten LNV.
“Het ene dier is het andere niet” (CBG, 2002):
In het rapport worden veehouderij en natuurbeheer als twee aparte praktijken voorgesteld,
waarbij het conflict tussen beide praktijken is dat economisch gestuurd beleid gericht op het
ziektevrij zijn van dieren wel in de specifieke zorg van de veehouderij past, maar niet in de
non-specifieke zorg van het natuurbeheer. Er is niet zozeer een botsing wat betreft de
zorgplicht, maar meer wat betreft het object van die zorgplicht, verschuivend van het
individuele dier naar de omgeving van het dier.
De beide praktijken ontwikkelen zich in verschillende richtingen: de veehouderij in de
richting van extreme controle en in het natuurbeheer in de richting van verregaande vrijheid
en wildheid.
In de ethische analyse wordt het conflict tussen beide praktijken gezien als een conflict tussen
twee elkaar uitsluitende grondhoudingen, namelijk het zoöcentrisme (het dier staat centraal)
en het ecocentrisme (de omgeving van het dier staat centraal). De gededomesticeerde grote
grazers worden vanuit een ecocentrische visie beschouwd als niet-gehouden dieren; vanuit
een zoöcentrische visie worden hier echter vraagtekens bijgezet.
Het rapport sluit af met de volgende aanbevelingen:
De discussie over het bijstellen van regels moet nu gevoerd worden en regels dienen
nu, hopelijk voor de volgende crisis, te worden aangepast.
Als het over dierziektebestrijding gaat, zijn er ethisch gezien goede redenen om dieren
in het wild anders te behandelen dan dieren in de veehouderij. Voor dieren in het wild
geldt het ‘handen af’-principe. Toekomstige regelgeving dient daarop gericht te zijn.

Tijdens een bijeenkomst op het ministerie van LNV werd dit rapport besproken en
werd gediscussieerd over de vraag of veehouderij en natuurbeheer daadwerkelijk te
beschouwen zijn als twee aparte werelden. Bij deze bijeenkomst waren twee
Directeuren Generaal, de Chief Veterinary Officer en de directeuren en andere
vertegenwoordigers van de directies Landbouw, Natuur en Voorlichting aanwezig. De
conclusie van deze bijeenkomst luidde dat veehouderij en natuurbeheer inderdaad
twee aparte praktijken zijn, die elk hun eigen regelgeving nodig hebben.

1.2

De achtergronden van dit rapport

1.2.1
Tegenovergestelde ontwikkeling van natuurbeheer en veehouderij
Natuurbeheer en veehouderij hebben zich in twee totaal tegenovergestelde
richtingen ontwikkeld.
Onder invloed van economische factoren ontwikkelde de veeteelt zich in de richting
van een rationele, efficiënte praktijk, waarin dieren onder steeds meer gecontroleerde
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omstandigheden produceren. Biologische factoren werden zoveel mogelijk beïnvloed
om de productie te verbeteren. Individuele dieren verdwenen steeds meer naar de
achtergrond, de koppel of de groep werd de eenheid waarmee gerekend werd.
Veterinair gezien heeft dit tot gevolg dat individuele dieren steeds minder curatief
worden behandeld en dat de koppel steeds meer preventief wordt behandeld. Een
belangrijke factor in deze ontwikkeling is de bestrijding van ernstige besmettelijke
dierziekten. De bestrijding vond aanvankelijk plaats via stamping out en vaccinatie.
Het doel hierbij was om het optreden van de ziekteverschijnselen te voorkomen.
Naarmate het beleid meer succes had kwam een verdergaand ideaal in beeld: het
volledig ziekte(kiem)vrij zijn van de populatie. Dit leidde daar waar mogelijk tot een
non-vaccinatie beleid (MKZ, Varkenspest). Dit ziektekiemvrij zijn is een belangrijke
regulerende economische factor.
Waar je de ontwikkeling binnen de veehouderij kunt kenschetsen als een steeds
verdergaande domesticatie van de productie dieren, ging het in het natuurbeleid
precies andersom. Aanvankelijk was de cultuurnatuur de regel, maar aan het einde
van de twintigste eeuw werd wilde natuur en ‘wildheid’ steeds meer de norm. Het
ideaal werd zelfregulerende grotere systemen waarin grote grazers worden
‘gededomesticeerd’. Bepaalde dierziekten worden ‘mee gededomesticeerd’ en
worden gezien als natuurlijke regulerende factoren.
Verschillende doelen en normen en waarden
Voor dieren in de veehouderij en in de natuur gelden zeer verschillende doelen. Bij de
eerste is vooral de productie en de financiële opbrengst die wordt nagestreefd van
belang. Bij dieren in de natuur gaat het om natuurlijke processen, het beheer van
levensgemeenschappen en het instandhouden van een levensvatbare populatie. De
verschillende doelen leiden tot verschillende normen.Daarnaast zijn er
maatschappelijke normen die meer algemeen en daarom voor beide categorieën
relevant zijn.
In de veehouderij wordt een zo hoog mogelijke output in verhouding tot de
benodigde input nagestreefd, dus zo hoog mogelijke opbrengsten, zo min mogelijk
verliezen en een zo regelmatig mogelijke voortplanting. De norm die als normaal
wordt beschouwd is gebaseerd op het gegeven, dat in de veehouderij zo optimaal
mogelijk moet worden geproduceerd. De sterfte moet daarom zo laag mogelijk zijn
(6% kalversterfte en 5% sterfte bij oudere dieren per jaar is bij runderen
geaccepteerd). In een aantal gevallen is natuurlijk gedrag ondergeschikt aan de
productiedoelstelling. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat jonge dieren vaak op jonge
leeftijd van de moeder worden gescheiden.
Naast normen op bedrijfsniveau zijn er normen op nationaal niveau. Dit zijn vooral
veterinaire eisen. Ook geeft Europa randvoorwaarden waarbinnen de veehouderij
zich mag bewegen: I&R-systemen, eisen aan transporten en nationale
bewakingssystemen.
In de natuur is het belangrijk dat de populatie zich op een zo natuurlijk mogelijke
wijze ontwikkelt. Sterfte is daarbij een aspect van het leven. Het is niet altijd makkelijk
om te bepalen welke technische normen onder welke omstandigheden aanvaardbaar
zijn: een hoog sterftepercentage kan beteken dat de selectiedruk hoog is, en dat kan
gewenst zijn. Maar het kan ook betekenen dat er een ziekte aanwezig is.
De maatschappij gaat er van uit, dat dieren welzijnsvriendelijk worden gehouden.
Onnatuurlijkheid in de wijze van houderij wordt daarbij in het algemeen wel
geaccepteerd. Volgens de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren (GWWD) en de
Flora- en Faunawet (FFwet) moet wat betreft dierenwelzijn echter ondraaglijk lijden
en onacceptabele pijn worden voorkomen.
In bijlage 1 zijn doelen en normen voor dieren in respectievelijk de veehouderij en
natuurbeheer gedetailleerder uitgewerkt.
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Toekomst van de veehouderij: hoogwaardige voedselproductie en een leefbaar
platteland
Het Kabinet heeft in het Regeerakkoord de ambities voor de agrarische sector
weergegeven. Daarbij is aangegeven dat het streven gericht moet zijn naar een
leefbaar platteland en naar een vitale en duurzame agrarische sector.

Landbouw in het Regeerakkoord 2003:
Nederland zal in de Europese Unie pleiten voor een scherpe normstelling ten aanzien
van milieu en dierenwelzijn, waaronder verbetering van de omstandigheden van
intensieve veehouderij, alsmede afschaffing van het Europese non-vaccinatiebeleid.
Nederland zal geen nieuw beleid introduceren dat stringenter is dan de Europese
normen voorschrijven, tenzij een specifiek Nederlands probleem een specifiek
Nederlandse oplossing vergt.

Diergezondheid en voedselveiligheid spelen daarbij, met name ook in de
internationale context, een grote rol. De Nederlandse agrarische sector is immers voor
een heel groot deel exportafhankelijk. Het streven van zowel overheid als
bedrijfsleven naar een zo hoog mogelijk diergezondheidsniveau is hiervan een
rechtstreeks gevolg. Ook de keuze om met de verdere ontwikkeling van het
dierenwelzijnsbeleid aan te sluiten bij het niveau van de Europese ambitie komt
hieruit voort. De voedselveiligheid is eveneens van groot belang. Het toezicht op de
voedselveiligheid, dat de Voedsel- en Warenautoriteit uitvoert, wordt voor de
volksgezondheid en voor de toekomst van de agrarische sector als noodzakelijk
gezien.
Ook is er aandacht voor de financiële ‘gezondheid’ van de agrarische sector. Zo is
aangegeven dat de financiële consequenties van de reconstructieplannen niet
afgewenteld zullen worden op de agrarische bedrijven.
Biologische landbouw wordt gezien als een duurzame vorm van landbouw. Het al in
eerdere kabinetten aangegeven streven om 10% van de landbouwproductie in 2010
van biologische bedrijven te hebben blijft staan.
Toekomst van het natuurbeheer: een coherent ecologisch netwerk

HOOFDLIJNENAKKOORD VOOR HET KABINET CDA, VVD, D66 “meedoen, meer werk, minder
regels”, d.d. 16 MEI 2003:
Realisatie van de doelstellingen van de Ecologische Hoofdstructuur in 2018 acht het
kabinet van vitaal belang.

Op (inter)nationaal niveau stimuleert Nederland de ecologische netwerken, waarbij
natuurgebieden niet langer als geïsoleerde gebieden functioneren, maar een
onderdeel zijn van een coherent ecologisch netwerk. Behalve dat dit een grotere kans
geeft voor het overleven en in aantal toenemen van soorten planten en dieren,
krijgen de ecologische processen ook meer ruimte. Het is tevens een ecologisch
antwoord op de veranderingen die in de ecosystemen kunnen optreden als gevolg
van de klimaatveranderingen. Dieren (maar ook planten) krijgen een verbeterde kans
de veranderingen te volgen doordat de ecologische barrières zijn verminderd, of –
zoals het streven is - zijn verdwenen.
De PEEN-kaart (PanEuropean Ecological Network) is hiervan een goed voorbeeld; deze
kaart schetst in grote lijnen het voorkomen van de belangrijkste natuurgebieden in
Midden- en Oost-Europa tussen de Oder en de Oeral, en geeft aan waar en welke
ecologische verbindingen in de komende decennia gerealiseerd zouden moeten
worden. In landen als Polen, de Baltische Staten, Rusland, Oekraïne enz. wordt op
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(beleids)niveau al gewerkt aan meer gedetailleerde kaarten. Grote zoogdieren als
wolf, bruine beer, eland proberen regelmatig barrières te nemen en te trekken naar
het westen. Soorten als wilde kat, lynx, wisent, maar ook het edelhert zullen er zeker
baat bij hebben als steeds meer ecologische barrières verdwijnen. In het kader van het
Actieplan Natuurbeheer Midden- en Oost-Europa (PIN-MATRA) is recent een budget
ter beschikking gesteld om een soortgelijke kaart te maken voor de Balkan en Turkije,
terwijl in landen als Duitsland (Biotopverbunden, neergelegd in de Bundes
Naturschutzgesetz), België, Engeland en Denemarken ook aan de
(beleids)ontwikkeling van zulke coherente netwerken wordt gewerkt.
Werden een paar decennia geleden de grote grazers vooral gezien als een ‘gebekte
maaimachine’, tegenwoordig wordt hun rol als essentieel onderdeel van de
ecologische processen steeds meer herkend en gewaardeerd. De ervaring die sinds
begin tachtiger jaren wordt opgedaan in gebieden als de Oostvaardersplassen,
Veluwezoom, Blauwe Kamer, Lauwersmeer, Gelderse Poort staat in een grote
nationale, maar vooral ook internationale belangstelling.
1.2.2
Dilemma’s
Op dit moment geldt één generiek veterinair en welzijnsbeleid dat van kracht is voor
zowel landbouwhuisdieren als voor dezelfde soorten in de natuur. Het beleid is
uitsluitend gebaseerd op dieren in de commerciële landbouw. In natuurgebieden stuit
dit beleid op uitvoeringsproblemen. Een aantal dilemma’s met betrekking tot dit
generieke beleid alsmede andere dilemma’s tussen natuurbeheer, veehouderij en
maatschappij wordt hieronder geschetst:
•
I&R-regelgeving:
Moeten ook hoefdieren in grote natuurgebieden, gehouden wilde zwijnen en
edelherten worden geoormerkt?
•
De regelgeving voor dierziektebestrijding en -beheersing:
Moeten bij een uitbraak van een lijst A-ziekte in of in de buurt van een
natuurterrein ook alle wilde dieren worden geruimd?
•
Destructiewet:
In natuurgebieden moeten runderen en paarden, voor zover bijtijds gevonden,
wel worden afgevoerd voor destructie, terwijl dit met herten of wilde zwijnen
niet gebeurt.
•
Het welzijnsbeleid met eisen aan verzorging, doden etc.:
Wordt goed met de zorgplicht voor hoefdieren in grote natuurgebieden
omgesprongen?
•
Ecologische netwerken versus insleep van ziekten:
Als natuurgebieden met elkaar worden verbonden kunnen dieren van het ene
gebied naar het andere lopen. De veehouderij streeft naar steeds verder
geïsoleerde bedrijfsvormen. Hoe kan met deze tegenovergestelde
ontwikkelingen worden omgegaan?
•
Sterfte van grote aantallen dieren in natuurterreinen:
Populaties van dieren zullen groeien onder gunstige omstandigheden en in
elkaar zakken tijdens minder gunstige perioden. Inherent aan grote populaties
hoefdieren is schoksgewijze sterfte, soms in forse aantallen. Is dat in Nederland
acceptabel?
•
Dieren kunnen zwak en ziek worden. Dit kan gebeuren onder
productieomstandigheden, waar een zo optimaal mogelijke productie
richtinggevend is, of onder omstandigheden in natuurterreinen waar gestreefd
wordt naar dieren die leren om te gaan met het gebied waarin zij leven en zich
moeten aanpassen aan b.v. de grilligheden van het klimaat. Moet je naar gelang
de omstandigheden verschillend handelen, d.w.z. ingrijpen of niet?
•
Buiten beschouwing blijven hier de mogelijke problemen die de maatschappij
heeft met de wijze van dierhouden in de commerciële veehouderij.
Dilemma’s liggen dus op het terrein van dierziekten: door verschillende
doelstellingen, omgang met risico’s en (on)zekerheden; op het terrein van
dierenwelzijn: in de (on)vergelijkbaarheid van dieren en verantwoordelijkheden.
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Daarnaast gaat het om traceerbaarheid van voedsel en de kwaliteit en veiligheid
ervan, plus de kwaliteit van onze omgeving.
1.2.3
Wat is er in de afgelopen periode gebeurd?
Het vraagstuk van de grote grazers en de landbouw speelt al een jaar of tien. Wat is er
is in deze periode gebeurd?
•
De Veterinaire Begeleidingscommissie Natuur (VBN) is in 1994 opgericht als
platform waar natuurbeheer, landbouw, dierenbescherming, zowel op beleids-,
beheers- als op onderzoeksniveau met regelmaat bij elkaar komen om van elkaar
te leren en problemen bespreekbaar te maken, alsmede om oplossingen voor
knelpunten te vinden. De ontwikkeling van de I&R-regelgeving was voor de
toenmalige staatssecretaris Gabor de directe aanleiding de VBN op te richten en
dit aan de Tweede Kamer te melden.
•
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan en aanbevelingen geformuleerd om
inzicht te krijgen in de knelpunten van dierenwelzijn, zoals het rapport Goede
tijden, slechte tijden, ethiek rondom grote grazers (Keulartz et al., 1998).
•
Er is een deskstudie gedaan naar de risico’s van besmettelijke ziekten, op basis
van onderzoek naar de huidige gezondheidstoestand van de dieren in de grote
natuurgebieden (Van Essen en Van Leeuwen, 1998).
•
In 1996 heeft de toenmalige minister van LNV bij de staatssecretaris van het
ministerie van VWS een verzoek tot ontheffing ingediend van artikel 13 van de
Destructiewet om het mogelijk te maken dode runderen en paarden in de
Oostvaardersplassen te laten liggen. Deze ontheffing moest een jaar later als
gevolg van bezwaren van de boerenorganisaties weer worden ingetrokken.
•
Er zijn in 2000 in overleg met de Tweede Kamer (veterinaire en ethische)
richtlijnen opgesteld, de zogeheten Leidraad grote grazers.
•
Uitbraken van varkenspest in Nederland in de jaren ’97 - ‘98 leidde tot discussie
over het wel of niet bejagen van wilde zwijnen en het opwerpen van barrières
(compartimentering) om migratie van wilde zwijnen te voorkomen.
•
De BSE-epidemie leidde tot discussies over ingevoerde Schotse Hooglanders in de
natuurgebieden.
•
De discussie kwam tot een hoogtepunt tijdens een oefening in 1998 voor leden
van centrale en regionale crisisstaven, waarbij een MKZ-uitbraak nabij de
Oostvaardersplassen werd gesimuleerd. De confrontatie tussen doelen van
landbouw en natuur leidde tot heftige emoties: ruimen werd noodzakelijk geacht
vanuit de bescherming van de landbouwbelangen, maar zou maatschappelijk
onacceptabel zijn. In 2001 werden de resultaten van deze oefening en de
spanningen uiterst actueel toen er in Nederland daadwerkelijk een uitbraak van
MKZ optrad.
•
In 2003 werd de discussie opnieuw actueel door het uitbreken van Vogelpest,
waarbij wilde watervogels als mogelijke besmettingsbron werden genoemd.
•
In 2001 is op verzoek van de directie Natuurbeheer onder de LNV-raden een
enquête gehouden om inzicht te krijgen hoe in de Europese landen wordt
omgegaan met grote grazers in natuurgebieden. Op deze enquête is een
uitstekende respons ontvangen, zodat voor een 25-tal landen inzicht kon worden
verworven hoe daar wordt omgegaan met de nationale en Europese regelgeving
terzake. De vragen gingen in op de onderwerpen identificatie en registratie,
destructie van dieren, aantalsbeheer en transport van niet-gemerkte dieren. De
belangrijkste bevindingen uit de enquête staan in bijlage 2 weergegeven.
•
In de loop der tijd zijn vanuit wetenschappelijke hoek voor- en tegengeluiden te
horen geweest over de wijze waarop Grote Grazers in Natuurgebieden worden
gehouden. Dit heeft geresulteerd in diverse publicaties.

12
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1.3

Waar liggen de spanningen?

1.3.1

Diergezondheid

Verspreiding van dierziekten
Een belangrijke bron van spanning tussen de veehouderij en het natuurbeheer is het
risico van het over en weer aan elkaar doorgeven van dierziekten. Om dat risico te
analyseren is het ten eerste van belang te kijken naar het gedrag van ziekten in
populaties in de natuur en op veehouderijbedrijven.
Het verschil in management van landbouwhuisdieren en dieren in natuurterreinen is
groot. Bij de landbouwhuisdieren wordt een zo hoog mogelijke
diergezondheidsstatus nagestreefd. Bij dieren in natuurterreinen worden ziekten als
onderdeel van een natuurlijk proces gezien en is ingrijpen vaak niet noodzakelijk.
De verspreiding van een ziekte in een populatie is afhankelijk van een aantal
karakteristieken van de ziektekiem zelf, van de populatie en de dieren die daarin
leven en van de leefomgeving (bijlage 3). Ziekten die in het kader van de veehouderij
van groot belang zijn, zijn de ziekten die op de lijst van de OIE – het Office
International des Épizooties (http://www.oie.int/eng/en_index.htm) staan: onder
andere mond- en klauwzeer, klassieke en Afrikaanse varkenspest, aviaire influenza,
runderbrucellose, rundertuberculose, ziekte van Aujeszky en IBR.
Varkenspest
In februari 1997 brak in Nederland klassieke varkenspest uit. De uitbraak was de
grootste tot nu toe in de geschiedenis. Er zijn geen aanwijzingen dat de ziekte zich in
die tijd in Nederland in populaties wilde zwijnen heeft gemanifesteerd. Bij uitbraken
van varkenspest duikt met regelmaat de discussie op over het ruimen van wilde
zwijnen in natuurgebieden. In Duitsland is gevonden dat klassieke varkenspest
endemisch is bij wilde zwijnen. In veel gevallen van besmettingen op bedrijven is het
virus uiteindelijk binnengebracht door mensen of materialen. Bij uitbraken van
varkenspest geldt een uitroeiingsbeleid. In de meest recente richtlijn wordt het
gebruik van vaccinatie bij uitbraken overigens onder bepaalde voorwaarden
toegestaan.
Op dit moment komt er in een aantal Europese lidstaten varkenspest voor bij wilde
zwijnen. De getroffen landen passen verschillende strategieën toe, van vaccineren,
intensief jagen tot niets doen. Vanaf 1 januari 2003 is er een gezamenlijke database
voor gegevens van monitorringonderzoek onder wilde zwijnen in Duitsland,
Luxemburg, België, Frankrijk en Nederland.
Mond- en klauwzeer
In 1992 is in de EU vanuit landbouwkundig/economisch oogpunt besloten tot het
voeren van een non-vaccinatiebeleid voor mond- en klauwzeer. Aangezien de risico’s
op introductie van mond- en klauwzeervirus lijken te zijn toegenomen, en omdat een
aantal desastreuze uitbraken van de ziekte is opgetreden, wordt de roep om
herinvoering van de routinematige vaccinatie sterker. Voor herinvoering van algehele
preventieve vaccinatie is thans echter geen draagvlak. Wel is ook hier sinds kort
vaccinatie tijdens een uitbraak onder voorwaarden toegestaan.
Bij de mond- en klauwzeeruitbraak in 2001 bleek de financiële schade heel groot te
zijn. Naast de hoge kosten bracht de mond- en klauwzeercrisis grote emotionele
schade en maatschappelijke onrust met zich mee. Bestrijding als veterinairrechtelijke
maatregel kan niet meer als een geïsoleerde actie binnen de sector worden gezien.
IBR
IBR is één van de ziekten van de OIE-lijst waarvoor Nederland tot voor kort een
bestrijdingsprogramma had opgezet. Onder de Heckrunderen in de
Oostvaardersplassen komt ook IBR voor. De dieren hebben er geen last van, en er is
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geen reden waarom ze vrij van de ziekte zouden moeten zijn. Vanuit de veehouderij
werd deze populatie als een gevaar voor verspreiding gezien, en werd geclaimd dat
de nationale ziekte-vrij-status niet verleend zou kunnen worden. De discussies
hierover zijn inmiddels minder geworden. In de nabije toekomst zal waarschijnlijk
toch de vraag terugkomen over het voortbestaan van een met IBR besmette populatie
in een verder vrij land.
Internationale voorbeelden
Ook in andere delen van de wereld zijn voorbeelden te vinden van situaties waar
conflicten ontstaan tussen dieren in wilde omstandigheden en in de veehouderij als
gevolg van ziekten: mond- en klauwzeer in het Krügerpark in Zuid-Afrika, tuberculose
bij runderen en dassen in het Verenigd Koninkrijk, rundertuberculose bij
witstaartherten in Michigan in de Verenigde Staten. Een aantal specifieke casussen
zijn uitgewerkt in bijlage 4. Deze laten zien, dat ziektes onder wilde dieren heel
verschillend kunnen uitpakken, heel verschillend gemanaged kunnen worden en heel
verschillende rollen kunnen spelen. De aanpak van de brucellose onder de bisons laat
zien, dat het vooral ging om het behoud van de ziekte-vrij-status, en dat dat mogelijk
bleek door bestaande regelgeving, gecombineerd met bewaking, flexibel toe te
passen. De invloed van vee op wild en omgekeerd blijkt uit de runderpest-case, waar
de runderpest uit de wilde populaties verdwijnt wanneer de ziekte onder huisvee
bestreden wordt. Dat runderpest zo makkelijk in de wilde populaties doordrong,
hangt ongetwijfeld samen met het gezamenlijk gebruik van de graasgronden.
Hetzelfde geldt voor de mond- en klauwzeeruitbraak in Botswana, maar dan
andersom. Mond- en klauwzeer komt endemisch voor onder de wilde buffels. In
Europese systemen vindt gezamenlijk gebruik van graasgronden veel minder plaats,
en het effect daarvan blijkt ook uit de analyse die is gemaakt van de literatuur
omtrent mond- en klauwzeeruitbraken in Europa en Noord-Amerika: het gebeurt
maar heel zelden dat de ziekte over en weer wordt overgedragen. Ook bij analyse van
de varkenspest onder Europese wilde zwijnen blijkt transmissie tussen de beide
groepen vooral het gevolg van menselijk handelen. De regulerende invloed van een
ziekte blijkt uit een case over miltvuur in Lake Manyara National Park. Uit een
beschrijving van een uitbraak van tuberculose in het Krügerpark in Zuid Afrika blijkt
dat de verspreiding van ziekten ook onbeheersbare vormen kan aannemen.
Risico’s: wel of niet aanvaardbaar?
Voor zowel landbouw als natuur geldt dat over en weer risico’s bestaan van het
overdragen van besmettelijke ziekten, al is niet zo goed bekend hoe groot die risico’s
eigenlijk zijn in de Nederlandse situatie. Over het algemeen zijn dieren uit de
landbouw en natuur voldoende van elkaar gescheiden. Insleep en verspreiding van
ziekten in de veehouderij is vaak het gevolg van menselijke fouten. De kans op ziekteinsleep door ‘menselijke’ fouten wordt groter, naarmate het virus zich dichter in de
buurt van landbouwbedrijven ophoudt. Landbouwhuisdieren zouden wel eens
kwetsbaarder kunnen zijn voor besmettelijke ziekten dan dieren in natuurgebieden.
Het debat landbouw - natuur zal zich wat dierziekten betreft moeten toespitsen op de
mogelijkheden die de landbouw ter beschikking staan ziekte-insleep vanuit de natuur
te voorkomen, zonder de doelstellingen van het natuurbeleid te beperken. Onder
meer zijn daarbij aan de orde:
•
managementmaatregelen om ziekte buiten te houden;
•
mogelijkheden van vaccineren;
•
aparte regelgeving op het gebied van diergezondheid voor landbouw en natuur;
•
en monitoring.
Ook de natuur moet worden beschermd tegen mogelijke besmettingen vanuit de
reguliere veehouderij.
1.3.2
Dierenwelzijn
Over dierenwelzijn wordt in kringen van natuurbeheerders en veehouders
verschillend gedacht. Ook maatschappelijke organisaties, zoals de
Dierenbescherming, mengen zich in de discussie. Door Dierenbescherming en
veehouders wordt op de zorgplicht gewezen, door natuurbeheerders op

14

Expertisecentrum LNV

zelfredzaamheid van dieren en de onnatuurlijke leefomstandigheden van dieren in de
veehouderij.
Afhankelijk van hun achtergrond en belangen, hebben mensen verschillende en vaak
tegengestelde opinies over het beheer van hoefdieren in natuurgebieden. Daarbij
worden standpunten vanuit een eco-ethisch perspectief en vanuit een dierethisch
perspectief onderscheiden. Door beide invalshoeken blijkt het begrip potentiële
wildheid een gedeelde notie te zijn.
Ook voor welzijn geldt, dat het officiële beleid tot nu toe altijd van één normen- en
waardenstelsel is uitgegaan, dat van de veehouderij. Welzijn van dieren wordt
gedefinieerd niet alleen door hoe het zich voelt binnen een spectrum dat varieert
tussen lijden en plezier, maar ook door zijn vermogen om fysieke en mentale fitness
te handhaven en op die manier niet alleen de kwaliteit van het leven, maar ook de
overleving van zijn genen te garanderen. Dit biedt goede mogelijkheden om welzijn
van zowel gehouden dieren als van wilde en verwilderde dieren te meten en met
elkaar te vergelijken.
De discussie
Veehouders vinden vaak dat de dieren aan hun lot worden overgelaten en
natuurbeheerders vinden dat de runderen en paarden een prima rol spelen in het
ecologische proces, dat ze goed tegen de omstandigheden zijn opgewassen en dat
het een aspect is van natuurlijke selectie als een individueel dier niet door de winter
komt. Daarnaast is er steeds meer kritiek op de omstandigheden waarin dieren in de
(intensieve) veehouderij worden gehouden.
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Flora- en Faunawet
Het welzijn van dieren in de grote natuurgebieden heeft tot veel discussie geleid. Er
zijn twee artikelen in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) die wat
betreft welzijn van dieren van belang zijn: artikel 36 en 37. De Flora- en Faunawet
(FFwet) heeft ondermeer betrekking op de wilde hoefdieren, zoals edelherten, reeën
en wilde zwijnen. Voor deze dieren is artikel 2 van toepassing. Beide artikelen gaan
over het verstrekken van de nodige zorg. Het wordt niet duidelijk wanneer iemand
kan worden verweten onvoldoende actief te zijn geweest in een situatie, waarop deze
artikelen van toepassing zijn.
Onnodig lijden en onacceptabele pijn
Het voorkómen van onnodig lijden en onacceptabele pijn is de rode draad in de
‘Ethische Richtlijnen’ die de uitwerking zijn van de Leidraad Grote Grazers (bijlage 5).
Ingrijpen of niet is een dilemma; wanneer lijdt een dier bijvoorbeeld onnodig en
wanneer is er sprake van ondraaglijke pijn? Vanuit Europese regelgeving wordt steeds
meer rekening gehouden met de belangen van het dier. Ook vanuit de maatschappij
is er druk opdat dieren hun soorteigen gedrag kunnen uitoefenen en
welzijnsproblemen worden tegengegaan.
Over domesticatie en dedomesticatie
Er is nog geen langdurige ervaring met de “verwilderde dieren” in de Nederlandse
natuurgebieden. Daardoor kan nu nog geen wetenschappelijk volkomen onderbouwd
objectief oordeel worden gegeven over de vraag of het welzijn van een dier in de
veehouderij beter of slechter is dan dat van een dier in de grotere natuurgebieden.
Vanuit de praktische ervaring kunnen we er echter wel wat over zeggen.
Belangrijk daarbij is het begrip ‘potentiële wildheid’. Wat houdt potentiële wildheid
eigenlijk in? Het proces van dedomesticatie is het omgekeerde van domesticatie. Maar
of de dieren hun oorspronkelijke eigenschappen terug kunnen krijgen, hangt af van
wat er tijdens de domesticatie veranderd is. Dat we de oorspronkelijke, uitgestorven
oerdieren nooit terugkrijgen is zeker. Wilde dieren moeten zelfredzaam zijn, maar
zich ook natuurlijk gedragen, een plaats in het ecosysteem gevonden hebben en er
moet een sociale structuur zijn ontstaan. Uit onderzoek onder verwilderde populaties
paarden blijkt dat er overal een vergelijkbare sociale structuur is ontstaan. Dit wijst
erop dat paarden de mogelijkheid van natuurlijk gedrag in zich hebben en dat hun
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gedrag nog steeds lijkt op dat van hun wilde voorouders. Voor zover runderen niet
worden beïnvloed door de mens, leven ze in vergelijkbare sociale structuren, en is er
waarschijnlijk nog een behoorlijke potentie voor wild gedrag aanwezig (Koene en
Gremmen, 2002).
Het gaat hierbij om de genen: de vraag is of dieren zich zo kunnen ontwikkelen dat zij
op den duur een gedrag gaan vertonen, vergelijkbaar met dat van hun uitgestorven
voorouders.
1.3.3

Voedselveiligheid.

Oormerken
In principe worden alle runderen direct na de geboorte van een oormerk voorzien om
daarmee de levensloop van individuele dieren te kunnen volgen. Het oormerken van
dieren in natuurgebieden is lastig, en soms ook gewoon gevaarlijk. De dieren kunnen
niet naar elders worden vervoerd. Ze kunnen alleen worden gedood en ter destructie
worden afgevoerd. I&R is voor de landbouw essentieel, voor het natuurbeheer
onnodig en ingrijpend, met een grote kans op verlies van oormerken. De dieren in de
Oostvaardersplassen en de Veluwezoom staan onder routinematige controle van de
ziektestatus. Het zijn gesloten populaties, waar nooit dieren met onduidelijke
ziektestatus aan worden toegevoegd. Er zijn dus op een andere manier garanties
omtrent achtergrond en herkomst te geven.
Kadavers: een bron van nieuw leven
Dode materialen worden in natuurgebieden afgebroken tot organische materialen,
die weer voedsel zijn voor andere organismen. Dit draagt sterk bij aan de
biodiversiteit
De Destructiewet bepaalt dat hoog risicomateriaal op een deugdelijke wijze
verwijderd moet worden. Het is de vraag of het laten liggen van kadavers in
natuurterreinen inderdaad een mogelijk risico is voor de verspreiding van dierziekten.
Dieren die niet aan een (besmettelijke) ziekte zijn gestorven, kunnen niet ziek worden
als zij dood zijn. In de Leidraad grote grazers staat aangegeven dat kadavers van
runderen en paarden voor zover redelijkerwijs mogelijk naar de destructor moeten
worden gebracht.
Over vlees uit natuurterreinen
Vlees van runderen uit natuurterreinen mag thans onder geen beding op de markt
worden gebracht. Als aantalsregulatie nodig is, dan moeten de dieren worden
gedood en naar de destructie worden afgevoerd. Dit levert grote maatschappelijke
weerstand op. Is het mogelijk om een weg hieromheen te vinden? Voor wild bestaat
een systeem waarbij geschoten dieren onderhevig zijn aan een aangepast
keuringsprotocol en een eigen distributiekanaal. De tracering van de herkomst van de
dieren is geregeld door middel van specifieke afschotvergunningen en de zgn.
“loodjes”.
Recent is voort paarden het zogenaamde paardenpaspoort ingevoerd, onder meer om
ervoor te zorgen dat bepaalde medicijnen niet in het voedselcircuit terecht kunnen
komen. Voor de paarden in de natuurgebieden heeft dit alleen consequenties als ze
naar elders worden vervoerd. Dit levert veel extra administratie op, maar aan de
andere kant is dit wellicht ook voor de runderen een praktische oplossing.
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Discussie: de spanningen nader
uitgewerkt

2.1

Diergezondheid

2.1.1
Dierziekten in de natuur en de veehouderij
Een belangrijke bron van spanning tussen de veehouderij en het natuurbeheer is het
risico van het over en weer aan elkaar doorgeven van dierziekten. Veehouders zijn
bang dat grote grazers in natuurterreinen ziekten bij zich dragen en die vervolgens
overbrengen op hun dieren. Zij denken dat de gezondheidsstatus van de dieren in
natuurterreinen niet of nauwelijks onder controle staat. Natuurbeheerders zijn
daarentegen bang dat ziekten vanuit veehouderijbedrijven naar 'hun' dieren worden
overgebracht. Zij zien dat in de veehouderij sprake is van veel contacten tussen
bedrijven en zien, zeker de laatste jaren, steeds weer een calamiteit optreden.
Is de vrees over en weer terecht? Is er een basis voor deze spanning? Wat zou er
moeten gebeuren om de bron van de spanning weg te nemen, of een manier te
vinden om met de spanning om te gaan? Om dat te analyseren is het ten eerste van
belang te kijken naar het gedrag van ziekten in populaties in de natuur en op
veehouderijbedrijven. In dit hoofdstuk zal daarop kort worden ingegaan, waarna een
aantal voorbeelden zal worden gegeven. Tenslotte zal ingegaan worden op de
betekenis van de bevindingen in dit hoofdstuk.
2.1.2
Landbouwhuisdieren versus wilde dieren
In Nederland leven landbouwhuisdieren en wilde dieren (in natuurterreinen) soms
vlakbij elkaar. Beide groepen dieren kunnen gevoelig zijn voor dezelfde
ziekteverwekkers en kunnen de ziekten aan elkaar overbrengen. Er kan dus over en
weer een risico zijn van het overdragen van besmettelijke ziekten.
Het verschil in management van landbouwhuisdieren en dieren in natuurterreinen is
groot. Bij de landbouwhuisdieren wordt een zo hoog mogelijke
diergezondheidsstatus nagestreefd. Bij dieren in natuurterreinen worden ziekten als
onderdeel van een natuurlijk proces gezien en wordt vaak (‘liever’) niet ingegrepen.
Dit verschil blijkt grote spanningen op te leveren. Enerzijds is er de veehouderij, die in
de dieren in de natuur een bedreiging ziet voor de gezondheid van de dieren op
veehouderijbedrijven, anderzijds is er het natuurbeheer, dat zich bedreigd ziet door
ongewenste ingrepen in de dierpopulaties in de terreinen ten einde ze aan de normen
voor de veehouderij te laten voldoen.
De veehouderij streeft er door hygiënemaatregelen, vaccinaties en behandelingen
naar dat er zo min mogelijk ziekte onder het vee uitbreekt. In de natuur zal ernaar
gestreefd worden een ziekte te laten uitwoeden en de populatie weerstand te laten
ontwikkelen tegen ziektes. In bijlage 3 is de theorie rondom de overdracht van ziektes
in natuurlijke populaties gedetailleerder weergegeven.
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In grote lijnen is de verspreiding van een ziekte in een populatie afhankelijk van:
• een aantal karakteristieken van de ziektekiem zelf (de virulentie of
ziekteverwekkende kracht, de besmettelijkheid, de mate waarin een kiem in het
milieu kan overleven),
• een aantal karakteristieken van de populatie en de dieren die daarin leven (met
name de proportie van de dieren die gevoelig is voor de ziekte en de proportie die
weerstand heeft; deze proporties worden respectievelijk beïnvloed door het
aantal dieren dat nieuw in de populatie verschijnt (vnl. geboortes) en dat er uit
verdwijnt (vnl. sterfte),
• een aantal karakteristieken van de leefomgeving (dichtheid van de populatie,
verdeling van de populatie over het leefgebied, etc.).
De ziektelijst van de OIE
Ziekten die in het kader van de veehouderij van groot belang zijn, zijn de ziekten van
de lijst van de OIE – het Office International des Épizooties. Hierin zijn dierziekten
opgenomen die een meer of mindere ernstige schade veroorzaken
Hieronder zijn besmettelijke ziekten die zich snel verspreiden, die socio-economische
schade veroorzaken en die van belang zijn voor de internationale handel in dieren en
dierlijke producten. Er gelden strenge eisen voor het vrij zijn van deze ziekten voor
dieren en dierlijke producten die in de internationale handel worden gebracht. Op het
niveau van de Europese Unie is afgesproken dat de meeste van deze ziekten binnen
de EU moeten worden uitgeroeid. Mochten er zich uitbraken van voordoen, dan
wordt alles in het werk gesteld om ze weer onder controle te krijgen. Ziekten als
mond- en klauwzeer en klassieke en Afrikaanse varkenspest horen hierbij, evenals
aviaire influenza (klassieke vogelpest).
Ook besmettelijke ziekten die vanuit socio-economisch of volksgezondheidsoogpunt
van belang zijn binnen landen en die in de internationale handel in dieren en dierlijke
producten betekenis hebben staan op de lijst. Hieronder vallen onder andere
runderbrucellose, rundertuberculose, ziekte van Aujeszky en IBR. In Europees verband
kunnen landen ervoor kiezen voor ziekten uit deze lijst te streven naar de ziekte-vrijstatus. Daarvoor kan, als de ziekte nog voorkomt, een bestrijdingsprogramma worden
ontworpen en officieel voorgelegd aan de Europese Commissie (EC), of, als de ziekte
niet meer voorkomt, een bewakingssysteem officieel aan de EC worden voorgelegd.
Als de EC goedkeuring verleent, mag het betreffende land extra eisen stellen aan
binnenkomende dieren en dierlijke producten.
Om de consequenties van de omgang met ziektes uit deze beide categorieën voor de
verhouding tussen natuur en landbouw te illustreren, zullen in de volgende paragraaf
enkele voorbeelden uit de Nederlandse situatie en voorbeelden van elders worden
besproken.
2.1.3

Voorbeelden van ziektenuitbraken in Nederland

Varkenspest
In februari 1997 brak in Nederland klassieke varkenspest uit. De uitbraak was de
grootste tot nu toe in de geschiedenis. Een totaal van 11 miljoen dieren zijn over een
periode van een kleine anderhalf jaar gedood en vernietigd om de ziekte onder de
duim te krijgen. Het grootste deel van de varkenshouderij in Nederland lag gedurende
de uitbraak stil. Er zijn geen aanwijzingen dat de ziekte zich in die tijd in Nederland in
populaties wilde zwijnen heeft gemanifesteerd.
Bij (dreigende) uitbraken van varkenspest in Nederland of in onze buurlanden duikt
met regelmaat de discussie op over het ruimen van wilde zwijnen in natuurgebieden.
Wilde zwijnen zouden een verspreidingsbron van deze ziekte zijn. Klassieke
varkenspest kan via diercontact van wilde zwijnen overgebracht worden op
gedomesticeerde varkens. Overdracht kan ook plaats vinden via geïnfecteerd voer,
besmette materialen en geïnfecteerde karkassen. Overdracht van klassieke
varkenspest door de lucht wordt niet als een belangrijk besmettingsrisico gezien.
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In Duitsland is vast komen te staan dat varkenspest endemisch is bij wilde zwijnen,
d.w.z. dat de ziekte in de populatie blijft circuleren. Rondtrekkende jonge mannetjes
spelen daarin ondermeer een rol. In Sardinië is bekend dat wilde zwijnen een
belangrijke rol spelen bij het voortbestaan van Klassieke varkenspest. Maar er is ook
literatuur die tegenspreekt dat wilde zwijnen als een reservoir van het KVP-virus
fungeren. Aubert et al. (1994) melden dat wanneer KVP bij gedomesticeerde varkens
wordt uitgeroeid, het ook verdwijnt in de wilde populatie. Ook vonden zij dat bij het
vrijlaten van het KVP-virus in een wilde populatie de ziekte vanzelf uitdoofde.
In veel gevallen van besmettingen op bedrijven is het virus uiteindelijk
binnengebracht door mensen of materialen. Ook zogenaamde buurtinfecties, niet
nader gespecificeerde besmettingsroutes uit de directe omgeving van het bedrijf
worden veel gevonden. Het feit blijft wel dat wanneer het virus aanwezig is onder de
wilde zwijnen, de kans dat het door mensen overgebracht wordt naar
gedomesticeerde dieren groter is.
Maatregelen
Bij uitbraken van varkenspest geldt een beleid, gericht op uitroeiing. Dit betekent dat
er op ruime schaal bedrijven geruimd worden. De nieuwe Europese richtlijn
(2001/89/EG) met betrekking tot de bestrijding van de varkenspest geeft de
mogelijkheid om gebruik te maken van een markervaccin voor noodvaccinatie. Het
routinematig preventief gebruik van het vaccin wanneer de ziekte niet aanwezig is, is
verboden. Aan het gebruik van het markervaccin zijn een aantal nadelen verbonden.
Binnen de OIE is afgesproken dat een land of regio 6 maanden na de ruiming van het
laatste besmette dier varkenspestvrij verklaard wordt. Maar dit geldt alleen wanneer
de ziekte enkel door ruimingen is bestreden. Wanneer er tevens naast de ruimingen
van besmette bedrijven gevaccineerd wordt, duurt deze periode een jaar. Voor handel
binnen Europa kan de EU besluiten om andere afspraken te maken, maar voor handel
met derde landen kan dit een jaar lang exportbelemmeringen betekenen. Het
markervaccin is overigens voor wilde zwijnen niet te gebruiken: Er zijn twee typen
vaccins voor KVP. Het traditionele C-stam-vaccin en het markervaccin. Bij het C-stamvaccin is geen onderscheid tussen gevaccineerde en besmette dieren mogelijk. Ook
het vlees van gevaccineerde dieren moet daarom vernietigd worden. Het geeft een
betere immuniteitsopbouw dan het markervaccin. Het kan wel oraal worden verstrekt,
dus ook aan wilde zwijnen. Bij gebruik van het markervaccin hoeven de dieren niet te
worden vernietigd na vaccinatie. Het kan echter niet voor wilde zwijnen worden
gebruikt.
Op dit moment komt er in een aantal Europese lidstaten varkenspest voor bij wilde
zwijnen (zie ook de casus “De varkenspestepidemie 1998-2003 bij wilde varkens (Sus
scrofa) in het grensgebied Duitsland, Frankrijk, Luxemburg” in bijlage 4). De getroffen
landen passen, met wisselend succes, verschillende strategieën toe, variërend van
vaccineren, intensief jagen tot niets doen. Vanaf 1 januari 2003 worden de gegevens
van monitorringonderzoek onder de wilde zwijnen in Duitsland, Luxemburg, België,
Frankrijk en Nederland geharmoniseerd en bijgehouden in een gezamenlijke
database.
Nulstand wilde zwijnen
Tot voor kort mochten formeel in Nederland slechts in twee gebieden wilde zwijnen
rondlopen (de Veluwe en de Meinweg). Er gold voor de overige gebieden een
nulstand beleid. Met ingang van de nieuwe Flora- en Fauna wet kunnen provincies
zelf aangeven of zij een nulstand nastreven. Het is dus mogelijk het leefgebied van de
wilde zwijnen uit te breiden. De nieuwe wet rekent wilde zwijnen ook niet meer tot
jachtwild. Alleen in het kader van beheer en schadebestrijding mogen wilde zwijnen
nog worden geschoten. De vergunning moet worden aangevraagd bij Gedeputeerde
Staten van de provincie.
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Mond en klauwzeer
Non-vaccinatiebeleid
In 1992 is in de EU vanuit landbouwkundig/economisch oogpunt besloten tot het
voeren van een non-vaccinatiebeleid voor mond- en klauwzeer. Tot 1991 hanteerde
onder andere Nederland een strategie van routinematige preventieve vaccinatie. Deze
strategie is zeer effectief gebleken om mond- en klauwzeer in West-Europa uit te
roeien in een situatie met, in vergelijking tot de huidige situatie, weinig verkeer van
dieren en producten binnen Europa en weinig reizigersverkeer met landen waar
mond- en klauwzeer inheems voorkomt. Aangezien, onder meer door het verdwijnen
van het IJzeren Gordijn en het veel intensievere internationale verkeer de risico’s op
introductie van mond- en klauwzeervirus zullen zijn toegenomen, en omdat een
aantal desastreuze uitbraken van de ziekte zijn opgetreden, wordt de roep om
herinvoering van de routinematige vaccinatie weer gehoord. Effectieve herinvoering
van algehele preventieve vaccinatie zou echter enerzijds moeten plaatsvinden tegen
alle in de wereld voorkomende stammen en substammen van het mond- en
klauwzeervirus en daarnaast betrekking moeten hebben op alle soorten
evenhoevigen, waaronder miljoenen varkens. Voor een dergelijke kostbare en
logistiek zeer complexe strategie is internationaal geen draagvlak.
Een belangrijk argument voor het non-vaccinatiebeleid was dat uit berekeningen was
gebleken dat het stoppen met vaccineren voor de landbouw financieel gunstiger zou
zijn. Daarbij werd uitgegaan van de schatting, dat er zonder vaccinatie een keer in de
10 jaar een grote mond- en klauwzeeruitbraak zou zijn. Daarnaast bood het stoppen
met vaccineren nieuwe kansen voor uitbreiding van de export van vlees naar onder
andere Japan en de Verenigde Staten van Amerika.
Kosten MKZ-crisis
Bij de mond- en klauwzeeruitbraak in 2001 bleek dat de financiële schade veel groter
was, dan in 1992 geschat. Het Landbouweconomisch Instituut (LEI) heeft uitgerekend
wat de recente uitbraak heeft gekost. Daarbij is niet alleen rekening gehouden met de
exportverliezen van de agribusiness, maar ook met de uitvoeringskosten van de
bestrijding (waaronder politie) en de gevolgen voor het toerisme. De totale kosten
van de mond- en klauwzeer-crisis komen dan op zo’n 800 miljoen euro (Sikkema in
Resource, 2002). Ter vergelijking: de totale schade in het Verenigd Koninkrijk, waar
eveneens in 2001 een epidemie van mond- en klauwzeer woedde en evenmin werd
gevaccineerd maar geruimd, wordt geschat op ongeveer 6 miljard euro. Ongeveer de
helft daarvan betreft schade die door de toeristische sector is geleden door afsluiting
van het platteland (bron: website DEFRA)
Huidig dierziektebeleid niet meer acceptabel
Naast de hoge kosten bracht de mond- en klauwzeercrisis grote emotionele schade en
maatschappelijke onrust met zich mee. Dat de aanvaardbaarheid van het
dierziektebeleid vragen kan oproepen, bleek uit de publieke reactie toen er
daadwerkelijk mond- en klauwzeer in Nederland uitbrak (zie onder meer het Rapport
van de Commissie Wijffels (Wijffels, 2001)). De maatschappelijke verontwaardiging
richtte zich op het preventief ruimen van gezonde productiedieren, hobbydieren en
zeldzame huisdierrassen, maar ook op het non-vaccinatiebeleid alsmede de
maatschappelijke ontwrichting. Ook het ruimen van een groep Schotse Hooglanders,
en de wijze waarop dit in natuurgebied De Duursche Waarden gebeurde, leidde tot
veel kritiek.
In totaal werden in Nederland bij de crisis in 2001 zo’n 260.000 runderen en schapen
geruimd (Sikkema in Resource, 2002). Dat hier en daar zelfs de hulp van de Mobiele
Eenheid moest worden ingeroepen, geeft ook aan dat de acceptatie van de huidige
veterinaire regelgeving bij een mond- en klauwzeeruitbraak maatschappelijk gezien
gering is.
Ervaringen uit recente mond- en klauwzeeruitbraken uit zowel Nederland als het
Verenigd Koninkrijk laten zien dat de bestrijding als veterinairrechtelijke maatregel ter
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bescherming van de veestapel of bepaalde handelsbelangen niet meer als een
geïsoleerde actie binnen de sector kan worden gezien. Ook de veranderde leefwijze
van de bevolking, de veranderde instelling tegenover het milieu en
dierenbescherming moeten in aanmerking worden genomen.
In 1998 werd er op het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) een
oefening gehouden waarin een uitbraak van mond- en klauwzeer in de Flevopolders
als uitgangspunt werd genomen. In deze polders liggen de Oostvaardersplassen, een
groot, zeer belangrijk natuurgebied waarin toen zo’n 800 voor mond- en klauwzeer
gevoelige dieren (Heckrunderen, edelherten en reeën) leefden.
Tijdens deze oefening bleek dat er nogal wat verschil van mening was over wat te
doen bij een mond- en klauwzeeruitbraak in of in de omgeving van de
Oostvaardersplassen. Volgens de vigerende veterinaire regelgeving zouden bij een
mond- en klauwzeeruitbraak ook in natuurgebieden alle mond- en
klauwzeergevoelige dieren preventief moeten worden geruimd. Dit zou hebben
ingehouden dat alle evenhoevige dieren, zoals de runderen, herten, en reeën, op de
een of andere manier zouden moeten worden gedood. Nog afgezien van de
praktische uitvoerbaarheid (reeën die de natuurgebieden uitvluchten dragen juist bij
aan verdere verspreiding van het virus) bleek uit deze oefening, dat het afschieten van
zulke grote aantallen dieren in natuurgebieden als de Oostvaardersplassen op grote
maatschappelijke weerstand zou stuiten.
Nieuwe regelgeving MKZ
Op 12 juni 2003 zijn de Europese landbouwministers akkoord gegaan met een nieuwe
richtlijn voor de bestrijding van mond- en klauwzeer. De nieuwe richtlijn (gewijzigde
90/423/EEC) staat bij een uitbraak van mond- en klauwzeer noodvaccinaties toe. De
(gewijzigde) regeling is in juli 2003 van kracht geworden. Bij een mond- en
klauwzeeruitbraak mag naast het ruimen van de dieren in de stal waar de ziekte is
vastgesteld, zo spoedig mogelijk noodvaccinatie in een omtrek van enkele kilometers
plaatsvinden (zgn. ringvaccinatie). De gevaccineerde dieren mogen blijven leven tot
het moment dat ze normaal gesproken worden afgevoerd naar de slacht. Het vlees
van deze dieren kan onder voorwaarden op de Europese markt worden afgezet. De
voorwaarden voor de afzet van vlees zullen tijdens een uitbraak in Europees overleg
worden bepaald. Het is dus niet langer nodig om gezonde gevaccineerde dieren
alsnog te doden. Dit toestaan van noodvaccinaties biedt tevens perspectieven voor
dieren in natuurterreinen, dierentuindieren, hobbydieren etc., afgezien dan van de
praktische uitvoerbaarheid (reeën, herten etc. die de natuurgebieden uitvluchten).
Wanneer echter gebruik is gemaakt van noodvaccinaties, dan duurt het aanzienlijk
langer om als regio de mond- en klauwzeervrij status terug te krijgen dan wanneer
alleen stamping out is toegepast.
Infectieuze Bovine Rhinotracheitis (IBR)
Bestrijdingsprogramma
IBR is één van de ziekten van de OIE-lijst waarvoor Nederland tot voor kort een
bestrijdingsprogramma had opgezet. Dit programma bestond uit een verplichte
vaccinatie van bepaalde categorieën dieren en een certificeringsprogramma met
vrijstelling van de vaccinatieplicht voor bedrijven die vrij van de ziekte waren. Als
gevolg van problemen met het vaccin is de vaccinatieverplichting inmiddels
opgeschort, maar het certificeringsprogramma is nog operationeel, en het aantal IBRvrije bedrijven stijgt snel.
IBR in de Oostvaardersplassen
Onder de Heckrunderen in de Oostvaardersplassen komt ook IBR voor. De dieren
hebben er nauwelijks of geen last van, en er is voor deze populatie geen enkele reden
waarom ook deze vrij van de ziekte zou moeten zijn. Toen het programma nog
volledig operationeel was, werd er door officiële vertegenwoordigers van de
veehouderij, en ook door individuele veehouders fel tegen geprotesteerd dat de
ziekte in de Oostvaardersplassen eventueel zou kunnen blijven voortbestaan als het
land de ziekte-vrij-status zou benaderen. In de eerste plaats werd deze populatie als
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een gevaar voor verspreiding in de dan volledig gevoelige commerciële veepopulatie
gezien, en ten tweede werd geclaimd dat de ziekte-vrij-status niet verleend zou
kunnen worden zolang er nog een bekende kern van de ziekte in Nederland aanwezig
zou zijn. Nu het verplichte deel van het programma is opgeschort, zijn de discussies
hierover minder geworden. Het certificeringsysteem loopt door en is vrij succesvol. In
de nabije toekomst zal derhalve toch de vraag terugkomen over het voortbestaan van
een met IBR besmette populatie in een verder vrij land.
Het moge duidelijk zijn, dat andere facetten als de wens voor een ziekte-vrij-status
meespelen, zoals het beheer van de populatie als een gegeven op zich en de
welzijnsproblemen die het vaccineren op populatieniveau met zich meebrengen.
Voorbeelden van ziektenuitbraken in het buitenland
Ook in andere delen van de wereld zijn voorbeelden te vinden van situaties waar
conflicten ontstaan tussen dieren in wilde omstandigheden en in de veehouderij als
gevolg van ziekten. Recent is bijvoorbeeld mond- en klauwzeer uitgebroken in de
omgeving van het Krügerpark in Zuid-Afrika.
Dichter bij huis speelt tuberculose bij runderen en dassen in het Verenigd Koninkrijk.
Zie hiervoor het kader.
Zijn dassen de oorzaak van tuberculose bij rundvee?
In Engeland is al vele jaren een debat gaande over het feit of tuberculose overgebracht wordt via
dassen aan rundvee. Tot op heden was dit debat vooral gebaseerd op emotie, bij gebrek aan harde
objectieve bewijzen. Nu zijn de laatste conclusies op dit gebied, dat dassen wel betrokken zijn bij de
transmissie, maar dat meer veldonderzoek vereist is om de rol van dassen te onderzoeken en te
kwantificeren. Dit is een hele omslag met het verleden, toen kortweg gesteld werd dat dassen de
bron van besmetting waren en zoveel mogelijk geruimd moesten worden.
Een voorbeeld waarbij duidelijk wordt wat de gevolgen kunnen zijn van ingrijpen in
de natuurlijke situatie wordt geschetst door het voorkomen van rundertuberculose
onder witstaartherten in Michigan in de Verenigde Staten, zoals weergegeven in
bijlage 3. Hieruit blijkt wat voor invloed sommige factoren kunnen hebben op de
transmissie van een ziekte: afwijkende jachtwetgeving, jachtmethoden en bijvoeren.
In bijlage 4 zijn een aantal casussen weergegeven voor verschillende dierziekten uit
verschillende streken van de wereld. Per casus is weergegeven hoe de ziekte zich
heeft gedragen en welke bestrijdingsmaatregelen zijn genomen. Het gaat om de
volgende casussen:
• Brucellose onder bisons in het Yellowstone Park. Bisons zwerven in de winter
buiten de grenzen van het park en komen op gronden waar ook vee weidt. Tot nu
toe is nooit aangetoond dat de besmetting van de bisons op het huisvee is
overgegaan. De veehouders zijn daar wel zeer bevreesd voor. Na jaren van
pogingen om in een samenwerking tussen veehouders, gesteund door de Animal
and Plant Health Inspection Service, en natuurbeheerders te komen tot goede
plannen voor het management van met Brucellose besmette kuddes bisons in het
Yellowstone Park, is er sinds 2000 het Joint Management Plan, waarin alle partijen
zich flexibel blijken te hebben opgesteld. Met name de Animal and Plant Health
Inspection Service heeft een belangrijke rol gespeeld door het flexibel toepassen
van bestaande wetgeving. De Brucellose-vrije status van de staat Montana zal niet
veranderen door de aanwezigheid van mogelijk Brucellose-positieve bisons in
bufferzones rondom het park.
• Runderpest in de Serengeti. In 1887 is runderpest in Afrika binnengebracht met de
invoer van besmette runderen in de Hoorn van Afrika. In de 12 jaar daarna is naar
schatting 80 tot 90 % van de wilde hoefdieren ten prooi gevallen aan de ziekte.
Sinds de beschikbaarheid en de toepassing van vaccinatie tegen runderpest onder
huisrunderen, blijkt, dat de ziekte zich in de wilde populatie niet kan handhaven.
De uitbraken die zich nog steeds met enige regelmaat voordoen, zijn het gevolg
van circulatie van het virus onder runderen en het overslaan van de ziekte naar
het wild.
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Varkenspest in Duitsland, Frankrijk en Luxemburg. Bij uitbraken van klassieke
varkenspest in vijf deelstaten in Duitsland blijkt het om verschillende stammen
van het virus te gaan. Dat betekent dat er vijf verschillende introducties van het
virus moeten hebben plaatsgevonden. Wilde zwijnen kunnen, al dan niet indirect,
de ziekte overdragen op huisvarkens. Bij de uitbraken in het grensgebied van
Duitsland, Frankrijk en Luxemburg blijkt de populatiedichtheid een grote rol te
spelen. Een opeenvolgend aantal jaren met veel mast (eikels en beukenootjes) en
het bijvoeren leiden tot wegvallen van voedselconcurrentie en tot grote, en
vroege, worpen biggen. Bijvoeren levert ook nog het gevaar op van het
introduceren van het virus, door gebruikmaking van keuken- en slachtafvallen.
Ook de hoge jachtdruk is een factor die bijdraagt aan de verspreiding. Het leidt tot
het over een grotere oppervlakte verspreiden van de dieren en daardoor grotere
verspreidingsmogelijkheden van de ziekte. Er zijn diverse strategieën
geformuleerd en toegepast. In het genoemde gebied voert men een combinatie
uit van vaccinatie door middel van lokaas en jacht op specifieke leeftijdsgroepen
(gevoelige dieren).
Anthrax in Lake Manyara National Park. In Afrika wordt miltvuur in de wildparken
vooral als een “fact of life” gezien. Alleen als er gevaar bestaat voor de
volksgezondheid of voor huisvee worden, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika,
maatregelen genomen. Soms kunnen populaties bijna gedecimeerd worden door
de ziekte, zoals de impala’s in Lake Manyara National Park (een reductie na de
epidemie van 90 %). Door ecologen worden ziekten als deze gezien als belangrijk
populatie-regulerend mechanisme. Doordat er ook veranderingen in de
genetische samenstelling van de kudde plaatsvindt, vormt ziekte ook een
belangrijke selectiefactor.
TBC in het Krügerpark. In 1990 is rundertuberculose ontdekt bij buffels in het
Krügerpark in Zuid-Afrika. Met name in het zuidelijke deel van het park zijn soms
grote percentages van buffelkuddes geïnfecteerd, en de ziekte verspreidt zich
naar het noorden. Ook de leeuwenpopulatie wordt ernstig aangetast door de
ziekte. Waarschijnlijk is de besmetting in de jaren ’50 of ’60 in de populatie
terechtgekomen door contact met besmet huisvee. In hoeverre de ziekte impact
gaat hebben op de populatie als geheel is moeilijk vast te stellen. Door middel van
testen van dieren en verwijderen van de positieven, wordt getracht de ziektedruk
in het noordelijk deel van het park zo laag mogelijk te houden. Zoveel mogelijk
wordt geprobeerd om elke kudde eens per drie jaar te testen. In het zuidelijke
deel wordt de TBC niet aangepakt. Wel worden daar (gezonde) buffelkalveren uit
de kudde gehaald en opgefokt om elders te worden uitgezet om de genenpool te
beschermen.
MKZ in Botswana. Uit literatuuronderzoek blijkt dat mond- en klauwzeer in
Europa en Noord-Amerika slechts in heel zeldzame gevallen overgebracht wordt
van vee naar wilde dieren en omgekeerd. In Botswana is een uitbraak beschreven
bij runderen in een vaccinatievrije zone. Botwana exporteert rundvlees, en het is
dus van groot belang ongevaccineerde regio’s open te houden. In de betreffende
regio is het bekend dat mond- en klauwzeer endemisch is in de buffelpopulatie.

De voorbeelden laten zien, dat ziektes onder wilde dieren heel verschillend kunnen
uitpakken, heel verschillend beheerd kunnen worden en heel verschillende invloeden
kunnen hebben.
•
De aanpak van de brucellose onder de bisons laat zien, dat het vooral ging om
het behoud van de ziekte-vrij-status, en dat dat mogelijk bleek door bestaande
regelgeving, gecombineerd met bewaking, flexibel toe te passen.
•
De invloed van vee op wild en omgekeerd blijkt uit de runderpest-case, waar de
runderpest uit de wilde populaties verdwijnt wanneer de ziekte onder huisvee
bestreden wordt. Dat runderpest zo makkelijk in de wilde populaties doordrong,
hangt ongetwijfeld samen met het gezamenlijk gebruik van de graasgronden.
•
Hetzelfde geldt voor de mond- en klauwzeeruitbraak in Botswana, maar dan
andersom. Mond- en klauwzeer komt endemisch voor onder de wilde buffels. In
Europese systemen vindt gezamenlijk gebruik van graasgronden veel minder
plaats, en het effect daarvan blijkt ook uit de analyse die is gemaakt van de
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•
•

•

literatuur omtrent mond- en klauwzeeruitbraken in Europa en Noord-Amerika:
het gebeurt maar heel zelden dat de ziekte over en weer wordt overgedragen.
Ook bij nadere analyse van de varkenspest onder Europese wilde zwijnen blijkt
transmissie tussen de beide groepen vooral het gevolg van menselijk handelen,
en maar zeer zelden van direct contact.
De regulerende invloed van een ziekte blijkt uit de case over miltvuur in Lake
Manyara National Park. Dit is een extreem voorbeeld, maar andere ziekten zullen
in een aantal gevallen een vergelijkbaar effect, zij het minder ingrijpend, kunnen
hebben.
De TBC-case laat zien dat de verspreiding van ziekten ook onbeheersbare vormen
kan aannemen. De ziekte is de populatie ingekomen als gevolg van besmet
huisvee, maar leidt nu een eigen leven, met een nog ongewisse invloed op de
populaties, niet alleen van buffels, maar ook van andere diersoorten.

2.1.4

Concluderend, de belangrijkste spanningen en dilemma’s bij
diergezondheid
Voor zowel landbouw als natuur geldt dat over en weer risico’s bestaan van het
overdragen van besmettelijke ziekten. Hoe groot die risico’s eigenlijk zijn in de
Nederlandse situatie, is niet zo goed bekend.
Over het algemeen zijn dieren uit de landbouw en natuur voldoende van elkaar
gescheiden, om te voorkomen dat de ziekte(n) door direct contact over worden
gebracht. Insleep en verspreiding van ziekten in de veehouderij is in veel gevallen het
gevolg van menselijke fouten. Uitzonderingen hierop kunnen zijn overdracht van het
mond- en klauwzeervirus via de lucht of besmettingen van landbouwhuisdieren via
faeces van wilde dieren.
Wel is het zo, dat de kans op ziekte-insleep door ‘menselijke’ fouten groter wordt,
naarmate het virus zich dichter in de buurt (omliggende natuur) van
landbouwbedrijven ophoudt. Recentelijk is klassieke varkenspest op deze manier in
Luxemburg uitgebroken.
Daarbij zouden landbouwhuisdieren – zolang er niet preventief wordt gevaccineerd wel eens kwetsbaarder kunnen zijn voor besmettelijke ziekten dan dieren die in
natuurgebieden leven. De ‘natuurlijke’ situatie heeft als voordeel een natuurlijke
leeftijdsopbouw, waardoor er voor bepaalde ziekten naast jonge voor ziekte
gevoelige dieren ook oudere immune dieren aanwezig zijn (opbouw natuurlijke
weerstand). Dit houdt in dat wanneer een dergelijke ziekte in een natuurlijke groep
dieren uitbreekt, deze na verloop van tijd ook weer zal uitdoven. Of een ziekte zal
uitdoven heeft te maken met populatiedichtheid en grootte, maar vooral met de mate
waarin en snelheid waarmee er jonge, gevoelige dieren in de populatie bijkomen. Dat
ziekten zullen uitdoven geldt echter zeker niet voor alle ziekten. Er zijn ziekten (zoals
tuberculose en IBR) die in de populatie aanwezig kunnen blijven doordat de dieren
die ermee besmet zijn levenslang besmet blijven.
In de landbouw zijn de dierpopulaties veelal volledig gevoelig voor ziekten die niet in
de regio aanwezig zijn en waartegen niet wordt gevaccineerd. Aangezien uitbraken
van de meeste snel om zich heen grijpende epidemische ziekten zo snel mogelijk
onder controle worden gebracht, wordt er nooit immuniteit tegen opgebouwd.
Het debat landbouw - natuur zal zich wat dierziekten betreft moeten toespitsen op de
mogelijkheden die de landbouw ter beschikking staan ziekte-insleep vanuit de natuur
te voorkomen. Dit zonder dat de natuur te veel aan banden te leggen. Hierbij zou
gedacht kunnen worden aan:
•
Managementmaatregelen om ziekte buiten te houden.
•
Mogelijkheden van vaccineren.
•
Aparte regelgeving op het gebied van diergezondheid voor landbouw en natuur,
met daarbij de eis dat wel vergelijkbare garanties omtrent de risico’s kunnen
worden geleverd.
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Door monitoring moeten de risico’s van dieren in de natuur in de gaten gehouden
worden. De volgende zaken zouden gemonitored kunnen worden:
•
Ziektestatus
•
Bij gestorven dieren:
- Gestorven door ziekte, al dan niet besmettelijk, lijst-ziekte of niet
- Gestorven door ouderdom
- Gestorven door ongeluk
- Gestorven dieren door afschot.
Ook bij levende dieren moet monitoring plaatsvinden om te bepalen of er ziekten
voorkomen, of die ziekten al dan niet besmettelijk zijn en of het om ziekten van de
OIE-lijst gaat. Handelsziekten zouden geen probleem moeten zijn , omdat de dieren in
natuurterreinen geen handelsfunctie hebben.
Anderzijds moet ook de natuur worden beschermd tegen mogelijke besmettingen
vanuit de reguliere veehouderij. De grote uitbraken van de laatste jaren hebben zich
vrijwel geheel tot de veehouderij beperkt, zelfs de klassieke vogelpest, waarvan al dan
niet terecht wordt aangenomen dat deze vanuit een ‘wild reservoir’ is overgeslagen.
Voor wat betreft overdracht van dierziekten lijkt de veehouderij toch vooral te worden
bedreigd door de veehouderij zelf. Er zijn wel degelijk voorbeelden van overdracht
van ziekten van dieren in het wild naar de veehouderij, maar de omvang van de
verspreiding van ziektes lijkt toch vooral voor rekening van de veehouderij zelf te
komen.
Wat betreft MKZ mag er nu worden gevaccineerd. Dit betekent, dat er rondom
natuurgebieden in voorkomende gevallen een ringvaccinatie kan worden uitgevoerd
om de dieren in deze gebieden zoveel mogelijk te vrijwaren van besmettingen vanuit
de landbouw.
Zowel in de (rund)veehouderij als in de populaties in natuurterreinen dient
monitoring van de ziektestatus plaats te vinden. Voor de veehouderij is het van groot
(economisch) belang dierziekten zo strikt mogelijk onder de duim te houden. In de
natuur is deze drijfveer er niet. Ziekten worden hier gezien als een normaal onderdeel
van het leven.

2.2

Welzijn van dieren

Ook over dierenwelzijn wordt in kringen van natuurbeheerders en veehouders
verschillend gedacht. De Dierenbescherming en de veehouders wijzen op de
zorgplicht, natuurbeheerders wijzen op (te ontwikkelen) zelfredzaamheid van dieren
en op de onnatuurlijke omstandigheden waaronder dieren in de veehouderij leven. Er
is nog onduidelijkheid over wat verantwoord is, wat er mag en kan. In dit hoofdstuk
wordt geprobeerd het begrip welzijn voor dieren in de veehouderij en in de natuur te
onderbouwen. Daartoe worden eerst enkele relevante definities uitgewerkt.
Vervolgens worden enkele voorbeelden aangehaald waar de spanning in zichtbaar is,
en wordt uit wetenschappelijke bron bezien hoe tegen deze spanning aangekeken
zou kunnen worden. Tenslotte wordt aangegeven hoe met dierenwelzijn omgegaan
kan worden.
2.2.1
Dierenwelzijn en (potentiële) wildheid gedefinieerd
Mensen kijken op heel verschillende manieren tegen het begrip dierenwelzijn aan. Zo
zal de een denken, dat een solitair gehuisvest konijn het prima naar zijn zin heeft in
zijn hokje, terwijl de ander juist vindt dat het beestje ernstig in zijn welzijn is
aangetast, omdat een konijn van nature geen solitair levend dier is, maar altijd in
groepsverband leeft.
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Veehouders en natuurbeheerders interpreteren het begrip dierenwelzijn ook
verschillend. Vaak wordt van ‘de ander’ gedacht dat deze niet goed met zijn dieren
omgaat en dat het welzijn van die dieren minder is dan dat van de dieren waarvoor
hijzelf verantwoordelijk is.
In het rapport 'Goede tijden, slechte tijden, ethiek rondom grote grazers.' (Keulartz et
al., 1999) is geconstateerd dat mensen afhankelijk van hun achtergrond en belangen,
verschillende en vaak tegengestelde opinies hebben over het beheer van hoefdieren
in natuurgebieden. Dit wordt in het rapport beschreven als standpunten vanuit een
eco-ethisch perspectief (geredeneerd vanuit het ecosysteem en het dier als onderdeel
van een populatie), tegenover standpunten vanuit een dierethisch perspectief (gezien
vanuit de positie van het individuele dier). Het bleek mogelijk om tussen beide
standpunten een compromis te sluiten, door uit te gaan van een door beide groepen
gedeeld respect voor potentiële wildheid.
Het idee van potentiële wildheid is in het rapport ‘Wildheid gewogen. Samenspel van
ethologie en ethiek bij de de-domesticatie van hoefdieren’ (Koene en Gremmen, 2002)
verder uitgewerkt. Koene en Gremmen definiëren het begrip potentiële wildheid als
de mate waarin een dier op populatieniveau in een wilde/ natuurlijke omgeving (dus
terug naar de oorspronkelijke context van het dier) zal overleven.
Veehouders passen hun normen- en waardenstelsel toe op de praktijk van
natuurbeheer en omgekeerd. Het officiële beleid is tot nu toe altijd van één normenen waardenstelsel uitgegaan, namelijk dat van de veehouderij. Zoals ook Brom et al.
(2003) in hun rapport aangeven, is er sprake van dominantie van de een (de
veehouderij) over de ander (het natuurbeheer).
In het nieuwe regeerakkoord staat o.a. te lezen dat "Nederland zal in de Europese
Unie pleiten voor een scherpe normstelling ten aanzien van milieu en dierenwelzijn,
waaronder verbetering van de omstandigheden van intensieve veehouderij". Wel zal
Nederland niet langer een koploperspositie innemen wat betreft wetgeving op het
gebied van dierenwelzijn, maar in de pas lopen met de Europese regels.

Voordat we een aantal voorbeelden van spanningen tussen veehouders en
natuurbeheerders bespreken, doen we eerst een poging het begrip dierenwelzijn te
definiëren. Het dierenbelang (het menselijk belang komt hierbij niet aan de orde) is in
drie delen onder te verdelen, namelijk:
1) natuurlijk gedrag,
2) biologisch functioneren,
3) subjectieve ervaringen van het dier.
Een welzijnsdefinitie die een combinatie van 1, 2 en 3 geeft is bijvoorbeeld die van
Webster (1995):
‘Het welzijn van een dier moet gedefinieerd worden niet alleen door hoe het zich
voelt binnen een spectrum dat varieert tussen lijden en plezier, maar ook door zijn
vermogen om fysieke en mentale fitness te handhaven en op die manier niet alleen de
kwaliteit van het leven, maar ook de overleving van zijn genen te garanderen’.
Kortweg: ‘Het welzijn van een dier wordt bepaald door zijn vermogen om lijden te
vermijden en zijn eigen fitness te handhaven'.
Deze definitie geeft - volgens Koene en Gremmen (2002) - goede mogelijkheden om
welzijn van zowel gehouden dieren als van wilde en verwilderde dieren te meten en
met elkaar te vergelijken.
2.2.2
Voorbeelden van spanningen
De discussie heeft zich de laatste jaren toegespitst op het welzijn van hoefdieren in
natuurgebieden. Zwart-wit gesteld vinden veehouders dat de dieren aan hun lot
worden overgelaten en zijn natuurbeheerders van mening dat de runderen en
paarden een prima rol spelen in het ecologische proces, dat ze goed tegen de
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omstandigheden zijn opgewassen en dat het een aspect is van natuurlijke selectie als
een individueel dier niet door de winter komt.
Daarnaast is er toenemende kritiek op de omstandigheden waarin dieren in de
(intensieve) veehouderij worden gehouden.
Hieronder zullen deze twee aspecten – de kritiek vanuit veehouders en de
maatschappij op het lot van hoefdieren in grote natuurterreinen én de kritiek vanuit
natuurbeheerders en de maatschappij op het lot van hoefdieren in de veehouderij –
nader worden besproken.
2.2.3

Ingrijpen of niet?

“Die paarden mogen wel eens geborsteld worden. Hun haar zit in de war.”
(omwoners van een natuurgebied klagen voortdurend dat de koniks met klitten in
hun haren rondlopen, dat de hengsten af en toe een flinke trap naar elkaar uitdelen
enz.)
“Als wij onze koeien verwaarlozen worden we bestraft. Maar natuurbeheerders
kunnen hun gang gaan. Dat is rechtsongelijkheid”. (veehouder na de vermeende
hongerdood van zo’n 70 stieren in de Oostvaardersplassen).
“Te veel getroetel verandert wild in landbouwhuisdieren”. (natuurbeherende
organisatie).

Moet je als dieren in natuurgebieden - bij tekort aan voedsel of andere redenen - niet
kunnen migreren naar andere gebieden (vanwege het hek om hun gebied) niet
zorgen voor voedsel e.d.? Moet je een gewonde koe wel of niet verzorgen?
Als het antwoord op deze vragen ‘ja’ luidt, zorg je voor de individuele dieren. Maar er
is ook iets op tegen. De dieren zouden wel eens minder in staat kunnen zijn zich zelf
te bedruipen, want je verzwakt de soort, doordat zo ook de zwakkere dieren
overleven.
Het welzijn van dieren in de grote natuurgebieden heeft tot veel discussie geleid. In
de winter van 1999 stierven er in de Oostvaardersplassen ruim 70 Heckrunderen,
waarvan 50 stieren. In totaal leefden er op dat moment zo’n 500 runderen. Het nieuws
haalde de landelijke pers en de Tweede Kamer. Nooit tevoren gingen zoveel grote
grazers in korte tijd dood in een natuurgebied. Volgens Beije (2001) was de acute
doodsoorzaak van de stieren het stilvallen van de penswerking door zeer vezelrijk
voedsel. De pens vervult een belangrijke rol bij de warmteregulatie van het dier. Door
het uitvallen hiervan ontstond onderkoeling met een rustige dood als gevolg.
Hier ging achteraf bezien een complex van oorzaken achter schuil; Cruciaal was dat de
oude stieren, die een lage rangorde in de populatie hadden, niet in staat waren om
betere voedselplekken op te zoeken. De dieren waren eerder door de kudde
uitgestoten en hadden elders een solitair en plaatsgebonden bestaan opgebouwd.
Dat gaf tot dan toe geen problemen, maar in de zeer natte winter van 1998/1999
raakte op een aantal plaatsen het goede voedsel snel op. Volgens Jan Griekspoor,
beheerder van de Oostvaardersplassen (pers. mededeling) maakt het niet uit of er al
dan niet een hek zou hebben gestaan: de dieren zouden niet meer van hun plek
gekomen zijn, ook al had de kudde meer ruimte.
Bijvoeren zou tot grote sociale onrust binnen de kudden hebben geleid: bijvoeren
leidt tot gevechten waardoor het voer niet ten goede komt aan de dieren die het
nodig hebben. Bovendien wordt door bijvoeren de draagkracht van het terrein
kunstmatig verhoogd, waardoor meer kalveren geboren worden en bovendien op een
vroeger tijdstip, namelijk in december of januari, met andere welzijnsproblemen tot
gevolg.
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Op dit moment staan de Oostvaardersplassen wederom in de belangstelling, omdat
wellicht een populatiecrash dreigt, als het aantal dieren de draagkracht van het
terrein gaat overschrijden. Moeten we – ook gelet op de doelstellingen van het
gebied zolang mogelijk niets doen en ‘de natuur zijn gang laten gaan’ of voortijdig
ingrijpen en een aantal dieren afschieten? Een onafhankelijke commissie heeft in
september 2004 hierover een advies uitgebracht aan Staatsbosbeheer. Dit advies zal
mede worden besproken in de Veterinaire Begeleidingscommissie Natuur.
De wetgeving en dierenwelzijn
Er zijn twee artikelen in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) die wat
betreft de discussie over het welzijn van dieren in natuurgebieden van belang zijn:
artikel 36 en 37.
artikel 36:
“Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter
bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te
veroorzaken, dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.”
“Een ieder is verplicht hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen”.
In artikel 1 van de GWWD staat dat artikel 36 tevens geldt voor niet-gehouden dieren.
artikel 37:
Artikel 37, heeft uitsluitend betrekking op gehouden dieren.
Het luidt: "Het is de houder van een dier verboden aan het dier de nodige
verzorging te onthouden".
De Flora- en Faunawet (FFwet) heeft ondermeer betrekking op de wilde hoefdieren,
zoals edelherten, reeën en wilde zwijnen. Voor deze dieren is artikel 2 van toepassing.
Dit artikel luidt:
1e lid: een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en
planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.
2e lid: de zorg (..) houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of
fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege
te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle
maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd
teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen
worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
Zowel de GWWD als de FFwet zijn niet duidelijk wanneer iemand kan worden
verweten onvoldoende actief te zijn geweest in een situatie, waarop deze artikelen
van toepassing zijn.
Het voorkómen van onnodig lijden en onacceptabele pijn is de rode draad in de
‘Ethische Richtlijnen’ die zowel Staatsbosbeheer als Natuurmonumenten hebben
opgesteld, als uitwerking van de Leidraad Grote Grazers. De toenmalige
Staatssecretaris van LNV, Mw. Faber, heeft in de Leidraad grote grazers aangegeven
dat de grazers in de grote natuurterreinen (Oostvaardersplassen en Veluwezoom)
gezien worden als niet-gehouden. Wel heeft zij hierbij duidelijk aangegeven dat dit
niet betekent dat aan de dieren, indien nodig, geen zorg wordt geboden. De vraag is
of in dat geval artikel 36 geldt. Deze Leidraad (zie bijlage 5) is een uitwerking van
twee brieven die aan de Tweede Kamer zijn gestuurd (19 januari, respectievelijk 25
april 2000) naar aanleiding van een tweetal debatten met de Vaste Commissie voor
LNV (die onder andere gingen over de hierboven genoemde dood van een aantal
Heckrunderen in de Oostvaardersplassen). De Leidraad biedt het beleidskader voor de
omgang voor met name runderen en paarden, maar ook voor schapen en geiten in
natuurterreinen, en terreinbeheerders worden geacht deze Leidraad te volgen.
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Ingrijpen of niet is een dilemma; wanneer lijdt een dier bijvoorbeeld onnodig en
wanneer is er sprake van ondraaglijke pijn? Hieronder een paar praktijkvoorbeelden:
•
Een oud rund heeft het aan het einde van de winter erg moeilijk en de kans is
groot dat hij het niet voorjaar niet haalt. Het dier afmaken, verzorgen, of laten
leven?
•
Verhongeren van herbivoren in de winter is op zich een natuurlijk proces dat
ongeacht de aanwezigheid van predatoren optreedt.
•
Een oude stier is midden in de zomer in de problemen gekomen, duidelijk door
ouderdom. Het dier ligt op de grond en kan niet meer overeind komen. Afmaken
of zelf laten sterven?
•
Afschieten kan bij het dier grote stress veroorzaken en waarschijnlijk leiden tot
vluchtpogingen. De afweging is of de nadelen voor het welzijn van het dier van
het ingrijpen niet opwegen tegen de voordelen (verkorten van het
stervensproces). Hoe is het verschil te zien tussen een dier dat van ouderdom
doodgaat en een dier dat ligt te lijden?
•
Een half jaar oud veulen is afgezonderd van de kudde en heeft een zware
blessure aan zijn been en loopt op 3 benen. Hij ziet er verder nog goed uit,
beweegt goed en vlucht weg als hij benaderd wordt. Wat te doen?
•
Afwegingen kunnen zijn of het dier nog zelfredzaam is (kan hij bij water etc.) en
hoe de conditie van het dier is. In een groot natuurterrein is het niet goed
mogelijk om een veulen dat uit de kudde is gehaald voor behandeling, daarna
weer geaccepteerd te krijgen in de kudde.
2.2.4
Soorteigen gedrag in de veehouderij?
Veehouders vinden dat hun dieren een prima leven hebben, met altijd voldoende
voer, en zorg wanneer ze ziek zijn en natuurbeheerders vinden dat dieren in de
veehouderij een groot deel van hun natuurlijke gedrag niet kunnen uitoefenen. Zo
worden kalfjes meteen na de geboorte bij de moeder vandaan gehaald en hebben de
groepen geen natuurlijke samenstelling als je kijkt naar leeftijd en geslacht.
Wel wordt in de intensieve huisvesting – ook onder druk van (Europese) regelgeving steeds meer rekening gehouden met de belangen van het dier, naast een zo hoog
mogelijke productie. Zo staat in de concept Nota Dierenwelzijn dat het systeem moet
worden aangepast aan de dieren, en niet andersom. Het natuurlijk en functioneel
gedrag van een dier speelt daar een steeds grotere rol in. Voorbeelden: kalveren die
lang moeten kunnen zuigen of kippen die moeten kunnen stofbaden.
Huisvestingssystemen gebaseerd op natuurlijk gedrag zijn al ontworpen, zoals het
Peter's farm systeem voor kalveren, waarin kalveren in groepen worden gehuisvest, of
het zg. Stolbasysteem, een familiehuisvestingssysteem voor varkens.
Ook vanuit de maatschappij is er druk opdat dieren hun soorteigen gedrag kunnen
uitoefenen en welzijnsproblemen worden tegengegaan. Zo wordt er op dit moment
geageerd om melkkoeien niet het hele jaar door op stal te huisvesten, maar om ze
weidegang te blijven geven. En is er op dit moment veel aandacht voor
welzijnsproblemen bij recreatiepaarden (‘Mogelijke dierwelzijnsproblemen in de
paardenhouderij’, RDA, 2003).
2.2.5
Wat is wetenschappelijk bekend?
Er is volgens Koene en Gremmen (2002) veel bekend over het welzijn van
gedomesticeerde dieren. Stereotypieën of abnormaal gedrag zijn een duidelijke
aanwijzing dat er iets fout zit in de relatie dier en zijn omgeving. Een voorbeeld van
stereotyp gedrag is het stangbijten bij zeugen. Vocalisaties van dieren onder
suboptimale omstandigheden zijn ook valide indicatoren voor (slecht) welzijn, zoals
bij legkippen de gakelroep (Zimmerman en Koene, 1998) en de ‘squeal’ bij biggetjes
(Weary & Fraser, 1995; Weary, Ross & Fraser, 1997).
Er is echter vrijwel niets bekend over het welzijn van verwilder(en)de dieren en wilde
dieren. Daardoor is het lastig om een objectief oordeel te geven of ‘je maar beter
Heckrund of zwartbonte in Nederland kunt zijn’, met andere woorden of het welzijn
van een dier in de veehouderij beter of slechter is dan dat van een dier in een van de
twee grote natuurgebieden.
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Koene en Gremmen werkten in hun rapport het begrip ‘potentiële wildheid’ verder
uit. Uit een eerder NWO-project was gebleken dat zowel het kamp waar het welzijn
van het individuele dier centraal staat, de dierethici (veel bezoekers en boeren), als
het kamp dat vindt dat een ecosysteem zelfstandig moet draaien en dat je er dus van
af moet blijven, de eco-ethici (veel natuurbeheerders), het respect voor de wildheid
van dieren delen. In geval van uitgezette grazers gaat het dan om hun potentiële
wildheid. Het individuele dier is het best af, als het een zelfstandig leven kan leiden,
vinden ook mensen met een dierethische blik. Maar in de praktijk kunnen
beleidsmakers en natuurbeheerders niet goed met dit begrip uit de voeten. Want wat
houdt het begrip wildheid eigenlijk in? Wanneer is een dier wild genoeg om zichzelf
te kunnen redden? Hoe krijg je een dier zover en zijn Heckrunderen, Koniks en andere
grazers echt wild of niet?
Het zijn natuurlijk geen dressuurpaarden of dikbilkoeien die beheerders uitkiezen
voor natuurgebieden. Koniks en Heckrunderen zijn met zorg gefokt op het
veronderstelde uiterlijk van hun wilde, uitgestorven voorouders, respectievelijk tarpan
en oeros. Het is echter de vraag of runderen en paarden die de vrijheid krijgen, na
verloop van tijd weer hetzelfde worden als hun voorouders.
Het proces waarbij die dieren zich losmaken van de mens, de dedomesticatie, lijkt het
omgekeerde van de domesticatie. Maar of de dieren hun oorspronkelijke
eigenschappen terug kunnen krijgen, hangt af van wat er tijdens de domesticatie
veranderd is. De dieren zijn gewend geraakt aan het contact met mensen, werden
beschermd tegen roofdieren, parasieten en ziekten, kregen ander voedsel, een ander
sociaal leven en beperkte bewegingsvrijheid. De mensen gingen selecteren op nuttige
eigenschappen als hoge melkgift bij koeien. Zo veranderden eigenschappen die te
maken hebben met voedsel zoeken, seksueel gedrag, sociaal gedrag, waakzaamheid
en communicatie. Een deel van die veranderingen zal genetisch zijn vastgelegd en zal
bij dedomesticatie niet weer precies terugdraaien.
Dat we de oorspronkelijke oerdieren niet terugkrijgen, is zeker. Het kan wel gebeuren
dat er nieuwe rassen gaan ontstaan, die in staat zijn als wilde dieren te leven. Paarden
en runderen zijn op veel plaatsen in de wereld ontsnapt en verwilderd. Bekend zijn de
mustangs in Amerika, de Brumbies in Australië en de Chillinghamrunderen in
Engeland. Ook in de Nederlandse natuurgebieden doen de dieren het uitstekend. In
de Oostvaardersplassen kregen 34 runderen en 18 paarden de vrijheid. Nu lopen er
honderden dieren. De dieren blijken zelfredzaam te zijn; ze overleven en planten zich
voort. Maar zijn het dan wilde dieren geworden? Volgens Koene is zelfredzaamheid
daarvoor weliswaar een vereiste, maar zijn dieren pas echt wild geworden als ze zich
natuurlijk gedragen. Dat wil zeggen dat ze onafhankelijk van de mens geworden zijn,
dat ze een plaats in het ecosysteem gevonden hebben en dat er een sociale structuur
is ontstaan.
Koene wilde achterhalen of koeien en paarden – na eeuwenlange kunstmatige
selectie door de mens – nog de mogelijkheid in zich hebben een natuurlijk
gedragspatroon te ontwikkelen. Omdat er weinig literatuur is over verwilderde
runder- en paardenpopulaties ging Koene over de hele wereld verwilderde populaties
observeren. Alle verwilderde paardenpopulaties blijken een vergelijkbare sociale
structuur te hebben. Dit vaste patroon wijst erop dat paarden die door mensen
gehouden zijn geweest, niet alleen de mogelijkheid van natuurlijk gedrag in zich
hebben, maar dat hun gedrag bovendien nog steeds lijkt op dat van hun wilde
voorouders. Kennelijk leidt domesticatie van paarden niet tot grote genetische
veranderingen. Van runderen kwam Koene minder te weten, omdat verwilderde
rundergroepen zo succesvol zijn dat ze bestreden worden, vanwege concurrentie met
vee. Er zijn weinig verwilderde runderpopulaties die door de mens met rust gelaten
worden en de kans krijgen een natuurlijk gedragspatroon te ontwikkelen. Voor zover
runderen niet worden beïnvloed door de mens, leven ze in vergelijkbare sociale
structuren, en is er waarschijnlijk nog een behoorlijke potentie voor wild gedrag
aanwezig.
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Als dieren worden uitgezet, hangt het van de omgeving af of het in potentie
aanwezige wilde gedrag er helemaal uitkomt. Moeten dieren hun natuurlijke
waakzaamheid voor roofdieren behouden of terugkrijgen? Dan moeten die
roofdieren er ook zijn. Moeten dieren op eigen kracht in elk seizoen de beste
voedselplekken opzoeken? Dan zouden er geen hekken op hun weg moeten zijn.
Moet hun aantal op natuurlijke wijze gereguleerd worden? Dan mogen beheerders
niet ingrijpen als overbevolking dreigt. Moeten de dieren leren welke planten giftig
zijn of welk gedrag gevaarlijk is? Dan is het nuttig om zieke, gewonde en stervende
dieren in de groep te laten.
Maar hoe zit het nu met de zorg voor de individuele dieren? Hoe je met uitgezette
grote grazers omgaat, hangt af van hoe wild de dieren zijn.
In de Oostvaardersplassen hebben de dieren een sociale structuur zoals die elders ook
te vinden is. Om wat meer te kunnen zeggen over hoe wild de dieren zijn, zou je hun
zelfredzaamheid en hun natuurlijkheid moeten meten. Maten voor zelfredzaamheid
zijn de aantallen dieren, hun leeftijd en hun conditie. Maten voor natuurlijkheid zijn
bijvoorbeeld hun tijdsbestedingen, de sociale relaties, de samenhang van de groepen,
hun waakzaamheid. Je zou daar volgens Koene een index voor kunnen ontwerpen
aan de hand waarvan de mate van natuurlijkheid met een kort veldbezoek te bepalen
is.
Ook het welzijn van de dieren is in principe te meten. Dat kan door de dieren
voorkeurstesten te laten doen en hun gedrag te controleren (zijn er b.v. abnormale
activiteiten?)
2.2.6

Concluderend, de belangrijkste spanningen en dilemma’s t.a.v.
dierenwelzijn
Dierenwelzijn heeft in de veehouderij een andere betekenis dan in het natuurbeheer.
Het voornaamste spanningsveld is het welzijn van hoefdieren in de grote
natuurterreinen versus dat van hoefdieren in de veehouderij. Veehouders vinden dat
de dieren aan hun lot worden overgelaten en natuurbeheerders zijn van mening dat
de runderen en paarden een prima rol spelen in het ecologische proces, dat ze goed
tegen de omstandigheden zijn opgewassen en als een individueel dier niet door de
winter komt, dat een aspect is van natuurlijke selectie.
Daarnaast is er toenemende kritiek op de omstandigheden waarin dieren in de
(intensieve) veehouderij worden gehouden.
Deze twee aspecten – de kritiek vanuit veehouders en de maatschappij op het lot van
hoefdieren in grote natuurterreinen én de kritiek vanuit natuurbeheerders en de
maatschappij op het lot van hoefdieren in de veehouderij – behoeven nadere
aandacht.
Wetenschappelijk gezien is er nog weinig bekend over het welzijn van
gededomesticeerde dieren en van wilde dieren; hier zou meer onderzoek aan gewijd
moeten worden. Er is wel wetenschappelijk aangetoond dat bepaalde
veehouderijsystemen leiden tot welzijnsproblemen.
De concept Nota Dierenwelzijn geeft in ieder geval aan aandacht te willen besteden
aan de mogelijkheid voor dieren in de veehouderij tot het uitoefenen van soorteigen
gedrag, waardoor waarschijnlijk veel welzijnsproblemen worden voorkomen.
Mensen moeten waarschijnlijk ook wennen aan het idee dat eens gedomesticeerde
dieren weer verwilderen en naarmate ze wilder zijn, ook minder zorg behoeven.
Voorlichting is hiervoor erg belangrijk.
In (met name de nagenoeg natuurlijke) natuurterreinen geldt: zo min mogelijk
ingrijpen, alleen wanneer sprake is van uitzichtloos lijden. De huidige richtlijnen
kunnen een goede basis vormen (zie bijlage 5). Met intensieve verzorging van zieke of
gewonde dieren zijn deze dieren niet gebaat, aangezien ze niet aan de omgang met
mensen gewend zijn en het ze dus veel stress oplevert
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2.3

Kwaliteit van voedsel en de omgeving

In dit hoofdstuk gaan we in op sociaal-economische spanningen en kansen, van
voedselketen tot natuurbeleving. De grote grazers worden als een bedreiging gezien
voor de reguliere landbouw: zieke en dode dieren zouden een besmettingsbron zijn
van ziekten voor landbouwhuisdieren. Het vlees van niet-geoormerkte dieren mag
onder geen enkele voorwaarde voor de mens beschikbaar komen, omdat deze dieren
niet individueel herkend en gevolgd kunnen worden, en daardoor “per definitie” een
gevaar voor de voedselveiligheid kunnen opleveren. Dit levert (met name
maatschappelijke) spanningen op. Wanneer er dieren gedood moeten worden,
bijvoorbeeld in geval van aantalsregulatie, dan wordt in principe waardevol eiwit
vernietigd. Het doden van dergelijke dieren zelf, zeker als dat in grote aantallen
gebeurt, omdat ze niet verplaatst mogen worden, is maatschappelijk niet
aanvaardbaar.
De dieren, die in Nederland of in andere landen in de grote natuurgebieden leven,
groeien onder ultieme ‘scharrel- en biologische omstandigheden’ op. De doelstelling
van het beheer van gebieden zoals de Oostvaardersplassen en Veluwezoom is gericht
op ‘niets doen’ en het stimuleren van zo natuurlijk mogelijke ontwikkelingen en zo
min mogelijk ingrijpen. Hier is voedselwinning geen doel op zich, maar zijn dode
dieren een bron van nieuw leven. Het is echter denkbaar, dat in andere delen van
Europa grootschalige natuurgebieden worden gestimuleerd, uit een oogpunt van
zowel toerisme als hoogwaardige productie van vlees (niche market).
2.3.1

Identificatie en registratie van runderen en de toepassing van de I&Rregeling in natuurgebieden
In principe worden alle runderen direct na de geboorte van een oormerk voorzien om
daarmee de levensloop van individuele dieren te kunnen volgen. Dit is nodig omdat
er veel – vaak een aantal keren tijdens het leven van het dier - wordt gehandeld,
waarbij landsgrenzen worden overschreden. Als een dier een besmettelijke ziekte
heeft, is het van belang te weten waar het deze ziekte heeft opgelopen, maar ook met
welke andere dieren het in contact is geweest. Hiermee kan de ontwikkeling van de
ziekte zoveel mogelijk worden beperkt en kan indien nodig direct en op een adequate
wijze worden ingegrepen. Ook voor paarden, varkens, geiten en schapen, maar ook
voor gehouden edelherten en gehouden wilde varkens wordt – of is - het oormerken
verplicht.
Het oormerken van dieren die in vaak zeer ontoegankelijke natuurgebieden leven is
lastig, en soms ook gewoon gevaarlijk voor de beheerder. Als de dieren niet zijn
opgenomen in het I&R-systeem, kunnen ze niet naar elders worden vervoerd. Ze
kunnen alleen worden gedood en ter destructie worden afgevoerd. De
oormerkensystematiek is complex, maar voor de landbouw essentieel. Voor het
natuurbeheer is het onnodig en ingrijpend, met daarnaast een grote kans op verlies
van de oormerken, doordat de dieren zich schuren aan bomen en struiken in de
natuurterreinen.
De dieren die in de Oostvaardersplassen en de Veluwezoom worden gehouden staan
onder routinematige veterinaire controle. Bovendien zijn het gesloten populaties,
waar geen dieren van elders aan worden toegevoegd. Er zijn dus, zij het op een
andere manier, wel garanties omtrent de achtergrond en herkomst van deze dieren te
geven.
De uitdaging is nu een oplossing te vinden, die geen afbreuk doet aan de
doelstellingen van de regelgeving, maar wel optimaal inspeelt op de omstandigheden
in de grote natuurgebieden in binnen- en buitenland.
• In de veehouderij, waar vaak intensief verkeer van dieren plaatsvindt, is de
identificatie en registratie van eminent belang voor de bewaking van de
diergezondheid en de tracering in geval van problemen.
• In de populaties in natuurterreinen vindt nagenoeg geen verkeer van dieren
plaats. Er zijn waarborgen te formuleren waarmee de herkomst van dieren
32

Expertisecentrum LNV

eenduidig kan worden vastgelegd zonder dat de dieren persé volgens de nu in de
veehouderij geldende regels zijn geoormerkt. Zo zal er bij geschoten dieren een
herkomstidentificatiesysteem kunnen worden opgezet zoals dat ook voor
geschoten wild van de meer traditionele soorten van kracht is. Zou er behoefte
zijn aan transporten van levende dieren, bijvoorbeeld als er vraag naar deze
dieren is voor de bevolking van natuurgebieden elders (eventueel zelfs in andere
(Europese) landen), dan zou een systeem, waarbij de dieren worden gevangen en
bemonsterd op de aanwezigheid van dierziekten, een quarantaineperiode in gaan
en tenslotte indien nodig zelfs opgenomen kunnen worden in het officiële I&Rsysteem, een oplossing kunnen zijn.
2.3.2

Het laten liggen van kadavers en de risico’s voor mens en dier en de
Destructiewet
Dode materialen, of het nu planten of dieren zijn, worden in de natuurgebieden
afgebroken tot organische materialen, die daarna weer als voedsel dienen voor
allerlei andere organismen. De zogeheten destructoren, dieren en andere
organismen die voor de afbraak zorgen, zijn een belangrijk onderdeel van de
biodiversiteit. Grote dode dikke bomen en grote dode dieren zijn zeldzaam. De
bosbosbouwkundige visie op dood hout in het bos is de laatste decennia sterk
veranderd. De dode dieren blijken een bron te zijn voor zelfs lokaal uitgestorven
dieren, zoals aaskevers die aan grote dode dieren zijn gebonden. Ook soorten als raaf
en zeearend profiteren hiervan. Kadavers blijken dus een rol te spelen in bevordering
van de biodiversiteit.

De Destructiewet heeft tot doel ter voorkoming van gevaar, schade of hinder voor
de openbare gezondheid regelen vast te stellen omtrent het door verwerking tot
nuttige producten onschadelijk maken van ondeugdelijk materiaal van dierlijke
herkomst. Deze wet is in eerste instantie opgesteld om risico’s voor de
volksgezondheid en de diergezondheid te beperken en te voorkomen dat kadavers
in de menselijke voedselketen terechtkomen. De Destructiewet bepaalt dat dieren
die zijn gestorven binnen een vastgestelde termijn moeten worden aangeboden ter
destructie in een destructiebedrijf. Ook voor menselijke consumptie ongeschikte
producten van dierlijke oorsprong en slachtafval moeten voor destructie worden
afgevoerd. De Destructiewet is van toepassing op een aantal met name genoemde
diersoorten. Deze worden gedefinieerd als slachtdieren: eenhoevige dieren,
runderen, schapen, geiten, varkens en pluimvee. Daarnaast noemt de wet nog
gestorven voor de landbouwproductie gehouden dieren, zonder de soorten te
definiëren.
De wet geldt dus niet voor edelherten, wilde zwijnen, moeflons en andere in het
wild voorkomende dieren.

De Destructiewet bepaalt dat hoog risicomateriaal op een deugdelijke wijze
verwijderd moet worden. Onder de destructiewet vallen paarden en runderen, maar
niet wilde varkens en herten. Echter, via de bepaling dat ook “gestorven voor de
landbouwproductie gehouden dieren” onder de wet vallen, geldt het wel voor herten
en wilde zwijnen die op bedrijven voor de vleesproductie worden gehouden. Het
dilemma is nu, dat, omdat de Destructiewet geldt voor gehouden herten en wilde
zwijnen, deze automatisch ook voor herten en zwijnen in het wild zou gaan gelden.
En als dat niet zo is, waarom moet dat dan wel gelden voor eventueel in
natuurgebieden gestorven runderen? Het risico van dode runderen in
natuurterreinen voor runderen op bedrijven zal in principe niet verschillen van het
risico van dode herten in natuurterreinen voor herten op bedrijven, dan wel voor de
volksgezondheid.
Het is de vraag of het laten liggen van kadavers in natuurterreinen inderdaad een
mogelijk risico is voor de verspreiding van dierziekten. Daarover hebben Van Essen

Expertisecentrum LNV

33

en Van Leeuwen (1997) gezegd, dat dieren die niet aan een (besmettelijke) ziekte zijn
gestorven, niet ziek kunnen worden als zij dood zijn. Overigens vragen zij wel
aandacht voor botulisme.
Alhoewel het momenteel wettelijk niet is toegestaan om dode dieren (eenhoevige
dieren, runderen, schapen, geiten, varkens en pluimvee) ergens te laten liggen, staat
in de Leidraad grote grazers bijvoorbeeld aangegeven dat kadavers - voor zover
redelijkerwijs mogelijk (d.w.z. voor zover de terreingesteldheid dit toelaat) - naar de
destructor moeten worden gebracht. In een groot gebied als bijvoorbeeld de
Oostvaardersplassen en de Veluwezoom is het immers goed denkbaar dat niet alle
kadavers tijdig worden gevonden. Dieren die voelen dat zij gaan sterven kruipen vaak
weg in bosjes, in rietvelden enz. Hierover zijn praktisch werkbare afspraken gemaakt
met de AID en het Openbaar Ministerie. Door dode dieren te laten liggen, komen ze
in ieder geval ook niet in de voedselketen terecht. Kadavers van herten mogen blijven
liggen.
De regelgeving op het gebied van destructie gelden voor de veehouderij. Er moet
voor de grazers in natuurterreinen een sterke relatie worden gelegd met de resultaten
van de monitoring van de dierziektesituatie.
•

Destructiewet:
Als er geen sprake is van dierziekten van betekenis, zou het verantwoord
kunnen zijn kadavers van runderen net zo te behandelen als met kadavers
van herten en wilde zwijnen in natuurterreinen nu al mogelijk is: ze laten
liggen als bron van voedsel voor aaseters en kadaververwerkers (natuurlijke
destructoren).
Als er wel sprake is van een dierziekte, dan is het afhankelijk van de aard van
de dierziekte in hoeverre er sprake is van risico voor de “andere wereld”. Is
dat risico er niet, dan zouden kadavers kunnen blijven liggen, is dat er wel,
dan zal nader moeten worden bekeken hoe met dat risico moet worden
omgegaan.

2.3.3

Het wel of niet in de markt kunnen brengen van vlees van grote grazers
uit de natuurgebieden
Op dit moment is als strikte regel aangehouden, dat vlees van runderen uit
natuurterreinen onder geen beding op de markt mag worden gebracht. Als er ooit
aantalsregulatie moet plaatsvinden, dan zullen de dieren moeten worden gedood en
naar de destructie worden afgevoerd. Zoals al eerder aangegeven, zal het in
aanzienlijke aantallen doden van dieren, en het vervolgens vernietigen van in principe
goed, gezond vlees, op grote maatschappelijke weerstand stuiten.
De reden is gelegen in het feit dat deze dieren niet voldoen aan de regels omtrent
identificatie en registratie. De vraag is: is het mogelijk om een weg hieromheen te
vinden? Voor wild in de traditionele zin bestaat een systeem waarbij geschoten dieren
onderhevig zijn aan een aangepast keuringsprotocol en een eigen distributiekanaal.
De Warenwet is daarbij leidend ten aanzien van de bewaking van de
voedselveiligheid. Ook de tracering van de herkomst van de dieren is geregeld door
middel van specifieke afschotvergunningen en de zgn. “loodjes”. Voor herten en
wilde zwijnen die op bedrijven worden gehouden wordt een praktijk gehanteerd die
vergelijkbaar is met die voor andere landbouwhuisdiersoorten. Daarbij worden de
principes van de Vleeskeuringswet gebruikt: onder andere keuring vóór en na het
slachten. Zou zoiets niet ook mogelijk zijn voor runderen (en paarden) die in
natuurterreinen aanwezig zijn?
Al naar gelang het al eerder geformuleerde doel zou er dan een verschil in
benadering vanuit de wetgeving kunnen worden gevolgd:
•
Vanuit het specifieke productiedoel zou de Vleeskeuringswet en de Gezondheidsen Welzijnswet voor Dieren leidend kunnen zijn.
•
Vanuit het doel natuurbeheer zouden bij overtollige dieren als bijproduct van
beheer de Flora- en Faunawet en de Warenwet toepassing kunnen hebben.
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2.4

Andere onderwerpen voor verdere discussie

Zowel ten aanzien van diergezondheid, dierenwelzijn als volksgezondheid en
voedselveiligheid bestaan er dilemma’s op het terrein van de grote grazers in
natuurterreinen. Dit hoofdstuk richt zich op elementen die daarnaast een rol zouden
moeten spelen in de discussie, en geeft tevens een aantal denkrichtingen aan die bij
oplossing van de dilemma’s behulpzaam kunnen zijn. Daarbij wordt ook aandacht
geschonken aan wet- en regelgeving. Wetten en regels zijn er om doelstellingen te
realiseren. Maar als de gewenste doelen niet worden gehaald is aanpassing van de
regelgeving noodzakelijk. Van belang hierbij is dat wetgeving mensenwerk is (dus
niet perfect is) en met de tijd mee moet gaan. Toen veterinaire regels werden
opgesteld voor dieren in de veehouderij, waren grote grazers in natuurterreinen nog
geen gespreksonderwerp.
We zullen de volgende andere relevante onderwerpen hieronder bespreken:
2.4.1
Productie of natuurbeheer
De doelstellingen van zowel veehouderij als natuurbeheer zijn verschillend: productie
versus natuurbeheer. Om de spanning tussen productie en natuur weg te nemen, zien
we de volgende mogelijkheden:
•
Grootschalige natuurgebieden zonder productiedoelstelling:
In de eerste plaats is de aard van het terrein bepalend. Het gaat bij natuurbeheer
om terreinen die robuust genoeg zijn en waar ecologische processen op zo
natuurlijk mogelijke wijze kunnen plaatsvinden. Dit betekent dat die terreinen
minstens enkele duizenden hectares groot zijn, afhankelijk van de aard
(voedselrijkdom) van het gebied. Dit betekent ook dat de terreinen zodanig zijn
dat de grote herbivoren daar jaarrond met minimaal menselijk ingrijpen kunnen
voorkomen. Mocht het noodzakelijk blijken te zijn dit juridisch te regelen, dan
ligt het opstellen van een AmvB voor natuurgebieden, op basis van zowel de
Flora- en Faunawet als de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren, gekoppeld
aan de natuurdoeltypen, voor de hand. De runderen en paarden worden dan
evenals herten en wilde zwijnen beschouwd als wilde dieren.
In de AmvB moet aandacht geschonken worden aan het volgende: op basis van
het doel waarmee dieren worden gehouden, wordt een consequente indeling
gemaakt van wilde en niet-wilde dieren. Vervolgens wordt voor zowel de wilde
als de niet-wilde dieren een eigenstandig regelgevingspakket opgesteld, waarin
aandacht is voor zowel diergezondheid, dierenwelzijn als
volksgezondheid/voedselveiligheid. Het is daarbij essentieel dat eventuele risico’s
acceptabel worden gemaakt.
•
Grootschalige natuurgebieden met productiedoelstelling:
Zeker in gebieden in Europa waar sprake is van een leeglopend platteland kan
het wenselijk zijn nieuwe sociaal-economische perspectieven te ontwikkelen. In
gebieden van eveneens duizenden hectares kunnen naast predatoren, herten en
zwijnen ook runderen en paarden rondlopen waarbij het vlees van deze dieren
wordt aangewend voor consumptie. Dergelijke producten zullen op een aparte
manier worden vermarkt, zoals dat bij herten en wilde zwijnen gewoon is.
•
Voor kleinere terreinen van 100 tot 1000 hectares, die niet zelfregulerend kunnen
zijn, geldt dat ze volledig onder de I&R-verplichting vallen, maar op een
aangepaste wijze. Hiervoor loopt thans de discussie met de Europese Commissie
om voor terreinen groter dan 100 hectares de dieren pas te identificeren als ze
voor regulier onderzoek worden gevangen, mits dat voor de leeftijd van één jaar
gebeurt. Dit verkleint de stress voor de dieren en vergroot de veiligheid voor de
beheerders, en daarmee de praktische uitvoerbaarheid. Voor de dieren die niet
binnen deze periode kunnen worden gevangen moet nog een praktische
oplossing worden gezocht.
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2.4.2
Psychische weerstand
Sommige mensen ‘willen gewoon geen grote grazers’; mensen vinden het zielig dat
de dieren zomer en winter buiten zijn zonder verzorging.
Naast de verantwoordelijkheid van de natuurbeschermingsorganisaties voor een
goede voorlichting aan het publiek, is het ook van belang dat andersoortige
organisaties eraan bijdragen dat er een helder beeld gaat ontstaan over de grote
dieren in de natuurterreinen. Hierbij kan worden gedacht aan intermediairen (b.v.
Dienst Landbouwvoorlichting, landbouworganisaties, landbouwpers, naast
Dierenbescherming, Ministerie van LNV). Personen of organisaties die sterk
opiniebepalend zijn, kunnen meegenomen worden het veld in, om ze te laten zien
hoe grote grazers in natuurterreinen leven, zodat ze in het veld hun mening over het
welzijn van grote grazers kunnen bepalen.
Waarschijnlijk is hier ook sprake van een gewenningsproces; mensen moeten wennen
aan het beeld van ongeborstelde paarden met klitten in hun manen en littekens op
hun lichaam. Om een vergelijking te maken; mensen moesten ook wennen aan het
laten liggen van dode bomen in bossen en dat is nu ook algemeen geaccepteerd.
Veel mensen vinden de aanwezigheid van grote grazers in natuurterreinen ook leuk:
het levert een spanning op in de natuurbeleving, draagt bij aan de wildernisbeleving.
2.4.3
De mens centraal
Grote grazers in natuurterreinen hebben een grote waarde voor de recreatie:
• De aanwezigheid van de dieren levert een spanning op in de natuurbeleving.
• Mensen vinden het leuk om de dieren te zien.
• Voor mensen levert de aanwezigheid van de dieren een wildernisbeleving op.
Een belangrijk aandachtspunt in de interactie van mens en dier is de veiligheid. Het
blijven wilde dieren die veelal niet gesteld zijn op te directe benadering door mensen.
Vooral als mensen de dieren gaan voeren zal dat tot gevaarlijke situaties leiden. Ook
onverwachte ontmoetingen, bijvoorbeeld met een verborgen kalf, kan agressiviteit
van de moeder tot gevolg hebben. Daarnaast kunnen deze dieren op een hond
reageren alsof het een wolf is. Dat is de reden dat ze honden, al of niet aan de lijn,
kunnen aanvallen. In dit kader moeten de ervaringen worden genoemd die thans
worden opgedaan in het Goois Natuurreservaat, om runderen, honden en hun
eigenaren te laten wennen aan de interactie (Hoorneboegse Heide).
Zoals elke menselijke activiteit, is ook de aanwezigheid in een natuurterrein niet
geheel zonder risico (teken, vallende takken én grote dieren). Dit betekent wel dat je
de bezoekers moet informeren over deze risico’s zodat ze hun gedrag hierop kunnen
aanpassen (laagdrempelige voorlichting en informatie). Eenvoudige middelen zijn
bijvoorbeeld voorlichtingsborden, informatie op placemats in restaurants in de
natuurgebieden, of in plaats van suikerklontjes losse suiker te serveren in dergelijke
restaurants. Duidelijk moet worden gemaakt, dat dieren wild zijn, en niet zonder
meer benaderd kunnen worden.
2.4.4
Veiligheid voor de beheerders
Toepassing van de identificatie- en registratieregels in de terreinen levert
onacceptabele risico’s voor de beheerders op. Bij het merken van kalveren staat men
bloot aan het risico dat de moeder aanvalt. Dit gevaar wordt nog vergroot omdat de
dieren in beide oren gemerkt moeten worden.
In een aantal natuurterreinen worden de dieren één- of enkele malen per jaar bijeen
gedreven en worden de nog niet gemerkte dieren in één keer gemerkt. Voor de
Oostvaardersplassen en de Veluwezoom is dat geen oplossing. De dieren zijn niet bij
elkaar te krijgen. Het bijeendrijven van dieren, die gewend zijn in hiërarchie te leven,
in kralen levert stress en daarmee welzijnsproblemen op.
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2.4.5
Huidige en toekomstige overlegstructuur
Overlegstructuren kunnen een grote rol spelen in het wegnemen van gevoelens van
onveiligheid en in de acceptatie van grote grazers in natuurterreinen. Veel van de
argumenten achter de dilemma’s komen nog steeds voort uit onbekendheid met doel
en beweegredenen van grote grazers in de grote zelfregulerende natuurterreinen.
De Veterinaire Begeleidingscommissie Natuur, waarin naast LNV de
natuurbeschermingsorganisaties, de Dierenbescherming en de landbouworganisaties
vertegenwoordigd zijn, vervult in dit kader een belangrijke functie. Voor elk van de
natuurterreinen bestaat er tevens een begeleidingscommissie die zich specifiek met
de praktisch veterinaire begeleiding van de begrazingsprojecten bezig houdt.
De minister heeft op 16 maart 2004 een brief gestuurd aan de VBN waarin hij deze,
gelet op het belang van de VBN als breed discussieplatform over veterinaire en
ethische kwesties ten aanzien van grote hoefdieren in natuurgebieden, opnieuw
instelt. Hij vraagt beleidsadvies uit te brengen over een viertal onderwerpen:
1. Internationale context van grote grazers. Wat valt van elkaar te leren?
2. De wenselijkheid van introductie van nieuw grazersoorten in Nederland.
3. Hoe kijkt de VBN aan tegen het gevoerde beheer en beleid t.a.v. 10 jaar
Oostvaardersplassen en Veluwezoom?
4. Het bespreken van de gezondheidsstatus van hoefdieren in andere
natuurgebieden.
2.4.6
Onderzoek, onderwijs en veterinair beleid
Het veterinaire beleid is in grote lijnen nog altijd vooral gericht op de (commerciële)
veehouderij. Ook het (veterinair) onderzoek is nog vooral hierop gericht. Veterinair
beleid zou zich, ongeacht door wie welke houding ten aanzien van grote grazers in
natuurterreinen wordt aangenomen, ook specifiek voor deze dieren verantwoordelijk
moeten voelen. Het vereist een bredere benadering van veterinair beleid dan tot nu
toe gebruikelijk.
Veterinair beleid is een vak, dat gedoceerd zou moeten worden, en ook een eigen
onderzoeksbenadering verdient. Op dit moment ontbreekt zowel onderzoek als
onderwijs specifiek gericht op de verdere ontwikkeling van het vakgebied veterinair
beleid. Wel zijn er vele disciplines (veterinaire epidemiologie, veterinaire
microbiologie, etc.) die van groot belang zijn voor het veterinaire beleid, maar een
specifieke vakrichting ontbreekt. De ontwikkeling daarvan zou een grote bijdrage
kunnen leveren aan de noodzakelijke verbreding van het vakgebied.
2.4.7
Voorlichting en educatie
Voorlichting en educatie kan aan alle elementen onder bovenstaande kopjes een
bijdrage leveren. Er zal sprake zijn van een langjarig leerproces. Gekeken kan worden
naar de rol die onderwijs kan spelen ("teach the teachers"). Aandacht zou daarbij ook
moeten uitgaan naar de rol van het ecosysteem en het gedrag van dieren. Het
onderwijs dient op alle niveaus te werken. Zowel op universitair niveau, als op lagere
opleidingsniveaus, als in de vorm van cursussen en trainingen voor veldwerkers en
andere betrokkenen.
2.4.8
De discussie op internationaal niveau
Aan de discussie over de grote grazers zit een belangrijke internationale dimensie, in
de vorm van bijvoorbeeld de samenhang met de ontwikkeling van Europese (en
misschien zelfs mondiale) ecologische netwerken en het Large Herbivore Inititative
(nu: Large Herbivore Foundation). Onder meer spelen daarbij een rol:
• Natuurontwikkeling: het beheer van door de landbouw verlaten gebieden. Dit
speelt ook in het Actieplan voor Midden- en Oost-Europa. Daarbij worden nieuwe
beheersmodellen voor beheer en gebruik ontwikkeld.
• In datzelfde kader spelen sociaal-economische aspecten een rol, een andere kijk op
de productie van de landbouw in de EU (de plannen van Europees Commissaris
Fischler, de kwaliteitsdiscussie in de landbouw en daarbuiten).
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•

(Her)introductie van lokaal uitgestorven herbivoren alsmede van
gededomesticeerde runderen en paarden.

De veterinaire regelgeving is niet toegesneden op dit soort ontwikkelingen. Ook is
deze ontwikkeling zeker nog niet overal geaccepteerd. Dieren in natuurterreinen of
ecologische netwerken kunnen in een aantal gevallen schade veroorzaken, maar zijn
eventueel ook aanleiding voor het ontstaan van “andere producten”, producten die
bijvoorbeeld op het terrein van recreatie en toerisme liggen.
Ook voor de communautaire veterinaire regelgeving geldt, dat er gestreefd zou
moeten worden naar toegesneden regelgeving al naar gelang het doel van dieren in
hun respectievelijke situatie. Daarvoor is een grote inspanning nodig op het
communautaire vlak. Essentieel daarbij is, dat zorgvuldig wordt omgesprongen met
risico’s op insleep en verspreiding van dierziekten. Mocht er ooit Europese
regelgeving worden ontworpen die onderscheid toestaat tussen de omgang met
dieren die op veehouderijbedrijven worden gehouden en dieren die in
natuurgebieden verblijven, dan is het van uitnemend belang dat daarin de risico’s
over en weer worden geminimaliseerd.

2.5

Hoe verder?

Als we het hebben over de grote grazers, en het voorgaande overziend, dan kan niet
anders geconstateerd worden dan dat de wereld van de landbouw en de wereld van
de natuur twee gescheiden werelden zijn, die elkaar wel kunnen tegenkomen als het
gaat over extensieve vormen van landbouw op zo natuurlijk mogelijke wijze. Maar
ook hier constateren we dat de huidige landbouwregelgeving het niet mogelijk maakt
de doelstelling van extensieve landbouw en van natuurbeheer te realiseren. Als
hiervoor geen oplossingen worden gevonden is dat een gemiste kans voor sociaalmaatschappelijke en –economische ontwikkelingen in gebieden waar de intensieve
landbouw zich terugtrekt (het probleem van het leeglopende platteland). We zien het
als een uitdaging om hiervoor op Europees niveau oplossingen te vinden.
Voor grootschalige natuurgebieden in Nederland zoals de Oostvaardersplassen en de
Veluwezoom en in de toekomst andere gebieden, is er een set van (informele) regels
beschikbaar, die praktisch genoeg zijn om op dit moment de gewenste doelstellingen
te realiseren. Toch is het ook hier van belang te zoeken naar verdergaande
oplossingen, al was het maar om conflicten met Europese regelgeving te voorkomen.
Daarnaast zijn er een paar minder logische oplossingen gevonden die tot een aantal
praktische problemen leiden. Overtollige gededomesticeerde runderen en paarden
kunnen slechts met grote moeite naar andere gebieden in binnen en buitenland
worden overgebracht, terwijl hier zeker behoefte aan blijkt te bestaan.
Dieren die moeten worden afgeschoten, om welke reden dan ook, moeten ter
destructie worden aangeboden terwijl het hierbij ook kan gaan om vlees van
hoogwaardige kwaliteit. De Destructiewet hinkt op twee gedachten: kadavers van
herten worden niet als hoogrisicomateriaal gezien, terwijl dit voor runderen en
paarden wel geldt.
Het oormerken van dieren in de tussencategorie van terreinen (100 tot enkele
duizenden hectares) is vanuit oogpunt van dierenwelzijn en ARBO niet goed
toepasbaar, terwijl ook in deze terreinen best aan de geest van de I&R-verordening
kan worden voldaan.
Deze juridische aspecten verdienen in samenspraak met de Europese Commissie een
praktische uitwerking waarbij ook vanuit het diergezondheids-, voedselveiligheids- en
dierenwelzijnsaspect optimaal invulling wordt gegeven aan de doelstelling van het
natuurbeleid. In de komende periode moet de nadere discussie vanuit de beide
beleidsvelden worden gevoerd om de regelgeving te optimaliseren.
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Ook ten aanzien van uitbraken van besmettelijke dierziekten is er in Europa een
andere situatie ontstaan. De doelstellingen van landbouw en natuur, maar ook hoe
mensen er tegenaan kijken, zijn veranderd van alleen landbouw naar een bredere
context. Er worden nu draaiboeken opgesteld waarbij met deze brede context
rekening wordt gehouden. Het opheffen van het rigide non-vaccinatiebeleid leidt
ertoe dat in plaats van het elimineren van dieren buiten de landbouwgebieden nu kan
worden gekozen voor een integrale aanpak waarbij de ziektes worden bestreden daar
waar dat noodzakelijk is. Dit betekent bijvoorbeeld dat er een scenario uitgewerkt kan
worden waarbij in geval van een uitbraak van mond- en klauwzeer de natuurgebieden
worden beschermd tegen uitbraken in de landbouw, door toepassing van
ringvaccinatie in de landbouw. Andersom kunnen, wanneer zich een ziekte in een
natuurterrein zich manifesteert, eveneens andere maatregelen genomen worden dan
het doden van de dieren om de landbouw te beschermen.
Dit betekent, dat de discussie, die op nationaal niveau al enige vorderingen heeft
gemaakt, nu ook internationaal verder kan worden gevoerd. Samenwerking met de
OIE verdient in dezen aanbeveling.
In het bovenstaande wordt gesproken over de risico’s die over en weer worden
gelopen. De huidige discussie wordt veelal gevoerd vanuit de wens van gelijke
monniken, gelijke kappen. Gezien de verschillen in doelstellingen tussen landbouw en
natuur is dit geen reëel uitgangspunt. Het gaat erom dat er geen onnodige risico’s
worden gelopen: dat de landbouw geen onbeheersbare risico’s oplevert voor de
natuur, en omgekeerd. De omvang van deze risico’s en de mate van beheersbaarheid
moeten leidend zijn voor de ontwikkeling van het beleid, dat uitmondt in nieuwe
regelgeving. Op deelterreinen (Van Essen en van Leeuwen, 1998) is daarnaar al wel
literatuuronderzoek gedaan. Het is echter de vraag of dat genoeg is. Het zou
wenselijk zijn om met een meer kwantitatief-epidemiologische kijk naar de omvang
van risico’s te kijken. Modelmatig onderzoek maakt dan ook mogelijk de effecten van
eventuele maatregelen te ijken.
Het laatste wint nog aan belang, wanneer gekeken wordt naar de perspectieven op de
langere tot zeer lange termijn. Zowel op mondiaal als Europees vlak ontstaat er steeds
meer belangstelling voor ecologische netwerken. Dit zal de vrees oproepen van
verspreiding van ziektes door (grote) zoogdieren. We zullen goed moeten nagaan in
hoeverre deze vrees terecht is en bij het ontwerpen van deze samenhangende
ecologische netwerken voorzieningen moeten inbouwen om gebieden te
compartimenteren. Dit kan heel goed als er sprake is van natuurbruggen waarop
indien nodig eenvoudig een blokkerend raster kan worden aangebracht.
Tenslotte speelt nog het zeer belangrijke punt van communicatie, voorlichting en
educatie. In het veterinaire onderwijs zou een vakgebied moeten worden ontwikkeld
waarbij het veterinaire en het beleid bij elkaar komen. Er moet ook voor worden
gezorgd dat veehouders vertrouwen krijgen in wat er in natuurgebieden gebeurt,
terwijl de burgers meer inzicht moeten krijgen in wat eigenlijk normaal is in de
natuur, zoals het doodgaan van dieren en de afbraak ervan.
Met deze notitie hopen wij een verdere stimulans te hebben gegeven aan de
discussie omtrent zowel de ontwikkeling van de landbouw als die van de natuur, en
inzicht te hebben gegeven in de kansen voor nieuwe sociaal-economische
ontwikkelingen.
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