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Inleiding 

Nederland is een klein land met veel inwoners. Er is weinig ruimte beschikbaar om iedereen te 

kunnen huisvesten en er is dan ook maar weinig ruimte voor natuur. Wij Nederlanders willen wel 

graag natuur om ons heen hebben inclusief wilde dieren. Wilde dieren zitten overal, al zijn de 

grotere zoogdieren het meest afhankelijk van de beschikbare ruimte. Een voorbeeld van grote 

zoogdieren die we in Nederland in het wild hebben, zijn reeën, edelherten, damherten en wilde 

zwijnen. Omdat er in Nederland geen natuurlijke vijanden van deze zoogdieren aanwezig zijn, blijven 

de aantallen groeien. En in zo'n klein land als Nederland zorgt dit als snel voor problemen. De dieren 

hebben niet meer genoeg ruimte in hun natuurgebied en verplaatsen zich langzaam aan richting de 

bewoonde gebieden. Dit kan voor grote problemen zorgen, zoals aanrijdingen met deze dieren als ze 

op de wegen terecht komen of vraatschade. Om de grote aantallen van deze diersoorten te 

beperken en problemen te verminderen wordt wildbeheer toegepast. Wildbeheer is een beleid 

waarbij professionals een vooraf bepaald aantal dieren van een bepaalde diersoort, in een bepaald 

gebied, doden. Hoewel dit wel het doel bereikt en er dus minder van deze dieren door ons land 

lopen, is er wel wat discussie over het wildbeheer. Dat er een probleem is, valt niet te ontkennen. 

Maar is het wel nodig dat wij deze dieren doden? Zijn deze dieren niet juist in de problemen 

gekomen doordat wij mensen steeds meer ruimte claimen? Dus de vraag is of deze dieren nu het 

probleem veroorzaken, of dat wij mensen zelf voor het probleem hebben gezorgd. Als wij genoeg 

ruimte vrij hadden gelaten voor de natuur zouden deze dieren nu niet in bewoonde gebieden 

terecht komen. Het lijkt dan ook niet eerlijk tegenover de dieren dat zij nu plaats moeten maken 

voor de mens. Misschien moet wildbeheer afgeschaft worden en moet er gekeken worden naar 

andere oplossingen. Of moeten we accepteren dat dit probleem er nu eenmaal is en toch 

wildbeheer toe blijven passen? We kunnen niet meer veranderen wat wij jaren geleden hebben 

veroorzaakt. We hebben nu eenmaal veel ruimte in ons land ingenomen en moeten misschien nu de 

problemen onder ogen zien. Maar dan ontstaat opnieuw de vraag: Is wildbeheer wel de juiste 

oplossing? 

Hieronder worden wat suggesties gegeven voor onderzoeksvragen, onderzoeksactiviteiten en 

eindproducten op het gebied van wildbeheer. Deze helpen je alvast op weg, maar natuurlijk kun je 

ook zelf iets bedenken. 

Interessante vragen: 

 Wat is het verschil tussen jacht en wildbeheer?

 Is wildbeheer noodzakelijk of moeten we de natuur haar gang laten gaan?

 Waarom wordt wildbeheer toegepast en is er geen andere oplossing mogelijk?

 Hebben andere landen ook overlast van wilde dieren? En zo ja, hoe gaan zij hier mee om?

Kunnen we deze methoden ook toepassen in Nederland?

 Welke groepen zijn betrokken bij de kwestie over wildbeheer en welk standpunt nemen zij

in? Denk hier bijvoorbeeld aan natuurbeschermingsorganisaties, de overheid, provincies,

bewoners en jagers.



Voorbeelden van onderzoeksactiviteiten: 

 Voer een literatuuronderzoek uit naar wildbeheer in Nederland en het buitenland. Bepaal

vervolgens aan de hand van de verzamelde informatie of wildbeheer noodzakelijk is, of dat

er ook andere methoden mogelijk zouden zijn.

 Schrijf een plan waarin je laat zien in hoeverre wildbeheer noodzakelijk is en wat mogelijk

betere methoden zouden zijn. Vul dit plan aan met foto's of schetsen van methoden die

volgens jou beter zouden werken.

 Maak een afspraak met een jager/boswachter/natuurbeschermingsorganisatie voor een

interview over wildbeheer. Op deze manier kun je achterhalen hoe verschillende groepen

tegen het wildbeheer aan kijken en kun je uiteindelijk ook een eigen mening vormen.

Eindproducten en presentatiemogelijkheden: 

 Mondelinge presentatie - Presenteer je bevindingen over het wildbeheer en voeg daar

bijvoorbeeld een aantal stellingen aan toe waarover gediscussieerd kan worden. Tijdens de

presentatie kun je bijvoorbeeld ook gebruik maken van een PowerPointpresentatie.

 Poster - Ontwerp een poster waarop je de ontdekkingen van je onderzoek laat zien.

 Plan - Presenteer je plan waarin je laat zien welke methoden ook geschikt zouden zijn.

Voorbeelden van bronnen 

Wildbeheer in Nederland 

 https://wbesusterengraetheide.nl/wildbeheereenheid-susterengraetheide/wildbeheer-
algemeen/ 

 https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/deelerwoud/over-
natuurmonumenten/pers-en-nieuws/persberichten/wetenschappers-buigen-zich-over-
wildbeheer-zuidoost-veluwe 

 https://dierenwelzijnsweb.nl/nieuwsitem/Wildbeheer-onder-schot-1 
 https://werkgroepdiervriendelijkpopulatiebeheer.files.wordpress.com/2018/08/

faunabeheer-bij-staatsbosbeheer-samenvatting-2017.pdf

 Wildbeheer andere landen 

  https://dnr.maryland.gov/wildlife/Pages/hunt_trap/deerhuntastool.aspx 

Aangeboden door de opleiding: Diermanagement 

Heb je een vraag? Neem contact met ons op via: info@hvhl.nl 
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