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Woord vooraf  
 

Tijdens mijn stageperiode bij Het Nationale Park De Hoge Veluwe (maart-april 2022) was ik 

mij voor eerst echt bewust van het wolfdebat, waardoor ik geïnspireerd raakte meer 

onderzoek te doen naar de terugkeer van de wolf in Nederland. Wat mij met name aantrok 

ten aanzien van de terugkeer van de wolf en het debat dat daarop volgde was de verbinding 

tussen natuur en cultuur die het roofdier aan het licht bracht. Ook voor mij bracht de wolf 

daardoor twee grote interessegebieden samen, namelijk enerzijds mijn studie 

Cultuurgeschiedenis en anderzijds mijn passie voor natuur.  

 

Na een korter essay te hebben geschreven over de terugkeer van de wolf en zijn positie als 

nieuwe actant in de Nederlandse samenleving wist ik dat ik in mijn master scriptie opnieuw 

aandacht wilde schenken aan de terugkeer van de wolf en de discussie die hij heeft doen 

oplaaien. Het schrijven van dit onderzoek ging daarom, in tegenstelling tot voorgaande 

scripties, gepaard met veel intrinsieke motivatie en een goede flow.  

 

Tot slot wil ik graag iedereen bedanken die in meer of mindere mate mij heeft geholpen met 

het schrijven van deze scriptie. In het bijzonder wil ik mijn begeleider Steven Schouten 

bedanken voor de informele begeleiding en de uitgebreide feedback, mijn moeder Mariska 

voor het regelmatig willen doorlezen en mijn vriend Frank voor alle brainstormsessies en zijn 

zorgzaamheid tijdens dit proces.   
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Samenvatting 
 

Anno 2022 zijn er drie ethische basisvisies op natuur die het moderne natuurbegrip 

kenmerken; de antropocentrische, de ecocentrische en de biocentrische visie. Vanuit die 

verschillende visies hebben mensen zich ook een mening gevormd over de wolf waardoor er 

een verhit wolfdebat is ontstaan. In Dances with wolves wordt de vraag gesteld in hoeverre 

de drie ethische basisvisies op natuur, die het moderne natuurbegrip kenmerken, van invloed 

zijn op het geheel aan beleid dat ten aanzien van de wolf is en wordt gemaakt. Wordt er mét 

de wolf gedanst of om hem heen?  

 

De drie ethische basisvisies zijn drie verschillende moderne wijzen waarop natuur kan worden 

begrepen. Frictie tussen de basisvisies leidt tot een continu spanningsveld, hetgeen resulteert 

in wisselende dominante posities van de visie die de meeste invloed uitoefent op het 

natuurbeleid in zijn algemeenheid. Op grond van een beleidsarrangementenbenadering is 

specifiek het Nederlands wolfbeleid geanalyseerd sinds de wolf terug is op Nederlandse 

bodem (2013). Uit deze analyse blijkt dat vanuit bepaalde natuurdiscoursen wolfbeleid tot 

stand komt. Zo draagt een coalitie van overheidsorganen, deskundigen en natuurorganisaties 

een ecocentrisch discours uit. Omdat deze coalitie de meeste macht heeft ten aanzien van 

wolfbeleid leidt deze positie ten opzichte van belangenbehartigers (bijvoorbeeld boeren en 

herders) ertoe, dat de invloed van dit ecocentrische natuurbegrip op wolfbeleid erg groot is.  

 

Het denken vanuit drie ethische basisvisies veronderstelt dat anno 2022 nog steeds vanuit de 

oude moderne ideeën wordt gedacht, namelijk dat cultuur en natuur als een binaire 

tegenstelling wordt gezien. In de drie ethische basisvisies wordt nog altijd in meer of mindere 

mate uitgegaan van het gegeven dat natuur een maakbaar object is dat beïnvloed kan 

worden. Dit is ook het geval ten aanzien van de wolf. De wolf wordt niet gezien als een actant 

maar als een wezen waarover beleid moet worden gemaakt. Er wordt dus vooral om de wolf 

heengedanst. De wolf heeft zich echter getoond als actant in onze samenleving. Een nieuw 

natuurbegrip zoals Bruno Latour bepleit zou daarom pas echt modern zijn in tegenstelling tot 

de zogenaamde moderne natuurbegrippen die door de basisvisies gekenmerkt worden. Het 

zou ook de opening bieden om als beleidsmakers mét de wolf te gaan dansen. 
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Introductie 
 

“Enthousiasme voor wolven neemt snel af”, “Kwart Nederlanders vindt dat de wolf hier niet 

thuishoort” en “Europarlement bindt strijd aan met de wolf, afschieten moet makkelijker 

worden”.1 Dit is zomaar een greep uit titels van nieuwsberichten die in de week van 10 tot 16 

januari 2022 zijn verschenen in de media. Het lijkt erop dat de terugkeer van de wolf in 

Nederland ophef veroorzaakt, maar waarom is dat precies? 

 

Bij de conventie van Bern in 1979 kwam de Raad van Europa bij elkaar ten behoeve van het 

behoud van Europees ‘wildlife’ en natuurlijke habitats.2 Tijdens de conventie werd onder 

andere vastgelegd dat door de conventie bepaalde plant- en diersoorten niet opzettelijk 

gevangen, gedood of in bezit gehouden, vernield, verstoord of aangetast mochten worden. In 

1982 gingen de afspraken van de conventie van Bern in. De wolf, die ook in deze lijst van strikt 

te beschermen diersoorten was opgenomen, is vanaf dit moment een erkend als een strikt 

beschermd inheems dier.  

 

Voor Nederland is de bescherming van de wolf lange tijd geen onderwerp van gesprek 

geweest. Al ruime tijd waren er geen wolven meer gezien op Nederlandse bodem. Totdat in 

2015 voor het eerst in 150 jaar een wolf werd gespot in Noord-Nederland. Hoewel dit een 

toevalligheid had kunnen zijn, lijkt de terugkeer van de wolf in Nederland sinds 2019 definitief. 

Deze terugkeer gaat echter gepaard met een verhitte discussie, die tot op heden woedt.  

 

 
1 Annemieke van Dongen, ‘Enthousiasme voor wolven neemt snel af: ‘Zou schapen tegen wolven moeten 
beschermen’ (versie 10 januari 2022) https://www.tubantia.nl/binnenland/enthousiasme-voor-wolven-neemt-
snel-af-zou-schapen-tegen-wolven-moeten-beschermen~a7edec11/ (28 januari 2022). 
Frans Boogaard, ‘Europarlement bindt strijd aan met wolf, afschieten moet makkelijker worden’ (versie 1 
januari 2022) https://www.tubantia.nl/binnenland/europarlement-bindt-strijd-aan-met-wolf-afschieten-moet-
makkelijker-worden~a87e44cc/ (28 januari 2022). 
De Telegraaf, ‘Kwart Nederlanders vindt dat wolf hier niet thuishoort’ (versie 14 januari 2022) 
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1239553512/kwart-nederlanders-vindt-dat-wolf-hier-niet-thuishoort (28 
januari 2022). 
2 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ‘Bern-conventie’ (versie januari 2022) 
https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/bern-conventie (24 januari 2022). 

https://www.tubantia.nl/binnenland/enthousiasme-voor-wolven-neemt-snel-af-zou-schapen-tegen-wolven-moeten-beschermen~a7edec11/
https://www.tubantia.nl/binnenland/enthousiasme-voor-wolven-neemt-snel-af-zou-schapen-tegen-wolven-moeten-beschermen~a7edec11/
https://www.tubantia.nl/binnenland/europarlement-bindt-strijd-aan-met-wolf-afschieten-moet-makkelijker-worden~a87e44cc/
https://www.tubantia.nl/binnenland/europarlement-bindt-strijd-aan-met-wolf-afschieten-moet-makkelijker-worden~a87e44cc/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1239553512/kwart-nederlanders-vindt-dat-wolf-hier-niet-thuishoort%2520(28
https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/bern-conventie%2520(24
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Het debat is verdeeld in enerzijds mensen die vinden dat er in Nederland geen plek is voor de 

wolf. Hier hebben ze verschillende redenen voor. De voornaamste redenen zijn dat wolven 

een bedreiging vormen voor (klein)vee, de Nederlandse natuur te weinig ruimte zou bieden 

voor de wolf en dat de wolf geen natuurlijk vijand heeft in Nederland waardoor er de kans 

bestaat dat er te veel wolven zullen komen (met als gevolg een verder toenemende bedreiging 

voor het vee in Nederland). Ook speelt voor tegenstanders van de wolf vaak mee, dat zij het 

Nederlands cultureel landschap, dat wordt gezien als erfgoed, zeer waardevol achten. De 

terugkeer van de wolf zal een bedreiging vormen voor dit cultuurlandschap doordat de wolf 

op klein wild jaagt. 3 Dit klein wild helpt het cultuurlandschap in stand te houden. Als klein wild 

verdwijnt zal waardevol cultuurlandschap veranderen of verdwijnen.4  

 

Anderzijds zijn er mensen die de terugkeer van de wolf juist toejuichen. Zij vinden onder 

anderen dat de wolf een verrijking vormt voor de Nederlandse natuur en het Nederlandse 

cultuurlandschap, omdat de wolf volgens hen juist positief bijdraagt aan gezonde 

ecosystemen. De komst van de wolf betekent dat er voor het eerst weer een zogenaamde 

‘toppredator’ zich in Nederland bevindt. Hierdoor gaan prooidieren zich anders gedragen, 

zullen jonge bomen weer makkelijker kunnen groeien en door de vermindering van grazers 

zal de hoeveelheid dierlijk mest en urine in de bodem afnemen, wat weer gunstig is voor 

nieuwe plantensoorten die eerder geen kans hadden om te groeien. 5 In de ogen van 

voorstanders van de wolf heeft de wolf zelf bepaald dat de Nederlandse natuur juist wel 

ruimte biedt voor wolven, in plaats van dat er (volgens tegenstanders) geen ruimte in 

Nederland zou zijn voor wolven.6 Volgens voorstanders is het bovendien ook goed dat de 

mens ten aanzien van de wolf niet ingrijpt, maar de natuur zelf haar gang laat gaan.7  Ook het 

feit dat de wolf van oudsher in Nederland voorkwam is voor voorstanders een reden om te 

zeggen dat de wolf weer moet terugkeren en zijn plek in de Nederlandse natuur weer zou 

 
3 Cultuurlandschap: “(afgeleid van de begripsbepaling voor landschappen in de Omgevingswet15): gebieden 
zoals die door mensen worden waargenomen, waarvan het karakter wordt bepaald door natuurlijke of 
menselijke factoren en de interactie daartussen, die deel uitmaken van cultureel erfgoed.”. 
4 Nieuwe oogst, ‘De wolf verandert ons landschap’ (versie 13 april 2022) 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/04/13/de-wolf-verandert-ons-landschap (15 juni 2022).  
5 Onze natuur, ‘Wolf geeft boost aan biodiversiteit: hoe doet hij dat?’ (versie 27 januari 2021) 
https://www.onzenatuur.be/artikel/wolf-geeft-boost-aan-biodiversiteit-hoe-doet-hij-dat (30 mei 2022). 
6 Wolven in Nederland, ‘Wolven in Nederland’ (versie 2022) https://www.wolveninnederland.nl (28 januari 
2022). 
7 Rebecca van der Grient en Andre Kamphuis, 1-Meting| Maatschappelijk draagvlak voor de hervestiging van 
de wolf in Nederland (Den Haag 2017) 18-19.  

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/04/13/de-wolf-verandert-ons-landschap%20(15
https://www.onzenatuur.be/artikel/wolf-geeft-boost-aan-biodiversiteit-hoe-doet-hij-dat
https://www.wolveninnederland.nl/
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moeten kunnen herontdekken. Nederland behoorde immers altijd tot zijn leefgebied, dus 

waarom ook niet nu? 

In het verhitte debat, dat anno 2022 nog steeds zeer actueel is, wordt gezocht naar een goed 

natuurbeleid rondom de wolf dat ervoor zorgt dat de wetten en regels rondom de wolf 

worden nageleefd. Daarnaast wordt er gekeken naar maatregelen die ervoor zorgen dat ook 

tegenstanders op redelijke wijze met de wolf kunnen samenleven. Desalniettemin zijn 

tegenstanders van de wolf duidelijk; de beschermde status van de wolf moet worden 

aangepast, zodat het bijvoorbeeld niet meer strafbaar is om een wolf te verjagen. De 

verschillende opvattingen die er in de wolfdiscussie bestaan tonen aan dat er anders kan 

worden gekeken naar wilde natuur, en zeker naar wilde natuur in de vorm van de terugkeer 

van groot roofdier. Het wolfdebat wordt dus gevormd door verschillende opvattingen die 

mensen kunnen hebben van wat (wilde) natuur is of zou moeten zijn en welk beleid daarbij 

hoort.  

 

In het boek ‘De Wolf terug’ (2019) wordt aangegeven dat volgens onderzoek van de 

Wageningen Universiteit er ten aanzien van (wilde) natuur en faunabeheer hoofdzakelijk drie 

ethische basisvisies gelden: de ‘antropocentrische’, de ‘biocentrische’ en de ‘ecocentrische’ 

visie.8 Deze basisvisies worden ‘ethisch’ genoemd omdat zij een bepaalde waardeoriëntatie 

aanduiden binnen de dier- en natuurethiek.9 Bij de antropocentrische visie moet de natuur 

van nut zijn voor de mens. Vaak komt een antropocentrische visie tot uiting wanneer een dier 

‘tot last’ is. Een voorbeeld is de overlast van ganzen waarbij mensen met een 

antropocentrische visie de ganzen willen afschieten of vergassen, de gans wordt gezien als 

ongedierte waar we vanaf moeten. Een ander uitgangspunt vanuit de antropocentrische visie 

ten aanzien van de ganzendiscussie is het idee dat het overschot aan ganzen (wanneer zij zijn 

geruimd) als product naar de mens moet gaan. Dus opnieuw het idee dat het dier in dienst 

moet staan van de mens. De biocentrische visie staat hier tegenover: vanuit deze visie wordt 

met name gekeken naar dierenwelzijn. In de casus rondom de ganzenoverlast wordt de 

overlast door de ‘biocentrische bril’ wel erkend maar ook genuanceerd. Vanuit deze visie 

 
8 Dick Klees, Erwin van Maanen, Leo Linnartz, Martin Drenthen en Michiel van der Weide, De wolf terug. eng of 
enerverend? (Utrecht 2019) 89. 
9 Thomas Matthijssen, Arjen Buijs, Fransje Langers en Eveliene Steingröver, ‘Ethiek, emoties en ophef over 
dieren in de natuur; theorie en praktijk van maatschappelijke discussies omtrent beheermaatregelen gericht op 
in het wild levende dieren’ (2013) Alterra rapport 2441 (Wageningen 2013) 1-64, aldaar 9. 
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wordt met name gekeken hoe de gans op een diervriendelijke manier kan worden geweerd. 

De waarde van het leven van de gans staat centraal. Een biocentrische visie vertrekt dus vanuit 

het idee dat de gans het slachtoffer is. Bij de ecocentrische visie tenslotte wordt er met name 

gekeken vanuit het respect voor natuurlijke processen en de autonomie van het dier. Bij de 

ecocentrische visie gaat het in de ganzendiscussie over het idee dat ‘de gans niet het probleem 

is’. En dus het idee dat mens zich eerder zou moeten aanpassen aan de gans.10  

 

       Figuur 1: drie ethische basisvisies 

Volgens onderzoek (2013) van Thomas 

Matthijssen, Arjen Buijs, Fransje Langers en 

Eveliene Steingröver wordt de visie die 

iemand aanhangt vaak bepaald door drie 

dimensies van meningsvorming, namelijk 

kennis, waarden en emoties. Zo gaat de 

antropocentrische visie vaak samen met 

emotie en bepaalde waarden. De dimensie 

‘kennis’ ten aanzien van dieren resulteert vaak in een ecocentrische visie.11 Zo ontstaat een 

bepaalde waardeoriëntatie die zich dus vertaalt in de drie ethische basisvisies. Het boek ‘De 

wolf terug’ (2019) koppelt de theorie van de drie ethische visies slechts gering aan de 

wolfdiscussie; “Als je denkt volgens deze drie lijnen (i.c. de drie dimensies van meningsvorming, 

ML), lijkt het logisch dat tegenstanders van de komst van de wolf veelal het antropocentrisme 

als basisvisie zullen hebben. Zij zullen de vraag stellen wat het nut is van de wolf. We kunnen 

toch prima zonder? De voorstanders zitten waarschijnlijk meer in de hoek van het biocentrisme 

of ecocentrisme.”12 Dit citaat uit De wolf terug toont aan dat er verschillende vragen kunnen 

worden gesteld bij de terugkeer van de wolf, vanuit de verschillende natuurvisies, en dus 

vanuit een verschillend natuurbegrip. Sterker nog, volgens Martin Drenthen (milieufilosoof 

aan de Raboud Universiteit) komen de drie ethische basisvisies regelmatig met elkaar in 

 
10 Thomas Matthijssen, Arjen Buijs, Fransje Langers en Eveliene Steingröver, ‘Ethiek, emoties en ophef over 
dieren in de natuur; theorie en praktijk van maatschappelijke discussies omtrent beheermaatregelen gericht op 
in het wild levende dieren’ (2013) Alterra rapport 2441 (Wageningen 2013) 1-64, aldaar 11 
11 Thomas Matthijssen, Arjen Buijs, Fransje Langers en Eveliene Steingröver, ‘Ethiek, emoties en ophef over 
dieren in de natuur; theorie en praktijk van maatschappelijke discussies omtrent beheermaatregelen gericht op 
in het wild levende dieren’ (2013) Alterra rapport 2441 (Wageningen 2013) 1-64, aldaar 9. 
12 Klees, Van Maanen, Linnartz, Drenthen en Van der Weide, De Wolf terug. eng of enerverend?, 90 
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conflict.13 Hoewel de figuur uit De wolf terug (zie figuur 1) doet vermoeden dat er nog enige 

overlap is tussen de basisvisies, lijkt het erop dat ten aanzien van de terugkeer van de wolf de 

drie ethische basisvisies steeds verder van elkaar af zijn komen te staan, de mogelijke overlap 

zoek is geraakt en het debat steeds verhitter wordt.14  

 

Hoewel dit debat draait om hoe er in Nederland moet worden omgegaan met natuur en 

landschap - en het hierdoor wellicht een onderwerp lijkt voor natuurstudies - is het net zo zeer 

een onderwerp voor cultuurhistorisch onderzoek. Want hoe er wordt gedacht over de 

terugkeer van de wolf in Nederland, en het beleid dat moet worden gemaakt, is een 

afspiegeling van de basisvisie die mensen hebben op wilde natuur, en specifieker de wolf. Dit 

is op zijn beurt weer bepaald door culturele verhoudingen, menselijke interactie en de 

verschillende belangen die mensen kunnen hebben binnen een samenleving. In dit onderzoek 

zal daarom getracht worden verdieping te geven aan het proberen te begrijpen hoe de drie 

ethische basisvisies op natuur zich verhouden tot het wolfdebat en wolfbeleid.  

 

Hoe de drie ethische basisvisies op natuur tot stand zijn gekomen is met oog op de 

wolfdiscussie en wolfbeleid daarom zeer relevant. Door het onderzoeken van de geschiedenis 

van de drie ethische basisvisies kan de wolfdiscussie beter begrepen worden en kunnen er 

aanknopingspunten worden geformuleerd waarmee het debat wellicht wordt verkoeld. Door 

de drie ethische basisvisies te begrijpen kunnen vervolgens ook de beleidsmatige keuzes die 

zijn en worden gemaakt ten aanzien van de wolf beter verklaard worden en kan er een beeld 

worden geschetst van de invloed dat natuurbegrip heeft op natuurbeleid en natuur in het 

algemeen. De volgende hoofdvraag is daarom geformuleerd: 

 

Op welke wijze wordt het beleid ten aanzien van de terugkeer van de wolf in Nederland 

beïnvloed door de drie ethische basisvisies die het moderne natuurbegrip kenmerken? 

 

In wat volgt zal een breed theoretisch kader worden geven van relevante cultuurhistorische 

theorieën die in dit onderzoek gebruikt zullen worden om de wolfdiscussie en de 

 
13 Sofie Mulders, ‘Populisten zullen de wolven inlijven’, De Morgen, 5 december 2020, 1. 
14 Klees, Van Maanen, Linnartz, Drenthen en Van der Weide, De Wolf terug. eng of enerverend?, 89 
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beleidsmatige keuzes ten aanzien van de wolf – en de methode die in dit onderzoek zal 

worden gebruikt om dit te onderzoeken - beter te kunnen begrijpen.  

Theoretisch kader  
 
In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre het natuurbegrip is veranderd vanaf de jaren 60 

van de vorige eeuw, hoe deze verandering zich verhoudt tot het publieke debat rondom de 

terugkeer van de wolf en hoe er beleid wordt gemaakt rondom de wolf. Aan dit onderzoek 

worden relevante cultuurhistorische theorieën gekoppeld die worden toegelicht in dit 

theoretisch kader.  

 

Volgens Orfeo Belderbos is de antropocentrische visie (uit de drie ethische basisvisies) op 

natuur afkomstig uit de ideeën van het modernisme, ofwel moderniteit.15 Om context te 

geven aan de historische ontwikkeling van natuurbegrip in de vorm van de drie ethische 

basisvisies is het daarom relevant om te begrijpen wat moderniteit is.  

 

Moderniteit kan op verschillende manieren gedefinieerd worden. In de breedste zin van het 

woord kan moderniteit beschreven worden als het geheel aan structuren, instellingen (of 

houdingen), ideeën en technieken die in de laatste 300 jaar zijn ontwikkeld. Anders-gezegd 

kan moderniteit omschreven worden als bepaalde ervaringen die een bepaald gevoel, 

identiteit of gevoeligheid produceren. 16  Echter moderniteit kent ook een betekenis die 

voortkomt uit de Wetenschappelijke Revolutie en Verlichting. In deze context wordt 

moderniteit gedefinieerd als de idee over rationaliteit: het idee dat de wereld kenbaar en 

verbeterbaar (of maakbaar) is door het toepassen van rationaliteit bij problemen. Zo geeft 

Paul Johnson Carnevali in zijn boek over de economische, culturele en sociale veranderingen 

van de 20ste eeuw in Engeland aan dat deze laatste definitie het dichtste in de buurt komt met 

wat er door de meeste mensen wordt bedoeld met moderniteit. Toevoeging hierbij is dat de 

huidige moderne wereld alleen echt geassocieerd kan worden met de structuren en 

houdingen die zijn ontstaan vanaf ongeveer 1700 en die een duidelijke breuk aantonen met 

 
15 Orfeo Belderbos, ‘Relationele milie-ethiek’, Universiteit van Gent (2013) 16 
16 Paul Johnson Carnevali, Twentieth-century Britain: economic, cultural and social change (Rotledge 2007) 27. 
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de pre-moderne en pre-industriële tijd ervoor. In deze context is moderniteit te omschrijven 

als de verdere ontwikkelingen in de 18e en 19e eeuw van die ideeën die in 1700 ontstonden.17   

 

Het modernisme (modern denken) kent haar wortels in de Wetenschappelijke Revolutie en 

de Verlichting die daarop volgde. Tijdens de Wetenschappelijke Revolutie werd voor het eerst 

een duidelijke scheiding tussen lichaam en geest verondersteld. Dit idee echoot door tijdens 

de Verlichting toen verlicht denker Jean Jacques Rousseau veronderstelde dat de mens 

bestaat uit twee onderdelen, namelijk het stoffelijke lichaam en de niet-stoffelijke geest (of 

ziel). Dit wordt ook wel een dualistisch beeld genoemd van de mens.18 Net als deze scherpe 

scheiding tussen lichaam en geest kenmerkt de gehele wetenschappelijke revolutie zich door 

het maken van fundamentele onderscheiden. Zo werden niet alleen lichaam en geest, maar 

ook geest en natuur, rede en lichaam en bewustzijn en de materiele wereld van elkaar 

gescheiden. Deze fundamentele scheidingen zijn in de basis allemaal scheidingen tussen 

subject en object. Hierbij is het subject het kennende iets (bijvoorbeeld de geest of de rede) 

en is het object het iets waarover kennis kan worden vergaard (bijvoorbeeld de natuur of het 

lichaam). Hierin is een scheiding te herkennen tussen de materialistische wereld en de niet-

materialistische wereld.19  Zo ontstond het denken in allerlei binaire tegenstelling: tussen 

subject en object, de mens en de natuur, ofwel tussen cultuur en natuur. Dit denkbeeld 

beïnvloedde ook hoe de mens keek naar natuur, hoe die natuur moest worden beschermd, in 

toom moest worden gehouden of gecontroleerd moest worden 

 

Denkbeelden van verlichte denkers en de zogenaamde encyclopedisten reduceerden de 

natuur tot een “in zichzelf gesloten systeem van materiele objecten …”.  Deze objecten, 

waartoe ook de levende wezens behoren, zijn geordend in ruimte en tijd en onderhevig aan 

natuurlijke processen die strikt voldoen aan causale wetten. Al deze processen en wetten 

kunnen wetenschappelijk beschreven en verklaard worden”. 20  Deze gedachten van de 

Verlichting werden zeer dominant en tegelijk ook de basis voor het verkrijgen van 

 
17 Paul Johnson Carnevali, Twentieth-century Britain: economic, cultural and social change, 28. 
18 Harry Oosterhuis, ‘Rousseau als ego-tripper’, Groniek: Gronings historisch tijdschrift 73 (1981), 1-13, aldaar 
10  
19 Pieter Huistra, ‘Hoorcollege Grondslagen van de cultuurgeschiedenis 5’ (2021). 
20 Ger Vertogen en Patrick Chatelion Counet, ‘Voorbij de Verlichting’ (versie 14 mei 2005) 
https://www.trouw.nl/nieuws/voorbij-de-verlichting~b0052765/ (10 mei 2022). 

https://www.trouw.nl/nieuws/voorbij-de-verlichting~b0052765/
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wetenschappelijke kennis. Er wordt dan ook, op basis van dit denkbeeld, gesproken van een 

wedergeboorte van het materialisme uit de Oudheid.   

 

De moderne houding van de westerse mens heeft door de tijd heen veel invloed gehad op de 

maatschappij. Met name de 19e en 20ste eeuw, de eeuwen die in het teken stond van zo snel 

mogelijk boeken van vooruitgang, gingen gepaard met de ideeën en idealen van 

moderniteit.21 Volgens Berting liggen aan moderniteit vier componenten ten grondslag. 

1. Het verlicht rationeel denken dat breekt met het traditioneel denken.  

2. Het streven naar (materiele) vooruitgang door rationaliteit te verwerken in de 

organisatie van productie (treedt met name radicaal op tijdens de industrialisatie).  

3. Het marktdenken als resultaat van het nastreven van individuele belangen en de 

verzameling van rationele marktpartijen 

4. Modernisering als vooruitgang, als resultaat van de doorlopende zoektocht naar 

wetenschappelijke waarheden en de inzet van de technologische kennis die verworven 

is tijdens die zoektocht.  

 

Deze ideeën en idealen van de Verlichting – het materialisme, dualisme, autonomie en het 

antropocentrisme – vormen onder anderen de basis voor wat we vandaag de dag zien als 

‘modern denken’ of moderniteit. Het moderne mensbeeld wordt door Evelien Geerts 

omschreven als een antropocentrisch beeld van de mens als autonoom en atomistisch 

kennend subject.22  

 

Het modernisme bepaalt anno 2022 nog het denkbeeld van mensen. Sterker nog er wordt 

tegenwoordig door historici gesproken van een nieuw tijdperk: het Antropoceen. Het 

Antropoceen breekt met het tijdperk van het Holoceen en geeft aan dat het menselijk 

handelen het klimaat en de natuur op aarde zal bepalen. Zo beweert Martin Drenthen dat als 

het gaat om het Antropoceen er sprake is van een nieuw dominant narratief: “de invloed van 

de mens op de planeet is tegenwoordig allesdoordringend en alomtegenwoordig”. 23 Dit uit 

 
21 Jan Berting, De versplinterde samenleving: de gevolgen van moderniteit en modernisering (Utrecht 2006) 37. 
22 Evelien Geerts, ‘Nieuw materialism: een cartografie’, Wijsgerig Perspectief 61 (2021) 2, 34-41, 34. 
23 Martin Drenthen, ‘Het Antropoceen en de wolf: over ons onvermogen om te gaan met wildheid in een 
vermenselijkte wereld’, Podium voor Bio-ethiek 25 (2018) 4, 14-16, aldaar 14 
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zich bijvoorbeeld in de opwarming van de aarde, en de klimaatscrisis als gevolg daarvan, die 

door de mens zou zijn veroorzaakt. Volgens Clive Hamilton zijn er twee dominante 

denkbeelden die een oplossing bieden voor de negatieve gevolgen van het Antropoceen: het 

ecomodernisme en het ecocentrisme. Het ecomodernisme gaat uit van klimaatsverandering 

als een kans om menselijke creativiteit en innovatievermogen tot een hoger niveau te tillen. 

Ecomodernisten bepleiten dat het Antropoceen juist goed is en ervoor zorgt dat mensen meer 

gaan experimenteren met het ingrijpen in natuurlijke processen. De ecomodernisten zien dit 

als een beter toekomstbeeld dan de moderne denkbeelden en levensstijl te laten varen. Recht 

tegenover de ecomodernisten staan de ecocentristen (die een plek hebben in de drie ethische 

basisvisies). De ecocentristen zijn volgens cultuursocioloog Ruben Jacobs de groep mensen 

die het Antropoceen zien als het ultieme bewijs van menselijke hoogmoed.24 De ecocentristen 

pleiten daarom voor een wereldbeeld waarin de mens niet meer de maat der dingen is en de 

mens niet meer los kan worden gezien van de natuur. Hoewel het in het kader van de 

antropocentrische en de ecocentrische visies lijkt alsof het gaat om enerzijds een moderne 

opvatting (de antropocene) en anderzijds een niet-moderne opvatting, is dit niet het geval. 

Want waar het ecocentrisme de moderne houding van de antropocentristen verwerpt 

vanwege de illegitimiteit van de macht die zij toekent aan de mens, wordt het ecocentrisme 

gepresenteerd als onpartijdig en objectief (omdat het ecocentrisme niet de mens verkiest 

boven de natuur), wat opnieuw een menselijk waardeoordeel is.25 Dit duidt er dus op dat het 

ecocentrisme net als het antropocentrisme een modern denkbeeld is.  

 

Volgens Jacobs is de groep ecocentristen onder te verdelen in posthumanisten, nieuw-

matererialisten en ecofeministen (als ook filosofen, kunstenaars en milieuactivisten).26 De 

nieuw-materialisten zijn een groep waar in dit onderzoek dieper op in wordt gegaan om de 

ethische basisvisies op natuur beter te kunnen begrijpen.  

 

 
24 Ruben Jacobs, ‘Waarom de mens niet langer de maat der dingen is (maar wel maatgevend)’ (versie 2018) 
https://www.brainwash.nl/bijdrage/waarom-de-mens-niet-langer-de-maat-der-dingen-is-maar-wel-
maatgevend (10 juni 2022).  
25 Martin Drenthen, Grenzen aan wildheid. Wildernisverlangen en de betekenis van Nietsches moraalkritiek 
voor de actuele milieu-ethiek (Eindhoven 2003) 15. 
26 Ruben Jacobs, ‘Waarom de mens niet langer de maat der dingen is (maar wel maatgevend)’ (versie 2018) 
https://www.brainwash.nl/bijdrage/waarom-de-mens-niet-langer-de-maat-der-dingen-is-maar-wel-
maatgevend (10 juni 2022). 

https://www.brainwash.nl/bijdrage/waarom-de-mens-niet-langer-de-maat-der-dingen-is-maar-wel-maatgevend%20(10
https://www.brainwash.nl/bijdrage/waarom-de-mens-niet-langer-de-maat-der-dingen-is-maar-wel-maatgevend%20(10
https://www.brainwash.nl/bijdrage/waarom-de-mens-niet-langer-de-maat-der-dingen-is-maar-wel-maatgevend%20(10
https://www.brainwash.nl/bijdrage/waarom-de-mens-niet-langer-de-maat-der-dingen-is-maar-wel-maatgevend%20(10
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Nieuw materialisme is een culturele theorie die het moderne dualistische idee van het 

prioriteren van de geest boven de materie, de ziel boven het lichaam en de cultuur boven de 

natuur probeert te verschuiven of te verwerpen. 27  Deze culturele theorie heeft daarom 

interesse in het bestuderen van de ‘onbewuste houding van de modernist’. Deze 

modernistische houding, die eerder in deze introductie werd uitgelegd als ‘westers modern 

denken’, heeft de neiging altijd uit te gaan van binaire tegenstellingen. Deze binaire 

tegenstellingen komen voort uit hetzelfde moderne idee dat alles dat niet-menselijk is 

automatisch als object wordt beschouwd. Volgens het nieuw-materialisme, is er onder de 

modernisten geen aandacht meer voor onderdrukte niet-menselijke subjecten. Volgens 

nieuw-materialisten is het moderne denkbeeld dominant geworden in onze samenleving. Een 

denkbeeld dat zich kenmerkt door het denken in een kloof tussen de objectieve wereld en de 

subjectieve taal waardoor de wereld begrepen wordt, ofwel de kloof tussen passieve materie 

en een actief discours.28 Volgens nieuw materialisten moet deze kloof worden herzien of 

worden doorbroken. Zo blijkt bijvoorbeeld in tijde van de coronapandemie dat het virus (dat 

gezien zal worden als een kenbaar object) toch meer macht, ofwel handelingscapaciteit, heeft 

dan de mens denkt. Daarbij doet het virus (door haar versmeltingsdrang) volgens Evelien 

Geerts afbreuk aan het moderne mensbeeld van de mens als autonoom object.29 Het nieuw 

materialisme heeft daarom ook een nieuwe interesse in het bestuderen van inheemse 

bevolkingen en pre-moderne mensen. Volgens de nieuw-materialisten zien zij ook het niet-

menselijke als actant en kan de zogenaamde ‘moderne’ mens hier veel van leren.30  

 

Binnen het nieuw materialisme zijn er verschillende filosofen en historici actief die er eigen 

theorieën op nahouden. Een van die nieuw-materialisten is Bruno Latour. Bruno Latour gaat 

in zijn theorie uit van een verouderd natuurbegrip waarbij de natuur wordt gezien als een 

object waar de mens als subject kennis over kan vergaren. 31  De natuur wordt door de 

moderne mens dan ook gezien als iets stabiels wat niet verandert en wat de mens als veld kan 

 
27 Rick Dolphijn en Iris van der Tuin, ‘Pushing dualism to an extreme: on the philosophical impetus of a new 
materialism’, Continental Philosophy Review 44 (2011), 383-400, aldaar 386. 
28 Van der Tuin en Dolphijn, ‘Pushing dualism to an extreme: on the philosophical impetus of a new 
materialism’ 
29 Evelien Geerts, ‘Nieuw materialism: een cartografie’, Wijsgerig Perspectief 61 (2021) 2, 34-41, aldaar 34. 
30 Massimiliano Simons , ‘Het onbehagen in de natuur. Het natuurbegrip in de sociologie van Bruno Latour’, 
Masterproefschrift KU Leuven (2015). 
31 The parliament of things, ‘Oog in oog met Gaia’ (versie 2019) 
https://theparliamentofthings.org/noordzee/over-latour/ (4 november 2021).  

https://theparliamentofthings.org/noordzee/over-latour/


Merel Leeuwerink 

 DANCES WITH WOLVES 

Pagina 14 van 62 
 

gebruiken om in te acteren. Hierdoor ontstaat dan ook de scherpe scheiding tussen subject 

en object, ofwel tussen de mens en natuur. Latour is zeer kritisch op deze ‘moderne’ 

benadering. In zijn stuk ‘Wij zijn nooit modern geweest’ (2016) beweert Latour dan ook dat 

het tijd wordt dat de natuur niet meer wordt gezien als een object maar als een subject dat 

een actant is in een netwerk, met een bepaalde agency.32 Actanten zijn voor Latour dus niet 

beperkt tot alleen de mens, sterker nog volgens Latour kan alles een actant zijn, dus ook niet-

levende objecten. Om deze reden wordt er gesproken van actanten in plaats van actoren; de 

term actant benadrukt ook de materiele elementen in een netwerk.33 Een materiele actant 

kan zonder intentie invloed uitoefenen in het netwerk en heeft hierdoor een bepaalde 

macht.34  Deze theorie waarbij de westerse moderne binaire tegenstelling tussen subject en 

object wordt verworpen wordt de actor-netwerk theorie (ANT) genoemd. Een voorbeeld 

waarmee de ANT kan worden ondersteund is die van een pijpleiding waaraan een fysisch-

economische functie hangt (het zorgt er namelijk voor dat olie van A naar B wordt verplaatst). 

In dit opzicht acteert de pijpleiding in een netwerk van bedrijven, gebruikers, infrastructuur 

en de wereldmarkt. Echter acteert de pijpleiding gelijktijdig ook in een netwerk van 

landschappen, burgers, flora en fauna, recreatieve organisaties en natuurliefhebbers. In dit 

opzicht in de pijpleiding dus niet een fysisch-economisch iets, maar iets dat een esthetische 

waarde meedraagt en zonder intentie op veel subjecten in het netwerk een invloed uitoefent 

die in dat netwerk fricties oplevert en tot verzet leidt.35 Volgens Latour zou het ene netwerk 

niet serieuzer moeten worden genomen omdat deze uit een economische visie meer 

bestaansrecht zou hebben in plaats dan het netwerk waarin een ecologisch perspectief 

geldt.36 Volgens Latour moet het verouderde natuurbegrip dan ook worden aangepast. De 

natuur moet juist worden gezien als iets dat beweegt, verandert en als iets dat deel uitmaakt 

 
32 De Haas, R.J. Fontijn en M. Pleijte, ‘Is eenvoudig beter?’, Wettelijke onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOt-
technical report 92 (okotber 2017), p. 160. 
33 Jacquelien Rothfusz, ‘Actor Netwerk theorie en het sociale’ (versie 9 december 2009) 
https://www.filosofiegroningen.nl/documents/2009/Jacquelien20091214_Actor_Network_en_het_Sociale.htm 
(15 juni 2022) 
34 Jacquelien Rothfusz, ‘Actor Netwerk theorie en het sociale’ (versie 9 december 2009) 
https://www.filosofiegroningen.nl/documents/2009/Jacquelien20091214_Actor_Network_en_het_Sociale.htm 
(15 juni 2022) 
35 Learning Philosophy, ‘De kwetsbaarheid en de overmacht van natuur. Latour radicaal-empirische kritiek op 
moderniteit’(versie 2022) https://www.learningphilosophy.com/lessen/latours-radicaal-empirische-kritiek-op-
de-moderniteit (15 juni 2022) 
36 Learning Philosophy, ‘De kwetsbaarheid en de overmacht van natuur. Latour radicaal-empirische kritiek op 
moderniteit’(versie 2022) https://www.learningphilosophy.com/lessen/latours-radicaal-empirische-kritiek-op-
de-moderniteit (15 juni 2022) 

https://www.filosofiegroningen.nl/documents/2009/Jacquelien20091214_Actor_Network_en_het_Sociale.htm%20(15
https://www.filosofiegroningen.nl/documents/2009/Jacquelien20091214_Actor_Network_en_het_Sociale.htm%20(15
https://www.filosofiegroningen.nl/documents/2009/Jacquelien20091214_Actor_Network_en_het_Sociale.htm%20(15
https://www.filosofiegroningen.nl/documents/2009/Jacquelien20091214_Actor_Network_en_het_Sociale.htm%20(15
https://www.learningphilosophy.com/lessen/latours-radicaal-empirische-kritiek-op-de-moderniteit%20(15
https://www.learningphilosophy.com/lessen/latours-radicaal-empirische-kritiek-op-de-moderniteit%20(15
https://www.learningphilosophy.com/lessen/latours-radicaal-empirische-kritiek-op-de-moderniteit%20(15
https://www.learningphilosophy.com/lessen/latours-radicaal-empirische-kritiek-op-de-moderniteit%20(15
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van onze samenleving.37 Op het moment dat geaccepteerd wordt dat de natuur ook een 

actant is, kan ook worden aangenomen dat de natuur, net als de mens, een subject is.  

 

Ten aanzien van de wolfcasus is de wolf, net als het corona-virus in de coronapandemie en de 

pijpleiding door een landschap, volgens Latour een actant die invloed uitoefent in 

verschillende netwerken. De wolf acteert in verschillende netwerken (bijvoorbeeld het 

netwerk van de boeren en herders of het netwerk van de ecologen) en roept daardoor 

verschillende emoties op. Dit leidt vervolgens tot het verhitte debat rondom de terugkeer van 

de wolf.  

 

Hoe er met de wolf wordt omgegaan in Nederland is afhankelijk van het beleid dat gemaakt 

wordt. Ten grondslag aan wolfbeleid liggen de verschillende natuurvisies (ofwel bepaalde 

discoursen) die mensen hebben, machtsverhoudingen en verhoudingen tussen alle actanten 

die zich in de netwerken bevinden en samen een samenleving vormen waarin de discussie 

wordt gevoerd en beleid wordt gemaakt. De titel van dit onderzoek Dances with wolves duidt 

daarom op de wijze waarop de omgang met de wolf in het beleid wordt vormgegeven. Wordt 

er wel gedanst met (with) óf juist rondom (around) de wolf? Of om in Latours termen te 

spreken; wordt de wolf in beleid als mede-actant gezien of juist als object.  

 

In wat volgt wordt aan de hand van deze bevindingen over de relevante elementen die 

meespelen bij de wolfdiscussie en het wolfbeleid een methodische aanpak voor dit onderzoek 

gepresenteerd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 Bruno Latour, Wij zijn nooit modern geweest (Amsterdam 2016).  
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Methode  
 
In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre natuurbegrip invloed heeft op het wolfdebat en 

wolfbeleid. Om dit te kunnen onderzoeken wordt in het tweede onderdeel van dit onderzoek 

het geheel aan beleid ten aanzien van de wolf, sinds de terugkeer van de wolf, bestudeerd 

door middel van een beleidsarrangementenbenadering. Deze methode van beleid analyseren 

wordt vaak gebruikt voor het onderzoeken van milieubeleid en is daarom ten aanzien van 

wolfbeleid ook bruikbaar.  

 

Wat de beleidsarrangementenbenadering daarbij nog bruikbaarder maakt is dat deze 

methode specifiek kijkt naar bepaalde machtsverhoudingen en discoursen die in het beleid 

naar voren komen. In het theoretische kader is reeds uitgelegd dat machtsverhoudingen en 

discoursen zeer relevant zijn om te onderzoeken ten aanzien van wolfbeleid omdat de frictie 

tussen deze elementen het debat vormen en het beleid beïnvloeden. Een wisselwerking 

ontstaat wanneer beleid wordt beïnvloed door machtsverhoudingen en discoursen 

(natuurbeelden) die vervolgens de wolfdiscussie weer verder aanwakkert. Bij de 

beleidsarrangementenbenadering staan uitiendelijk vier dimensies centraal waar naar 

gekeken wordt: actoren, spelregels, hulpmiddelen en discoursen.  

 

Bij een beleidsarrangementenbenadering 

wordt er gekeken naar zogenaamde 

beleidsarrangementen. Een 

beleidsarrangement wordt gedefinieerd 

als een stabilisering van de inhoud en 

organisatie van een beleidsdomein, op 

een specifiek moment in de tijd en op een 

specifiek niveau.38 Bij een beleidsarrangementenbenadering is er veel oog voor interacties 

binnen een netwerk, de maatschappelijke ontwikkeling buiten een netwerk en institutionele 

structuren.39 

 
38 Maarten Hajer, ‘De beleidsarrangementen-benadering en de institutionle leegte, Bas Arts en Pieter Leroy, 
Verandering van politiek, vernieuwing van milieubeleid (Nijmegen 2003) 39-58, aldaar 54  
39 J.J. van Wijk, R.F.J.M. Engelen en W.F. Blom, ‘Verkenning van methodieken ten behoeve van netwerkanalyses 
in transitieonderzoek’ (2001) 1-89, aldaar 28. 
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De analyse gaat uit van twee belangrijke hoofdaspecten van beleid; organisatie en inhoud. 

Hierbij vormen de hulpbronnen, spelregels en actoren de organisatie van een 

beleidsarrangement en discoursen vormen de inhoud. In bovenstaand figuur (figuur 2) is 

grafisch weergegeven hoe de dimensies met elkaar samenhangen.40  

 

Voor deze beleidsarrangementenbenadering wordt er gekeken naar alle beleidsstukken waar 

de terugkeer van de wolf in Nederland centraal staat. In 2013 kwam in opdracht van het Rijk 

een door de Wageningen Universiteit opgesteld Voorstel voor een wolvenplan voor Nederland 

uit.41 Hierin werden de eerste onderzoeken gedaan naar de wolf en hoe het dier zich gedraagt. 

Het diende vervolgens als basis voor beleid. Dit beleidsvoorstel is vervolgens gebruikt voor de 

Regiegroep wolf om het Operationeel draaiboek wolf te maken dat in 2016 uitkwam.42 Dit 

draaiboek is daarna de basis geweest voor het Interprovinciaal Wolvenplan (2019). 43  Dit 

wolvenplan geldt tot op heden als vigerend beleid. In 2021 verscheen daarnaast de Factfinding 

study; de wolf terug in Nederland.44 Hierin werd opnieuw onderzoek gedaan naar de wolf nu 

het dier al een aantal jaar in Nederland leeft. Deze studie is relevant voor toekomstig 

wolfbeleid. Naast deze beleidsstukken wordt in de beleidsarrangementenbenadering ook 

gekeken naar beleidssuggesties die worden gedaan door actoren die buiten de primaire 

beleidsmakers vallen. Zo wordt het geheel aan beleidsmatige keuzes die (kunnen) worden 

gemaakt geanalyseerd om zo tot een goed beeld te komen van huidig wolfbeleid in Nederland.  

 

Wanneer met behulp van de beleidsarrangemtenbenadering de analyse is uitgevoerd zullen 

de bevindingen worden samengevat en worden gekoppeld aan de drie ethische basisvisies. 

Hier worden vervolgens conclusies uit getrokken. 

 

 
40Pieter Leroy, Bas Arts en Jan Tatenhove, ‘verandering en continuiteit in milieubeleid: een kader voor analyse 
en duiding, in: Bas Arts en Pieter Leroy, Verandering van politiek, vernieuwing van milieubeleid (Nijmegen 
2003) 5-30, aldaar 17   
41 G. Groot Bruinderink en D. Lammertsma, Voorstel voor een wolvenplan voor Nederland (Wageningen 2013). 
42 Interprovinciaal Overleg, Operationeel draaiboek wolf (Den Haag 2015).  
43 Interprovinciaal Overleg, Interprovinciaal wolvenplan (Den Haag 2019) 
44 H. Jansman, J. Mergeay, E. van der Grift, G. de Groot, D. Lammertsma, K. van den Berge, F. Ottburg, J. 
Gouwy, R. Schuiling, T van der Veken en C. Nowak, De wolf terug in Nederland. Een factfinding study 
(Wageningen 2021) 
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Opbouw 
 

Om de hoofdvraag van dit onderzoek te beantwoorden wordt er in het eerste hoofdstuk van 

dit onderzoek een historische verkenning gedaan naar het ontstaan van bepaalde 

natuurbegrippen in de moderne tijd en de invloed daarvan op natuurbeleid en 

natuurbescherming vanaf de jaren 60. Er is gekozen om vanaf de jaren 60 tot en met heden 

als periode te nemen voor deze verkenning omdat vanaf de jaren 60 de eerste echte 

natuurwetten werden vastgesteld en natuurbeleid vanuit de overheid werd gemaakt. Daarom 

is dit jaar een goed ijkpunt om natuurbegrip in Nederland nauwkeuriger te onderzoeken. Ook 

wordt natuurbegrip in de periode van voor de jaren 60 belicht zodat de bredere context 

bekend is.  Er zal daarbij getracht worden te herleiden hoe natuurbegrippen vanaf het begin 

van de moderne tijd gekenmerkt worden door drie ethische basisvisies. De eerste deelvraag 

van dit onderzoek luidt daarom:  

Hoe wordt modern natuurbegrip gekenmerkt door de drie ethische basisvisies als er wordt 

gekeken naar de historische context van natuurbegrip en natuurbeleid vanaf de jaren 60 

van de vorige eeuw?  

 

In het tweede onderdeel van dit onderzoek wordt een brede analyse gedaan naar het beleid 

dat is en wordt gemaakt ten aanzien van de wolf. De analyse op het beleid wordt aan de hand 

van een beleidsarrangementenbenadering gedaan. Hierbij wordt getracht al het beleid 

rondom de terugkeer van de wolf open te breken om zo tot een duidelijk overzicht te komen 

van alle actoren, hulpbronnen en onderlinge machtsverhoudingen. Hierbij wordt vervolgens 

een koppeling gemaakt met de drie ethische basisvisies die vandaag de dag gelden. Er wordt 

een antwoord gezocht op de vraag:  

Welke actoren, coalities tussen actoren, hulpbronnen, discoursen en machtsverhoudingen 

bestaan er ten aanzien van wolfbeleid en hoe hebben zij invloed op het beleidsproces?  

 

Na de beantwoording van deze twee deelvragen zal een conclusie volgen waarbij getracht 

wordt een antwoord te vinden op de hoofdvraag van dit onderzoek.  
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Hoofdstuk 1: De ontwikkeling van natuurbegrip  
 

Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op hoe natuurbegrip in Nederland is gevormd vanaf de jaren 

60 en hoe de drie ethische basisvisies op natuur uiteindelijk moderne natuurbegrippen 

kenmerken. Allereerst wordt gekeken naar wat natuurbegrip precies is door dit in een 

historische context te plaatsen. Van daaruit wordt ingegaan op de historische ontwikkeling 

van natuurbegrip(pen) en hoe deze door de tijd heen zijn veranderd. Vervolgens wordt een 

koppeling gemaakt naar de drie ethische basisvisies op natuur die in de inleiding uiteen zijn 

gezet.  

 

1.1 Natuurbegrip 
Het duiden van natuurbegrip is niet eenvoudig. Als er wordt gesproken over natuur kunnen 

de opvattingen over wat natuur nu eigenlijk is sterk uiteenlopen. 45  Sterker nog het 

natuurbegrip is niet alleen subject-afhankelijk, de duiding van wat het natuurbegrip inhoudt 

is ook tijdsafhankelijk. Natuurbegrip is daarom een historisch gevormd begrip en kan alleen in 

de context van het vormingsproces begrepen worden. Volgens Arjen Buijs, die zijn proefschrift 

schreef over de natuurbeelden onder de Nederlandse burgers, kunnen de verschillende 

ontstane natuurbeelden of natuurbegrippen leiden tot conflicten in natuurbeheer.46 Het is 

daarom van belang de historische context die vooraf is gegaan aan de bestaande 

natuurbegrippen te achterhalen en vervolgens te reflecteren op het hedendaagse 

natuurbegrip. 

 

Op basis van Arthur Lovejoys hoofbetekenissen van wat er bedoeld kan worden met 

‘natuurlijkheid’, die vervolgens door Rafaele Milani is geherstructureerd, komt Wessel Krul 

met een, naar eigen zeggen, fundamenteler onderscheid van de oorspronkelijke 

betekenisgeving van Lovejoy. Krul onderscheidt de vier hoofdbetekenissen waaronder die van 

de Verlichting; ‘De menselijke aanleg en geaardheid’ en die van de Romantiek ‘Alles wat niet 

menselijk of niet door mensen gemaakt is’.47  

 
45 Martin Drenthen, Natuur in mensenland, essays over ons nieuwe cultuurlandschap (Zeist 2018) 19. 
46 Arjen Buijs, Natuurbeelden, Publieke visies op natuur en consequenties voor het natuurbeheer (Wageningen 
Universiteit 2009) 17.  
47 Wessel Krul, ‘Hedendaags natuurbegrip’, Groniek 45 (2012) 197, 455-467, aldaar 460. 
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Deze twee hoofdbetekenissen van natuurlijkheid zijn van invloed geweest op hoe er vanaf de 

18e en 19e eeuw werd gedacht over natuur en hebben een (sterk) antropocentrisch karakter. 

Zo was tijdens de Verlichting het idee dat de mens het denkend middelpunt is van de natuur 

de hoofdgedachte.48 In deze periode kwam de moderne natuurwetenschap op waarbij er 

werd gestreefd naar objectief geldende kennis waarbij de natuur op strikte methodische 

manier werd onderzocht. Tijdens de Verlichting vindt de scheiding plaats tussen subject en 

object waarbij de mens als kennend subject staat en de werkelijkheid als object voor 

onderzoek (het object staat dus buiten het subject). 49  Hierdoor werd in de tijd van de 

Verlichting de relatie tussen mens en de natuur (die werd gezien als een object) afstandelijk 

en mechanistisch.50  

 

De periode van de Romantiek kwam vervolgens als kritiek op het gedachtengoed van de 

Verlichting. In deze periode werd gezocht naar een nieuwe opvatting van wat natuur is en een 

nieuwe omgang met die natuur. Deze nieuwe romantische opvattingen over natuur waren 

echter tweeledig. Enerzijds verlangden mensen naar de idyllische, charmante natuur. Dit 

wordt in de literatuur ook wel de ‘arcadische visie’ genoemd en is afkomstig uit de ideeën over 

natuur in de Griekse Oudheid. De arcadische visie op natuur verwijst naar schone 

plattelandsnatuur.51 Tijdens de Romantiek (ca. 1790-1850) was deze arcadische visie met 

name een vlucht uit de vervuilde steden waarin mensen gedurende deze periode veelal 

woonden. Buijs ziet deze arcadische visie als zwak-antropocentrisch.52 Anderzijds ontstond 

tijdens de Romantiek het idee dat de mens terug moest grijpen naar de oorspronkelijke 

ongerepte natuur en de wildernis. Hoewel dit ook gezien werd als een beangstigende plek. Dit 

idee van wat natuur zou moeten zijn, ook wel de wildernis-visie genoemd, ontstond doordat 

men vond dat de mens de relatie met de ‘echte’ natuur moest herstellen, omdat deze tijdens 

de Verlichting verloren was gegaan. Deze visie heeft ten aanzien van de drie ethische 

basisvisies veel overeenkomsten met de ecocentrische visie op natuur. Hoewel er dus 

 
48 Krul, ‘Hedendaags natuurbegrip’, 461. 
49 Martin Drenthen, ‘De wilde natuur en verlangen naar andersheid’, in: B. Voorsluis (red.), Zwijgende natuur. 
Natuurervaring tussen betovering en onttovering (Zoetermeer 2002) 65-86, aldaar 4. 
50 Buijs, Natuurbeelden, Publieke visies op natuur en consequenties voor het natuurbeheer, 13  
51 Buijs, Natuurbeelden. Publieke visies op natuur en consequenties voor het natuurbeheer, 14. 
52 Buijs, Natuurbeelden. Publieke visies op natuur en consequenties voor het natuurbeheer. 
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gedurende de Romantiek ook een stroming was die terug wilde naar wilde natuur, duurde het 

slechts tot het einde van de 19e eeuw dat deze opvatting binnen de Romantiek aantrekkelijk 

werd gevonden. Volgens Buijs was arcadische visie op natuur vanaf dat moment weer de 

dominante visie. Dit zou volgens Buijs nog tot 1980 zo aanhouden.    

 

Tijdens de Industriële Revolutie kreeg de mens steeds meer de natuur onder controle. Deze 

periode kende daardoor een tijd van optimisme; het idee van een maakbare wereld waarin 

zelfs de onvoorspelbare natuur door technologische ontwikkelingen gecontroleerd kon 

worden was een geruststellende gedachte.53 Echter vanaf het tweede deel van de 20ste eeuw 

voltrok zich juist een groeiend pessimisme. Het idee dat de natuur meedogenloos is, enkel 

een proces van overleven is (eten of gegeten worden) en vooral wreed is, vatte post.54 Deze 

realisering gaf de mens ook het gevoel dat hij zelf ook op die manier in de wereld moest staan; 

want als de natuur wreed is, moet de mens zich wellicht zich daar ook naar gedragen. 

  

Gedurende de Industriële Revolutie werd er niet meer gehandeld vanuit het romantische idee 

van het terugverlangen naar de oorspronkelijke wilde natuur, maar naar het in bedwang 

houden van natuur en de natuur ten nutte van de mens gebruiken. De functionele visie op 

natuur kwam in deze periode op. Deze visie lijkt enigszins op de arcadische visie. Echter deze 

functionele visie werd met name aangehangen door de gewone burger in die tijd. Volgens dit 

beeld werd natuur niet anders dan als een bron voor ontwikkeling gezien.55 Het uitputten van 

natuurlijke bronnen en grondstoffen is hier een gevolg van. Enerzijds kwam deze visie voort 

uit naïviteit, anderzijds vanuit de pessimistische of misschien zelfs egoïstische gedachten dat 

de natuur ruimte moest maken voor de mens.56 De functionele visie op natuur heeft sterke 

overeenkomsten met de antropocentrische visie uit de drie ethische basisvisies. 57 

 

Tijdens de Verlichting en de Romantiek vormden zich dus verschillende opvattingen van wat 

natuur is. Het dominante beeld dat uiteindelijk over is gebleven na de Industriële Revolutie is 

 
53 Rob Wijnberg, En mijn tafelheer is Plato, een filosofische kijk op de actualiteit (Amsterdam 2020) 240. 
54 Krul, ‘Hedendaags natuurbegrip’, 463. 
55 Buijs, Natuurbeelden. Publieke visies op natuur en consequenties voor het natuurbeheer, 16. 
56 Krul, ‘Hedendaags natuurbegrip’, 464. 
57 Thomas Matthijssen, Arjen Buijs, Fransje Langers en Eveliene Steingröver, ‘Ethiek, emoties en ophef over 
dieren in de natuur; theorie en praktijk van maatschappelijke discussies omtrent beheermaatregelen gericht op 
in het wild levende dieren’ (2013) Alterra rapport 2441 (Wageningen 2013) 1-64, aldaar 9. 
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het idee dat de natuur maakbaar is. Teruggrijpend naar de hoofdbetekenissen zoals deze door 

Krul zijn onderscheiden, betekent dit dat het natuur in deze periode werd gezien als alles dat 

‘niet menselijk’ was, maar wat wel te beïnvloeden was om zo in dienst te staan van de mens.  

 

Uit het voorgaande kan worden geconstateerd dat natuurbegrip geen vaste term is maar 

voortdurend wordt geconstrueerd en ontwikkeld door de tijd heen en door verschillende 

visies en belangen van mensen. Natuurbegrip is daarom vooral een wijze waarop natuur 

begrepen kan worden. Vanuit verschillende wijzen van denken over natuur worden ook 

verschillende keuzes gemaakt over natuurbescherming en natuurbeleid. In wat volgt wordt 

gekeken naar de verdere ontwikkelingen rondom natuurbegrip(pen) en de invloed daarvan 

op natuurbescherming en beleid vanaf de jaren 60.  

 

1.2 Ontwikkeling van natuurbegrip vanaf de jaren 60  
Om een goed beeld te krijgen van hoe het Nederlands natuurbegrip is veranderd vanaf de 

jaren 60 wordt de indeling in de stadia die Van der Windt, onderzoeker en docent bij de 

Rijksuniversiteit Groningen, gebruikt. In zijn boek ‘En dan wat is natuur nog in dit land?’ (1995) 

doet Van der Windt onderzoek naar de geschiedenis van de natuurbescherming in de periode 

1880-1990 en legt hij uit dat de ontwikkeling van natuurbescherming door de tijd heen 

gepaard ging met een periodiek veranderend natuurbegrip.58 In zijn boek onderzoekt Van der 

Windt dan ook niet alleen hoe natuurbescherming en natuurbeschermingsbewegingen zich 

ontwikkelden vanaf 1880, maar ook hoe deze ontwikkelingen hebben geleid tot hoe het 

natuurbegrip is geconstrueerd en getransformeerd tot hoe deze er vandaag de dag wordt 

uitgelegd. 

 

Van Der Windt onderscheidt in de ontwikkeling van natuurbescherming en natuurbehoud in 

Nederland vier verschillende periodes. De eerste periode begint eind 19e eeuw. In deze 

periode speelden ten aanzien van het natuurbegrip of het natuurbeeld het idee van de 

schoonheid en kwetsbaarheid van natuur, ofwel de romantische gedachten over natuur. 

Nieuwe ideeën zoals natuurreservaten en de organisatie Natuurmonumenten (1905) kwamen 

in deze tijd op, omdat de bescherming van natuur tijdens de periode van de romantische 

 
58 Henny van der Windt, En dan: wat is natuur nog in dit land? Natuurbescherming in Nederland 1880-1990 
(Amsterdam 1995) 329.  
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arcadische visie als doel op zich werd gezien vanwege de intrinsieke waarde die de natuur 

volgens die visie heeft.59 De liefde voor de schone natuur was groot, met name onder de 

gegoede en gezonde burgers. De arcadische visie werd daarom met name door de gegoede 

klasse aangehangen.  

 

Toch voegden ook andere groepen zich bij de ontwikkeling van natuurbescherming, zoals 

dierenbeschermingsgroepen, kunstenaars, nationalisten en boswachters. In 1880 werd de 

Wet aangenomen die nu bekend staat als de ‘Nuttige Dierenwet’. Deze wet gaf aan dat dieren 

die nuttig zijn voor landbouw en houtteelt en in het wild leven niet gevangen, gedood, 

vervoerd of verkocht mochten worden.60 Hoewel dit dus met name een wet was gericht op 

het nut van dieren voor de landbouw in Nederland, zorgde deze wet er ook voor dat in ieder 

geval bepaalde dieren en planten zo wettelijk beschermd werden.   

 

De tweede periode die Van Der Windt onderscheidt zijn de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. 

Deze periode kenmerkt zich door de discussies die ontstonden rondom het natuurbegrip. 

Enerzijds vond men (onder andere biologen) dat wilde natuur de ruimte moest krijgen om 

haar eigen natuurlijke processen te volgen. Het idee van ‘ongerepte natuur’ moest serieus 

worden genomen en die natuur moest ook de kans en ruimte krijgen in Nederland. Anderzijds 

vonden mensen, dat er juist ingegrepen moest worden in die natuurlijke processen om zo 

gevarieerde natuur te behouden en om natuurmonumenten te beschermen, ofwel de 

arcadische visie. In deze periode werd dus met name gediscussieerd over wat natuur zou 

moeten zijn en hoe deze vervolgens beschermd moest worden. Uiteindelijk werd het 

compromis gevonden bij de introductie van het begrip ‘semi-natuur’. Natuur was dus vanaf 

dat moment een fenomeen waarbij afhankelijk van de situatie wél of niet ingegrepen werd 

om zo bepaalde natuurlijke elementen te beschermen. Van der Windt geeft hierbij aan dat 

natuur naast dat het een mechanisme was om een denkstijl aan te geven er in deze periode 

nog een ander mechanisme ontstond om het natuurbegrip te stabiliseren. Namelijk als 

centrale actor in een nieuw vastgesteld netwerk.61 

 
59 Buijs, ‘Natuurbeelden. Publieke visies op natuur en consequenties voor het natuurbeheer’, 14 
60 Henk van der Wal, ‘Vanaf de Nuttige Dierenwet uit 1880 naar de Wet Dieren in 2021’, Nederlandse Bond van 
Vogelliefhebbers,  1-18, aldaar 6. 
61 Van der Windt, En dan: wat is natuur nog in dit land? Natuurbescherming in Nederland 1880-1990, 331 
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De derde en vierde periode die Van Der Windt onderscheidt lopen respectievelijk vanaf de 

jaren ‘70 van de vorige eeuw en vervolgens vanaf 1985 van de vorige eeuw. Deze twee 

perioden zullen in aparte paragrafen nu worden besproken waarbij aanvullingen worden 

gedaan vanuit andere secundaire literatuur. Gelet op het feit, dat het boek Van der Windt 

enkel tot het jaar 1990 de geschiedenis van natuurbescherming onderzoekt wordt vanaf de 

jaren ‘90 tot heden andere secundaire literatuur gebruikt. Een vijfde periode die in dit 

onderzoek wordt onderscheiden is de periode van 2000 tot 2022.  

 

1.3 Periode 1970 tot 1985  
Volgens Van der Windt kenmerkt de fase van 1970 tot 1985 zich door (opnieuw) een 

intensivering van de landbouwsector. Met name het gebruik van chemische 

bestrijdingsmiddelen die hiermee gepaard gingen waren desastreus voor de natuur buiten de 

landbouwsector.  

 

Er brak strijd uit tussen boeren en natuurbeschermers over hoe het landschap moest worden 

ingericht. De wens voor uitbreiding onder boeren botste met de ideeën vanuit 

natuurbeschermingsorganisaties die die gronden liever als natuurreservaten of 

natuurgebieden wilden inrichten. Dit leidde in de praktijk vaak tot duidelijke scheidingen 

tussen boeren cultuurlandschap en natuurlijk landschap. Sterker nog, de natuurgebieden die 

werden aangewezen kregen vaak de naam van Nationaal Park en werden daarmee beschermd 

door de overheid.62 De verschillende opvattingen over hoe de ruimte moest worden ingericht 

is vanaf de jaren 70 onderzocht. Uit dergelijke onderzoeken blijkt dat gewone burgers de 

voorkeur gaven aan herbossing en intensivering van de landbouw en deskundigen eerder 

kiezen voor het herstel van het culturele landschap, landschapsdiversiteit en ongestoorde 

ontwikkeling van ecosystemen.63  

 

In deze periode deden zich ook veranderingen voor binnen de 

natuurbeschermingsorganisaties zelf. Bepaalde groepen scheidden zich af van op dat moment 

 
62 Jan van Poppel, ‘Natuurbeleid in Nederland: een hek om een lapje groen zetten en de rest van het land 

volbouwen’ (versie 1 april 2020) https://decorrespondent.nl/11074/natuurbeleid-in-nederland-een-hek-om-
een-lapje-groen-zetten-en-de-rest-van-het-land-volbouwen/5593484730988-6856faf1 (5 mei 2022) 
63 Buijs, ‘Natuurbeelden, Publieke visies op natuur en consequenties voor het natuurbeheer’, 36. 

https://decorrespondent.nl/11074/natuurbeleid-in-nederland-een-hek-om-een-lapje-groen-zetten-en-de-rest-van-het-land-volbouwen/5593484730988-6856faf1%20(5
https://decorrespondent.nl/11074/natuurbeleid-in-nederland-een-hek-om-een-lapje-groen-zetten-en-de-rest-van-het-land-volbouwen/5593484730988-6856faf1%20(5
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bestaande beschermingsorganisaties, zoals de studentenbeweging die pleitten voor een meer 

integrale benadering van natuurbescherming waarin er gekeken moest worden naar 

samenwerkingen met boeren. Deze kritiek op de meer ouderwetse 

natuurbeschermingsgroepen werd breed-omarmd en leidde tot nieuwe landbouwmethodes 

waarbij er meer oog was voor natuur buiten de boerengronden. Een nieuw soort bescherming 

ontstond waarbij de integratie van natuur, landbouw en milieubescherming werden 

gewaarborgd. Toch verdwenen de meer traditionele vormen van natuurbescherming zoals 

Natuurmonumenten niet. 64  Tot de jaren zeventig ging natuurbescherming namelijk nog 

hoofdzakelijk over het beschermen van patronen in de vorm van cultuurhistorisch landschap 

en heideterreinen en de soorten die hierin voorkwamen.65 Deze periode kenmerkt zich door 

het steeds zichtbaarder worden van de verschillende natuurbeelden die zich onder de 

verschillende actoren voordeden. Zo had het in de jaren 60 opgerichte Wereld Natuur Fonds 

een zogenaamde ‘wildernis-visie’(ecocentrisch), waarbij er moet worden teruggegrepen op 

de oorspronkelijke wilde natuur en waarbij het de natuur vrij staat zijn gang te gaan. 

Daarentegen hing de organisatie Natuurmonumenten een arcadische visie (zwak-

antropocentrisch) aan, gericht op actief natuurbeheer om de harmonie tussen mens en natuur 

te behouden en de biodiversiteit te vergroten. Daarnaast bestonden de boerenorganisaties 

zoals ‘Landbouw en Milieu’ die een functionele natuurvisie (antropocentrische visie) 

uitdroegen.66 De verschillende visies en belangen van organisaties als het gaat om natuur en 

de bescherming van natuur, zijn direct terug te zien in de natuurbeelden die zij aanhingen.  

 

De verandering en situatie die Van Der Windt voor deze periode in beeld brengt wordt door 

het boek ‘De wolf terug’ (2019) ook verondersteld. Vanaf de jaren ‘60 van de vorige eeuw zou 

langzaam het besef doordringen dat diersoorten niet horen uit te sterven en het gebruik van 

gif op landbouwgronden grote negatieve gevolgen heeft voor wilde natuur.67 In de jaren ‘60 

en ’70 kreeg men door dat er veel diersoorten verdwenen uit de natuur, mede door de 

 
64 Van der Windt, En dan: wat is natuur nog in dit land? Natuurbescherming in Nederland 1880-1990, 332. 
65 Geert de Snoo, ‘Succesvol natuur beschermen’, Universiteit Leiden, 1-17, aldaar 4.  
66 Henny van der Windt en D. Bogaert, ‘Vlaamse en Nederlandse natuurbescherming op zoek naar een betere 
natuur; discoursen en strategieën in de periode 1945-2005’, Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis (2007), 
133-164, aldaar 148. 
67 Klees, Van Maanen, Linnartz, Drenthen en Van der Weide, De Wolf terug. eng of enerverend? 109 
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intensivering van de landbouw. Hierdoor ontstond de gedachte dat er in de toekomst toch 

anders moest worden gekeken naar natuurbescherming.68  

Naast de natuurbeschermingsorganisaties die in deze periode waren opgekomen vond een 

andere verschuiving plaats. In een advies voor natuurbeleid aan de Minister van Landbouw, 

Natuurbeheer en Visserij uit 1998 met dhr. Blok als voorzitter, wordt de bewering gedaan dat 

vanaf de jaren ‘60 natuurbeheer en -behoud meer en meer een taak van de overheid werd.69 

Ook begon in die tijd zowel onder burgers als onder organisaties meer belangstelling voor 

natuur te ontstaan en werden er nieuwe initiatieven gevonden om meer ruimte te creëren 

voor natuur. Er kwam ontwikkeling in onder anderen het denken over bosbeheer en de 

bescherming van agrarische gebieden.70  Daarnaast, meent Van der Windt, werden in de 

periode vanaf 1976 drie groene beleidsnota’s aangenomen en ontstonden er vele nieuwe 

natuurbeschermingsorganisaties die snel groeiden. 

 

1.4 Periode 1985 tot 2000  
Vanaf het midden van de jaren ‘80 was de scherpe, kunstmatige scheiding tussen cultuur en 

natuur goed zichtbaar. Het besef dat deze scheiding disfunctioneel was begon daarbij steeds 

meer op te komen. Want waar in de Nationale Parken de natuurbeschermingsregels goed 

werden nageleefd, was er op nabijgelegen boerengronden of industrieterreinen sprake van 

vervuiling en verontreiniging. Het idee om natuur meer te verbinden met de rest van de 

omgeving werd door natuurbeheerders en ecologen bepleit.71  

 

De eerste regel van een in 1982 verschenen artikel over het natuur- en landschapsbehoud 

begint met de woorden ‘Natuurbehoud: noodzaak’. In het artikel gaan Van Houten-Van Der 

Kallen, Breure en Van Dijk in op een door Stichting Wetenschappelijk Bureau van D66 

opgestelde nota genaamd ‘Natuur- en Landschapsbehoud in Nederland’. De noodzaak van 

natuurbehoud en -bescherming wordt in het artikel onder anderen ontleend aan de vele 

 
68 Geert de Snoo, ‘Succesvol natuur beschermen’, Universiteit Leiden, 1-17, aldaar 4 
69 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, Natuurbeleid dat verder gaat. Advies over voortgang en 
vernieuwing van het natuurbeleid (Den Haag 1998) 22.  
70 Hans Schmit, ‘Natuurbescherming is in 100 jaar niet wezenlijk veranderd’ (versie 22 maart 1995) 

https://www.trouw.nl/cultuur-media/natuurbescherming-is-in-100-jaar-niet-wezenlijk-veranderd~bce7295d/ 
(7 mei 2022) 
71 Jan van Poppel, ‘Natuurbeleid in Nederland: een hek om een lapje groen zetten en de rest van het land 
volbouwen’ (versie1 april 2020) https://decorrespondent.nl/11074/natuurbeleid-in-nederland-een-hek-om-
een-lapje-groen-zetten-en-de-rest-van-het-land-volbouwen/5593484730988-6856faf1 (7 mei 2022) 

https://www.trouw.nl/cultuur-media/natuurbescherming-is-in-100-jaar-niet-wezenlijk-veranderd~bce7295d/
https://decorrespondent.nl/11074/natuurbeleid-in-nederland-een-hek-om-een-lapje-groen-zetten-en-de-rest-van-het-land-volbouwen/5593484730988-6856faf1%20(7
https://decorrespondent.nl/11074/natuurbeleid-in-nederland-een-hek-om-een-lapje-groen-zetten-en-de-rest-van-het-land-volbouwen/5593484730988-6856faf1%20(7
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essentiële functies die natuur heeft, zoals resevoirfunctie (natuur is een bron voor voeding en 

ook geneeskunde), regulatiefunctie, signaalfunctie, onderzoeksfunctie, onderwijsfunctie, 

recreatiefunctie en oogstfunctie. Er wordt in het artikel bepleit dat de natuur, gezien al deze 

functies, in stand moet worden gehouden, ook voor toekomstige generaties.72  Wat betreft 

natuurbescherming wordt er net als in het werk van Van Der Windt beweerd dat vanaf de 

jaren zestig natuurbescherming georganiseerd door de overheid sterk opkwam. Hiervoor was 

het altijd een particuliere zaak. Het advies dat in het artikel wordt gegeven is, dat er een 

duidelijker beleidslijn moet komen en een effectieve bestuurlijke organisatie die dit voor haar 

rekening neemt. Het uitgangspunt van het natuurbeschermingsbeleid moet daarbij zijn dat de 

nog bestaande natuurgebieden behouden blijven en aangewezen worden om zo door de 

Natuurbeschermingswet beschermd te worden voor de toekomst. 73  In het artikel wordt 

daarnaast ook extra aandacht gevraagd voor cultureel landschap en de bescherming daarvan.  

 

Ook werden er plannen gesmeed voor een zogenaamd ecologisch netwerk waarin 

verschillende soorten landschappen en gronden met elkaar in verbinding werden gebracht. 

Dit leidde tot het vormen van de zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur (EHS) die in het 

Natuurbeleidsplan van 1990 werd gepresenteerd. Volgens Van der Windt en Bogaert is er zelfs 

sprake van een nieuw discours door deze verandering, die van ‘natuurontwikkeling en de 

ecologische infrastructuur’, ontstaan vanuit het wildernis-natuurbeeld.74 Door ontwikkeling 

van de EHS kwamen er verbindingen tussen oude en nieuwe natuurgebieden. Hierdoor 

werden er bijvoorbeeld ecoducten gebouwd, het oppervlak aan bos groeide voor het eerst 

weer in plaats van dat dit kromp en ook open natuurlijk terrein nam toe.75  

 

Niet alleen nam in deze periode het beleid vanuit de nationale overheid toe, ook op Europees 

niveau werd vanaf 1990 natuurbeschermingsbeleid geïnitieerd. Een stelsel van 

natuurreservaten, eenzelfde idee als bij de EHS, zou ook volgens de Europese Unie wenselijk 

 
72 E. Van Houten-Van Der Kallen, A.S.H. Breure en G. van Dijk, ‘Natuur- en Landschapsbehoud in de jaren 
tachtig’, Idee ’66  3 (1982) 4, 113 – 119, aldaar 113. 
73 E. Van Houten-Van Der Kallen, A.S.H. Breure en G. van Dijk, ‘Natuur- en Landschapsbehoud in de jaren 
tachtig’, 115. 
74 Van der Windt en Bogaert, ‘Vlaamse en Nederlandse natuurbescherming op zoek naar een betere natuur; 
discoursen en strategieën in de periode 1945-2005’, 151 
75 Helias Udo de Haes en Geert de Snoo, ‘De natuurbescherming heeft haar onschuld verloren’, Bionieuws 22 
(2012) 8, 10-11. 
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zijn. Dit werd het Natura2000 project. Natura2000 was bedoeld voor de extra bescherming 

van door het land aangewezen bijzondere natuurgebieden en habitats.76  

 

1.5 Periode 2000 tot 2022 
Vanaf het jaar 2000 is er opnieuw verandering te zien in natuurbeleid en natuurbescherming. 

Waar in de voorgaande periode rigoureuze stappen werden gezet om natuurgebieden te 

beschermen en te verbeteren zakt dit in de eerste helft van de periode 2000-2022 voor een 

deel in elkaar. Door economische recessie aan het begin van deze periode moest er bezuinigd 

worden, en dit werd veelal gedaan op natuurbeschermingsbeleid. Vanaf 2007 komt de EHS 

onder vuur te liggen, het doel om de achteruitgang van de biodiversiteit te hebben gestopt in 

2010 werd niet gehaald en er groeit een sceptische houding vanuit de maatschappij over 

klimaatsverandering en natuurbeleid. Onder natuurbeschermingsorganisaties was een krimp 

te zien in het aantal leden. Echter namen de leden onder dierenbeschermingsorganisaties en 

agrarische organisaties juist toe.77 In wat volgt zal geschetst worden hoe het draagvlak voor 

natuurbeheer en bescherming in deze periode afnam.  

 

In een discoursanalyse uit 2011 over hoe er wordt gepraat en gedacht over natuur en 

natuurbeleid (en bescherming) blijkt er in die periode een discours te zijn rondom 

‘natuurontwikkeling’. Volgens Elisa de Lijster is het natuurontwikkelingsdiscours dominant 

omdat deze de conceptualisering van natuur op dat moment lange tijd heeft gestructureerd 

en de beleidspraktijk heeft beïnvloed.78 De EHS is volgens De Lijster een belangrijk onderdeel 

van dit natuurontwikkelingsdiscours, want in dit dominante discours wordt gestreefd naar de 

bescherming van soorten, de biodiversiteit en wordt het belang van gekoppelde 

natuurnetwerken geopperd. Om dit te bereiken gaat het discours enerzijds uit van het belang 

van oorspronkelijke natuur waarbij zelfregulering van de natuur centraal staat, en anderzijds 

is menselijk ingrijpen belangrijk bij het behouden van bepaalde natuurwaarden. Het 

natuurontwikkelingsdiscours laat de bescherming van verschillende typen natuur toe, dus ook 

het agrarische natuurbeheer. Dit betekent dat het discours vanuit veel verschillende partijen 

 
76 Van der Windt en Bogaert, ‘Vlaamse en Nederlandse natuurbescherming op zoek naar een betere natuur; 
discoursen en strategieën in de periode 1945-2005’, 146. 
77 Jos Dekker, ‘Natuurbescherming in turbulente tijden’, Landschap 28 (2011) 1, 43-49, aldaar 44. 
78 Elise de Lijster, ‘Strijd om natuurbeleid. Opzoek naar nieuwe verhalen, symbolen en coalities’, Landschap  28 
(2011) 4, 173-180, aldaar 173. 
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werd gesteund en coalities konden worden gesloten, waardoor het discours werd versterkt. 

Het natuurontwikkelingsdiscours had tot gevolg dat oude natuurlijke waarden weer werden 

teruggebracht, zoals het meanderen van rivieren, het introduceren van (nieuwe) diersoorten 

om ecosystemen weer goed te laten werken en het herinrichten van (gekochte) gronden om 

bepaalde natuurtypes te realiseren (vaak ten koste van landbouwgrond). Zo werd het 

natuurontwikkelingsdiscours ook dominant in beleidsplannen.79  

 

In het natuurontwikkelingsdiscours was weinig ruimte voor ander natuurbeleid dan natuur 

gericht op zelfregulatie en natuurlijke processen. Zo werd beleid gericht op natuur met een 

functie (zoals landbouw) buiten beschouwing gelaten en was er weinig mogelijkheid om 

hierover in discussie te gaan. In het discours werden alleen ecologische doelstellingen leidend 

geacht. Volgens De Lijster kreeg natuurbeleid daardoor ook een top-down gedachte waarin er 

weinig werd geluisterd naar lokale belanghebbenden en omwonenden. Uiteindelijk leidde 

deze onvrede over natuurbeleid tot kritiek en bleek het discours tijdens de economische crisis 

van 2008 niet meer bestand te zijn tegen tegenstanders. Er ontstond debat over de betekenis 

van natuur (natuurbegrip) en de plek van die natuur in onze samenleving. Dit leidde tot een 

breuk met het natuurbeleid dat volgens het natuurontwikkelingsdiscours was ontstaan. 

Volgens De Lijster zijn we daarom na de afbraak van het natuurontwikkelingsdiscours in een 

zogenaamde ‘hegemonic struggle’ beland, waarin nog wordt gezocht naar een nieuw 

dominant natuurdiscours.80  

 

Volgens Krul, die in zijn onderzoek het hedendaagse natuurbegrip probeert te vatten, is de 

fase van natuurbegrip of natuurbeeld waar we ons anno 2022 in bevinden sterk gericht op 

menselijk ingrijpen. Zo meldt Krul dat de omgang met natuur op dit moment zo is ingericht 

dat menselijke verantwoordelijkheid en beheer wel moet blijven bestaan. Van ‘rewilding’ is 

volgens hem geen sprake. Sterker nog, de natuurbeschermers die pleiten voor ‘nieuwe 

natuur’ en het natuurlijke evenwicht willen herstellen, noemt Krul misleidend. Krul geeft aan 

dat het hedendaags natuurbegrip sterk beïnvloed is door culturele idealen. De natuur staat 

volgens Krul niet meer tegenover de mens, maar is een deel van onze beschaving, eerder dus 

 
79 De Lijster, ‘Strijd om natuurbeleid. Opzoek naar nieuwe verhalen, symbolen en coalities’, 174 
80 De Lijster, ‘Strijd om natuurbeleid. Opzoek naar nieuwe verhalen, symbolen en coalities’, 173-179 
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als een cultureel element. 81  Gesteld zou kunnen worden - volgens Kruls idee over het 

hedendaagse natuurbegrip - dat deze dus voor een deel antropocentrisch is vanuit de 

gedachten dat er dus ingegrepen moet worden in de natuur zodat deze niet schadelijk of tot 

last is van de mens. Tegelijkertijd zijn er vele deskundigen die pleiten voor rewildingprojecten 

waarbij wilde natuur weer terug moet komen. Dit laat juist een ecologische visie zien gericht 

op het herstellen van ecosystemen en bevordering van biodiversiteit.  

 

1.6 Natuurbegrip en de drie ethische basisvisies  
In het onderzoek van Buijs over de publieke visie op natuur(beheer) kwamen vier 

verschillende natuurbeelden naar voren die mensen zich kunnen vormen ten aanzien van 

natuur. Het natuurbeeld van de functionele natuur, wilde natuur, arcadische (ook wel de 

esthetische) natuur en de brede natuur. In zijn onderzoek onderzoekt Buijs niet alleen hoe de 

gewone burger over het algemeen naar natuur kijkt en wat het natuurbegrip is, maar ook hoe 

dit in verhouding staat tot de natuurbeelden van deskundigen. Zijn onderzoek leidt uiteindelijk 

tot een tabel waarin de verschillende natuurbeelden zijn ondergebracht (figuur 2).82 Deze 

natuurbeelden zijn verweven in de tekst en gelijktijdig gekoppeld aan de drie ethische 

basisvisies op natuur. Het wordt hierdoor duidelijk vanuit welke natuurbeelden er werd 

gedacht en beleid werd gemaakt. Hierbij is inzichtelijk dat de natuurbeelden per periode 

verschilden en ook dat de natuurbeelden kunnen verschillen tussen overheid, 

natuurbeschermingsorganisaties en burgers.   

 

De brede natuurvisie heeft het meeste overlap (ook volgens Buijs) met de biocentrische visie. 

De brede natuurvisie is als enige niet in voorgaande tekst besproken, omdat deze niet 

dominant is geweest en daardoor minder relevant dan de andere visies. Zoals te zien is in de 

tabel is dit natuurbeeld met name op burgers van toepassing. De brede natuurvisie kenmerkt 

zich door een meer individualistische benadering op natuur, ofwel meer gericht op de 

individuele planten en dieren. De brede natuurvisie staat voor beheer als dit ten goede komt 

aan bepaalde dieren en planten. Dat de mens ingrijpt is voor mensen die een brede 

natuurvisie aanhangen geen probleem. Deze visie wordt de ‘brede’ natuurvisie genoemd 

 
81 Krul, ‘Hedendaags natuurbegrip’, 466. 
82 Figuur 2: Buijs, ‘Natuurbeelden, Publieke visies op natuur en consequenties voor het natuurbeheer’, 37. 
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omdat er van een bredere definitie van natuur wordt uitgegaan (dan bijvoorbeeld bij de 

wildernisvisie). 

 

De drie ethische basisvisies kenmerken de natuurbegrippen die sinds de moderne tijd zijn 

ontwikkeld. Bij alle drie de visies wordt er in meer of mindere mate uitgegaan van bepaalde 

menselijke invloeden op natuur. Bij de antropocentrische visie moet natuur met name in 

bedwang worden gehouden zodat de mens ervan kan profiteren. Bij de ecocentrische visie 

wordt weliswaar meer agency gegeven aan de natuur en haar processen maar wordt er 

vooralsnog vanuit gegaan dat de mens moet ingrijpen om ecosystemen en biodiversiteit te 

bevorderen. Dit betekent dat het natuurbegrip waar Bruno Latour voor pleit, een 

natuurbegrip waarin de natuur als actant wordt gezien en niet als maakbaar object, niet 

terugkomt in de drie ethische basisvisies. Hoewel de drie ethische basisvisies het moderne 

natuurbegrip kenmerken kan de vraag worden gesteld in hoeverre die natuurbegrippen wel 

echt modern zijn. Volgens Latour zouden alle drie de basisvisies nog te ver afstaan van de 

juiste manier waarop natuur begrepen moet worden. Toch vormen, gezien de historische 

verkenning, de drie ethische basisvisies de denkbeelden en wijzen waarop vandaag de dag 

natuur wordt beschouwd. De verwachting is dat dit ook in wolfbeleid naar voren zal komen. 

Hier wordt in hoofdstuk 2 naar gekeken.  

 

Conclusie  
In dit onderdeel is gekeken naar hoe verschillende natuurbegrippen zijn geconstrueerd en hoe 

dit verschillende wijzen zijn waarop mensen natuur begrijpen. Door dit in een historisch 

perspectief te plaatsen is te concluderen dat natuurbegrip verschilt tussen periodes, mensen 

en sub-culturen. De drie ethische basisvisies die we anno 2022 onderscheiden zijn sinds het 

begin van de Moderne tijd te herkennen in Nederland en kenmerken de moderne 

natuurbegrippen. Door de tijd heen zijn er altijd spanningen en fricties zijn geweest tussen de 

verschillende natuurvisies die steeds leidden tot weer nieuwe en/of wisselende dominante 

natuurbeelden. Dominante natuurvisies en natuurbegrippen klonken vervolgens weer door in 

beleidsmatige keuzes voor natuurbescherming en natuurbehoud. De natuurvisies kunnen 

daarom ten grondslag liggen aan natuurdiscoursen waartussen continu opnieuw wordt 

bepaald welk discours dominant is.    
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Figuur 2: Natuurbeelden uit de historische verkenning gekoppeld aan de drie ethische basisvisies 
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Hoofdstuk 2: Analyse van wolfbeleid  
 

Inleiding 
Ten aanzien van de wolf zijn er verschillende actoren die relevant zijn bij het maken van 

wolfbeleid. Omdat het gaat om een wild dier dat zich zal vestigen in Nederlandse 

natuurgebieden (klein of groot) zullen alle Nederlandse burgers in meer of mindere mate te 

maken krijgen met de terugkeer van de wolf. Binnen de Nederlandse samenleving zijn er 

echter bepaalde groepen en actorcategorieën die op dagelijkse basis de aanwezigheid van de 

wolf (zullen) opmerken en dus meer relevant zijn ten aanzien van wolfbeleid.  

In dit onderdeel wordt er gekeken naar de beleidsstukken, beleidsmatige suggesties en 

indicaties die vanuit verschillende actorgroepen in de samenleving worden gedaan. Voor deze 

analyse van het beleid dat is gemaakt ten aanzien van de wolf wordt gebruikgemaakt van de 

beleidsarrangementenbenadering. Dit zal leiden tot een brede analyse van bestaand beleid 

en beleidsmatige standpunten en ook tot een overzicht van welke natuurvisies (ethische 

basisvisies) van invloed zijn op dat beleid.  

 

2.1 Actoren en coalities tussen actoren 
Bij het beleid dat wordt gemaakt ten aanzien van de wolf zijn zeer veel actoren betrokken. Dit 

heeft onder anderen te maken met het feit dat de terugkeer van de wolf bijna iedereen 

aangaat, dit gaat dus verder dan verenigingen, organisaties en instituten. Ook de ‘gewone 

burger’ is een actor als het gaat om wolfbeleid. Om toch een beeld te krijgen van alle 

betrokken partijen, en hier enigszins structuur in aan te brengen, is gekeken naar welke 

actoren beleidsstukken hebben aangedragen of suggesties hebben gedaan voor 

beleidsmatige keuzes, en dus invloed hebben gehad op beleid. Uiteindelijk kunnen alle 

actoren worden onderverdeeld in vier categorieën: 

- Overheid(sorganen)  

- Universiteiten en deskundigen 

- Natuurbeschermingsorganisaties 

- Belangenbehartigers   

 

De actoren staan op chronologische volgorde, beginnend bij de categorie aan actoren die de 

meeste invloed uitoefent op het beleid.  
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2.1.1 Overheidsorganen 
Het wolfbeleid in Nederland kent zijn basis in het Interprovinciaal overleg (IPO) dat tussen 

provincies plaatsvindt. Hier is een wolvenplan opgesteld dat het beleid vormt. Dit beleidsstuk 

komt uit 2019. In de Factfinding study; De wolf terug in Nederland (2021) van Wageningen 

Environmental Research uit 2021 worden alle feiten over de wolf in een uitgebreid onderzoek 

op een rij gezet. Deze studie geldt als advies- en informatieverschaffing voor verder wolfbeleid 

in de toekomst.  

 

Provincies 

In Nederland is gezien de Wet natuurbescherming elke provincie zelfstandig verantwoordelijk 

voor de uitvoering van het beleid rondom de wolf. Echter de wolf kent geen provinciale 

grenzen, daarom is er in het Interprovinciaal Overleg (IPO) een samenwerking gevormd tussen 

de provincies om beleid rondom de wolf te maken en beter uit te voeren.83 Monitoring, 

schaderegistratie en afhandeling en andere zogenaamde uitvoeringstaken die voortkomen uit 

het wolfbeleid dat is vastgesteld door de IPO, wordt door Bij12 verricht. Bij12 is sinds er veel 

taken van de Rijksoverheid bij de provincies zijn neergelegd, opgericht als uitvoerende 

organisatie van allerlei soorten milieu- en omgevingsbeleid.84 Wanneer er is vastgesteld dat 

er schade is aangericht door een wolf aan een bedrijfsmatig gehouden landbouwhuisdier kan 

er bij Bij12 een financiële tegemoetkoming worden aangevraagd door de houder. 

 

Het Rijk, provincies en Europa 

In Europa geldt dat de wolf een beschermde diersoort is. Dit is afgesproken in de Conventie 

van Bern. Hierbij hoort de afspraak dat de Europese lidstaten moeten zorgen voor een goede 

instandhouding van die beschermde diersoorten, dus ook de wolf. Nederland als Europese 

lidstaat moet daarom de aanwezigheid van wolven rapporteren aan de EU en de staat van 

instandhouding verantwoorden. Omdat deze taken worden uitgevoerd door de Provincies 

werken de Provincies samen met het Rijk om rapportering naar de EU goed te laten verlopen.     

 

 
83 Interprovinciaal Overleg, Interprovinciaal wolvenplan (Den Haag 2019), 6.  
84 Bij12, ‘Unit Natuurinformatie en -beheer. Wat is Natuurinformatie en Natuurbeheer?’ (versie 2022) 
https://www.bij12.nl/over-bij12/unit-natuurinformatie-en-beheer/ (20 mei 2022). 

https://www.bij12.nl/over-bij12/unit-natuurinformatie-en-beheer/
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Wanneer een wolf landsgrenzen overgaat (bijvoorbeeld van Overijssel naar Duitsland) moeten 

de betreffende provincie(s) hierover contact leggen met het betreffende land. Op dit moment 

moet de monitoring tussen de landen met elkaar worden afgestemd.  Op internationaal 

niveau gebeurt dit binnen de CEwolf consortium en helpt voor Nederland de WENR hierbij 

(omdat het gaat om genetische vergelijkingen die moeten worden gedaan).85   

 

Alleen de Europese Unie kan door middel van ‘derogatie’ toestemming geven om af te wijken 

van de afgesproken zaken van de Conventie van Bern.  

 

2.1.2 Universiteiten en deskundigen 
Met name de Universiteit Wageningen (WUR), en in het bijzonder Wageningen Environmental 

Research (WENR), is nauw verbonden met beleid rondom de wolf. Zo heeft de WUR lange tijd 

onderzoek gedaan naar de wolven in Nederland, waarbij ze ook een deel van de monitoring 

van wolven verzorgden. In de toekomst willen de provincies echter dat alle monitoring wordt 

gedaan door Bij12. Echter het specialistische onderzoekswerk, zoals DNA-onderzoek en 

secties op dode wolven, blijft wel een taak van de WENR. Ook Dutch Wildlife Health Care 

(DWHC) is een specialistische organisatie die onderzoek naar wolven blijft uitvoeren om zo 

informatie te verschaffen dat weer tot beter of ander beleid kan leiden.86   

 

De WENR komt ook in beeld wanneer er een melding is gedaan van een wolvenaanval. In dit 

geval moet volgens het Wolvenplan eerst worden vastgesteld door DNA-onderzoek of de 

aanval daadwerkelijk door een wolf is gepleegd. Mocht de wolf inderdaad de dader zijn wordt 

de ‘oorzaak wolf’ toegekend aan een gedood dier.87  

 

Bij de vondst van een dode wolf wordt het kadaver van het dier overgebracht naar het DWHC 

in Utrecht. Hier vindt in samenwerking met het WENR, autopsie plaats. Wanneer een dode 

wolf is aangetroffen wordt dit door het DWHC ook gemeld bij het Centraal Veterinair Instituut 

(CVI), het RIVM en Naturalis. Resten van de wolf worden aan het Naturalis overgedragen voor 

wetenschappelijk onderzoek of als museummateriaal.   

 
85 Interprovinciaal overleg, Interprovinciaal wolvenplan, p. 7. 
86 Interprovinciaal overleg, Interprovinciaal wolvenplan, p. 6. 
87 Interprovinciaal overleg, Interprovinciaal wolvenplan, p. 20. 
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Er kunnen ook incidentele gevallen optreden waarbij het onzeker is of een wolf met opzet is 

gedood. In het geval er een verse dode wolf wordt aangetroffen wordt de politie ingeschakeld 

als er twijfel bestaat of de wolf illegaal is gedood. In dit geval wordt technische recherche 

gevraagd voor onderzoek. Het Openbaar Ministerie bepaalt vervolgens of degene die de wolf 

heeft gedood verder vervolgd wordt.  

 

Wat betreft het draagvlak in Nederland, wat ook belangrijk is voor beleid, wordt in de 

Factfinding study; De Wolf terug in Nederland (2021) naar voren gebracht, dat De Raad voor 

de Dierenaangelegenheden (RDA, adviesorgaan van het Ministerie van LNV) beweert dat de 

houding van Nederlanders tegenover wilde natuur is verschoven van ‘heerser’ naar ‘partner’. 

Echter, wordt hierbij geconstateerd, dat er nog steeds veel frictie ontstaat in de beleving van 

natuur en natuurbeheer onder Nederlanders.88 Sociologen van de WUR hebben zich daarbij 

beziggehouden met de mens-wolf relatie. Zij beweren onder anderen dat de zorgen over de 

wolf wel serieus moeten worden genomen, maar als we de wolf verwelkomen er ook een 

verandering moet komen in het natuurbegrip van mensen over wilde natuur.89  

 

Volgens het onderzoek van de WENR is het (legaal) afschieten van wolven niet wenselijk. 

Verscheidene ecologische redenen uit verschillende onderzoeken wijzen het WENR erop dat 

dit niet de oplossing gaat zijn voor de schade die wolven mogelijk aan kunnen richten. 

Bovendien geeft de WENR aan dat elk soort van wolvenbeheer (dus ook het inperken van het 

leefgebied, een nest te elimineren en het aantal jongen decimeren) uiteindelijk in een vorm 

van uitroeiing moet resulteren als schade echt voorkomen moet worden. Er zullen steeds 

nieuwe wolven opduiken en dus zal het afschieten van enkele wolven nooit genoeg zijn om 

de bewegingsvrijheid van wolven te beperken. Dit is natuurlijk geen realistisch beeld, 

waardoor afschot van enkele wolven ‘om de populatie onder controle te houden’ door de 

WENR ook afgeraden.  

 

 
88 H. Jansman, J. Mergeay, E. van der Grift, G. de Groot, D. Lammertsma, K. van den Berge, F. Ottburg, J. 
Gouwy, R. Schuiling, T van der Veken en C. Nowak, De wolf terug in Nederland. Een factfinding study 
(Wageningen 2021) 40. 
89 Jansman, Mergeay, Van der Grift, De Groot, Lammertsma, Van den Berge, Ottburg, Gouwy, Schuiling, Van 
der Veken en Nowak, De wolf terug in Nederland. Een factfinding study, 41. 
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2.1.3 Natuur(beschermings)organisaties 
Ook natuurbeschermingsorganisaties hebben invloed op het beleid dat wordt gemaakt ten 

aanzien van de wolf. Dit heeft onder anderen te maken met het feit dat deskundigen zijn 

gekoppeld aan deze organisaties die onderzoek doen naar de wolf en hierover publiceren. Zo 

zijn aan het boek De Wolf terug (2019) auteurs gekoppeld die ook zijn verbonden aan de 

organisatie ‘Wolven in Nederland’. ‘Wolven in Nederland’ is op haar beurt weer een 

samenwerking tussen andere natuur(beschermings)organisaties, zoals Natuurmonumenten, 

ARK Natuurontwikkeling en Landschap Overijssel.90  

 

Bovendien worden veel van deze organisaties gesteund door Loterijen, zoals de Nationale 

Postcode Loterij, de overheidsorganen (zowel rechtstreeks van het Rijk als van Provincies en 

gemeenten) en de Europese Unie.91 Hierdoor hebben de natuurorganisaties veel geld voor 

zowel de beschermingstaken die ze uitvoeren als voor onderzoek. Zo ontstaat er een groot 

cluster aan natuurorganisaties die aan de hand van onderzoek bepaalde statements uitbrengt 

over de wolf die invloed hebben op het maatschappelijk debat en dus ook op het uiteindelijke 

beleid dat gemaakt wordt. In wat volgt worden twee representatieve voorbeelden van 

statements van twee natuurorganisaties belicht.  

 

Case 1:  Natuurmonumenten  

Vereniging Natuurmonumenten opent hun statement over de wolf in Nederland met de 

volgende woorden: “De wolf is terug in Nederland. Een schitterend dier dat een belangrijke rol 

speelt in de natuur. Maak kennis met ons grootste roofdier op land.”92 

Onder de standpunten van Natuurmonumenten wordt onder anderen benadrukt dat de wolf 

voor, volgens hen, positieve ecologische gevolgen gaat zorgen: er komt meer bosverjonging, 

prooidieren zullen schuwer worden en andere aaseters kunnen profiteren van de resten die 

de wolf achterlaat. Daarnaast besteedt Natuurmonumenten in hun standpunten veel 

aandacht aan menselijke eigenschappen die een groot risico kunnen vormen voor de wolf, 

zoals het drukke verkeer.  

 
90 Wolven in Nederland, ‘Wolven in Nederland’ (versie mei 2022) https://www.wolveninnederland.nl (24 mei 
2022). 
91 Marianne Schuerhoff en Arjan Ruijs, Geldstromen naar natuur. Ontwikkeling van de financieringsstromen 
voor natuur- en landschapsbeheer tussen 1999 en 2013 (Den Haag 2016) 7. 
92 Natuurmonumenten, ‘Wolf’ (versie mei 2022) https://www.natuurmonumenten.nl/dieren/wolf (20 mei 
2022) 

https://www.wolveninnederland.nl/
https://www.natuurmonumenten.nl/dieren/wolf%20(20
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Ook merkt Natuurmonumenten op de dat wolf een risico kan vormen voor het vee van 

veehouders. Al schat Natuurmonumenten de kans klein dat er veel aanvallen zullen volgen. 

Toch wijst Natuurmonumenten op de gevaren van slecht beschermd vee. Dit zou met name 

onder zwervende wolven als makkelijke prooien worden gezien.  

 

Over beleid geeft Natuurmonumenten aan dat wanneer we willen dat veehouderij en de wolf 

goed samengaan voorlichting, preventie en goede schaderegelingen van groot belang zijn. 

Onder preventiemaatregelen verstaat Natuurmonumenten het plaatsen van wolfwerende 

rasters. Dit zouden volgens Natuurmonumenten elektrische rasters van net 1,20 meter hoog 

moeten zijn. Gezien Natuurmonumenten dit als zeer effectieve oplossing ziet moeten deze 

rasters volgens de organisatie vergoed worden door de provincies. Naast deze maatregel 

probeert Natuurmonumenten door middel van educatie en inlichtingen ervoor te zorgen dat 

zowel herders, bezoekers en schapenhouders beter weten wat ze moeten doen nu de wolf 

terug is in Nederland.93   

 

Verder benadrukt Natuurmonumenten met name de grote ecologische waarde die de wolf 

heeft voor de Nederlandse natuur en hoe mooi het dier is als grootste Nederlandse roofdier.94  

 

Case 2:  Zoogdiervereniging 

De Nederlandse Zoogdiervereniging brengt in een kort overzicht op de website haar ideeën 

over de wolf in Nederland uit. Bij de Zoogdiervereniging wordt er met name ingegaan op de 

feiten over de wolf. Onder het kopje ‘bedreiging en bescherming’ wordt echter ingegaan op 

de gevolgen van de terugkeer van de wolf. Hierbij richt de Zoogdiervereniging zich op de 

wettelijke bescherming van de wolf in Nederland en het feit dat de eerdere uitroeiing van de 

wolf door de invloed van de mens. Hierbij geeft de vereniging aan dat uitroeiing van een soort 

voor natuurbeschermers veel tijd kost om dit te herstellen.  

 

 
93 Natuurmonumenten, ‘De wolf’ (versie mei 2022) https://www.natuurmonumenten.nl/standpunten/wolf (25 
mei 2022). 
94 Natuurmonumenten, ‘Wolf’ (versie mei 2022) https://www.natuurmonumenten.nl/dieren/wolf (20 mei 
2022). 

https://www.natuurmonumenten.nl/standpunten/wolf%20(25
https://www.natuurmonumenten.nl/dieren/wolf%20(20
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De Zoogdiervereniging vindt dat de mens op dit moment nog steeds de grootste bedreiging 

vormt voor de wolf, terwijl een mens volgens de vereniging nagenoeg nooit worden 

aangevallen door wolven. 95 

 

In een onderzoek dat in opdracht van de projectleider van de Zoogdiervereniging is gemaakt 

worden ook beleidsadviezen gegeven. Dit onderzoek werd gedaan door een formatie van 

docenten en studenten van de Radboud Universiteit (een docent was o.a. Martin Drenthen). 

In het beleidsadvies wordt allereerst gepleit voor een netwerk van wolvenbegeleiders die 

schapenherders kan adviseren over de wolf en preventieve maatregelen. Ten tweede wordt 

geadviseerd dat er gebiedscommissies moeten worden aangesteld in provinciale gebieden 

waar zwervende wolven actief zijn. Deze commissies moeten het wolfbeleid uitvoeren en 

eventuele aanvullende preventieve maatregelen te implementeren (zoals op maat gemaakte 

subsidieregelingen). Daarnaast wordt er gepleit voor een bevordering van de communicatie 

tussen alle betrokken actoren, betere voorlichtingen en om alleen schadevergoedingen te 

verlenen als er ook preventieve maatregelen door de veehouder zijn genomen.96  

 

Zowel bij Natuurmonumenten als bij de Zoogdiervereniging is op te merken dat er een 

algehele acceptatie en tolerantie is dat de wolf terug is in Nederland. Onder de 

natuurorganisaties wordt de wolf over het algemeen van harte verwelkomd. Echter sluiten de 

natuurorganisaties hun ogen niet voor de problemen die de wolf kan opleveren voor 

veehouders. De maatregelen die natuurorganisaties echter wenselijk achten zijn gericht op 

maatregelen als ‘de wolf laten leren dat vee geen makkelijke prooi is door afrastering’ en het 

geven van voorlichtingen.   

 

2.1.4 Belangenbehartigers 
Onder de categorie belangenbehartigers vallen alle organisaties en dergelijke, die ook mee 

zijn genomen in het wolfbeleid, en die invloed hebben gehad op het beleid of op een andere 

manier hieraan verbonden zijn. Belangenbehartigers worden voor deze beleidsanalyse 

 
95 Zoogdiervereniging, ‘Wolf’ (versie mei 2022) https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/wolf (25 
mei 2022) 
96 Laura Bicknell, Koen Bouman, Floor van Heerwaarden, Iris Hoube, Wies van Koeverden, Mark Kregel, Maaike 
Onstein en Martijn Timmer, De wolf is terug. Beleidsadvies over de terugkomst van de wolf in Nederland 
(Nijmegen 2020)  38-42. 

https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/wolf%20(25
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opgevat als de organisaties die negatief staan tegenover de wolf. Hierbij moet worden gedacht 

aan landbouworganisaties, veehouders en andere organisaties die de wolf in meer of mindere 

mate als een bedreiging zien. Deze organisaties, verenigingen en stichtingen staan voor 

bepaalde (eigen) belangen die door de wolf bedreigd worden. Bijvoorbeeld het vee van 

boeren dat wordt gedood door de wolf is voor bepaalde belangenbehartigers een dermate 

groot probleem dat zij zich georganiseerd hebben in nieuwe of bestaande groepen om hun 

belangen kenbaar te maken bij beleidsmakers.  

 

Er is in Nederland geen gebrek aan organisaties die als actor optreden bij het maken van 

wolfbeleid. Bepaalde actoren binnen dit veld komen met eigen statements ten aanzien van 

de wolf die de maatschappij en de politiek ervan moeten overtuigen dat wolf beter geweerd, 

verjaagd of beschoten moet worden. Ook staan zij vaak voor preventieve maatregelen, mits 

deze betaalbaar, effectief en geen onbedoelde bijeffecten hebben. Zo is het voor veel actoren 

in dit veld onwenselijk dat er overal wolf-werende hekken worden geplaatst. In wat volgt 

worden twee statements van belangenbehartigers belicht als een representatie van het 

gehele veld aan actoren in de belangenbehartigerscategorie.97  

 

Case 3:  Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland 

De Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland (VGSN) is zo’n belangenbehartigende 

organisatie die bepaalde standpunten heeft uitgebracht ten aanzien van de wolf. Het 

statement van de VGSN begint met de volgende woorden: “Alle schaapherders zijn 

natuurliefhebbers, en we zijn dan ook zeker niet tegen de wolf. Wel vinden we dat we een 

manier moeten vinden om met de wolf samen te leven, terwijl er wél perspectief blijft voor 

schaapskuddes en andere landbouwdieren die buiten lopen. Want wat is Nederland zonder 

schapen op de hei, of koeien in de wei?” 

 

De VGSN voelt zich door de overheidsaanpak ten aanzien van wolven minder gehoord dan 

bijvoorbeeld de ecologen. Zo vinden ze dat ander milieubeleid (zoals de decentralisatie van 

natuurbeleid naar de provincies) ervoor heeft gezorgd dat het verbeteren van het wolfbeleid 

gestokt is. Het standpunt van de VGSN is dat de waarde van de schapen en het landschap dat 

 
97 Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), ‘ Wolven’ (versie mei 2022) https://www.lto.nl/onderwerpen/wolven/ 
(25 mei 2022). 

https://www.lto.nl/onderwerpen/wolven/
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zij beheren uit het oog is verloren, dat afschot van wolven vergemakkelijkt moet worden door 

duidelijkere criteria voor de aanduiding van ‘probleemwolf’ en een wetgeving die het 

management van wolven regelt. Dit laatste betekent dat de VGSN ervoor pleit dat de 

beschermde status van een zwervende wolf minder moet worden geacht dan van een 

populatie aan wolven. Ook staat het VGSN voor wolf-vrije gebieden, financiële compensatie 

voor agrarische bedrijven die kosten moeten maken voor preventieve maatregelen en 

wanneer er schade is aangericht door een wolf.98 

 

Case 4:  Het Nationale Park De Hoge Veluwe 

Ook Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft in 2021 een duidelijk standpunt naar buiten 

gebracht over de wolf. Het park vormt een belangrijke actor onder de belangenbehartigers 

omdat het Park een Nationaal Park is met beschermd cultuurlandschap. Hierdoor vormt het 

Park een goede representatie voor andere nationale parken of cultuurlandschappen waar de 

wolf in de toekomst op kan duiken. Het Park heeft naast een ecologisch belang ook een 

financieel en cultureel belang bij het kunnen weren van de wolf. Het standpunt van het Park 

ligt dan ook op de actieve bescherming en beheer van het waardevolle cultuurlandschap dat 

is aangewezen als Natura2000 gebied. Ook een evenwichtige wildstand is kenmerkend voor 

het Park en zowel dit als het cultuurlandschap wordt volgens het Park bedreigd door de wolf. 

Volgen het Park zorgt de wolf er juist voor dat belangrijke soorten, en daarmee de 

biodiversiteit, zullen verdwijnen of veranderen. Dit is juist wat het Park al lange tijd probeert 

te beschermen. Het Park pleit, dat er in het Interprovinciale Wolvenplan meer rekening moet 

worden gehouden met de doelen die voor Natura2000 gebieden zijn gesteld. Daarnaast wil 

het Park op juridische grond toestemming hebben om de wolf te kunnen weren uit het Park 

omdat de wolf schade aanricht aan de moeflonpopulatie, ander wild en het beschermde 

cultuurlandschap dat tevens erfgoed is van het echtpaar Kröller-Müller (het echtpaar dat het 

Park heeft opgericht).99  

 

 
98 Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland (VGSN), ‘Standpunt herdersvereniging VGSN t.a.v. wolf 
en wolvenbeleid’ (versie september 2021) http://www.vgsn-schaapskudden.nl/standpunt-herdersvereniging-
vgsn-t-a-v-wolf-en-wolvenbeleid/ (25 mei 2022). 
99 De alinea over de casus van Het Nationale Park De Hoge Veluwe is gebaseerd op: Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe, ‘Standpunt van Het Nationale Park De Hoge Veluwe ten aanzien van de wolf’ (versie 2021) 
https://www.hogeveluwe.nl/files/Standpunt%20NPDHV%20ten%20aanzien%20van%20de%20wolf.pdf (25 mei 
2022).  

http://www.vgsn-schaapskudden.nl/standpunt-herdersvereniging-vgsn-t-a-v-wolf-en-wolvenbeleid/
http://www.vgsn-schaapskudden.nl/standpunt-herdersvereniging-vgsn-t-a-v-wolf-en-wolvenbeleid/
https://www.hogeveluwe.nl/files/Standpunt%20NPDHV%20ten%20aanzien%20van%20de%20wolf.pdf
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Verschillende belanghebbenden organisaties pleiten voor een ander beleid dan wat er in het 

huidige wolfbeleid is afgesproken of het beleid waar natuurorganisaties voor staan.  

 

In het Interprovinciaal Wolvenplan (2019) staat beschreven dat met name schapen vaak 

slachtoffer zijn van wolvenaanvallen. Pluimvee hoeft daarentegen niet of nauwelijks te vrezen 

voor wolven. Als het gaat om preventieve maatregelen nemen tegen wolven zijn de houders 

van het vee zelf wettelijk verantwoordelijk om deze te nemen. Dit heeft onder andere te 

maken met het feit, dat ook andere dieren die al veel langer in Nederland leven vee kunnen 

aanvallen, zoals vossen, honden en steenmarters. Het verkleinen van het risico dat een wolf 

dus aanvalt is, volgens de IPO, aan de houders van het vee zelf.100 Slechts op vrijwillige basis 

kunnen de provincies bepalen om dierhouders te ondersteunen bij preventieve 

maatregelen.101 

 

2.1.5 Coalities 
Door het bestuderen van de beleidsstukken wordt duidelijk dat de overheden deskundigen 

inhuren om duidelijkheid te scheppen over de wolf en feiten van fabels te onderscheiden. 

Deze deskundigen zijn vaak onafhankelijk of gelinkt aan een universiteit. Dit betekent in eerste 

instantie dat er een coalitie bestaat tussen overheidsorganen en deskundigen.  

 

Echter zijn deskundigen soms ook verbonden aan natuurorganisaties, waardoor er ook een 

coalitie tussen deskundigen en natuurorganisaties bestaat. Indirect zorgt dit er ook voor dat 

natuurorganisaties vanwege hun deskundigheid betrokken worden bij (voor)onderzoek naar 

de wolf, dat door de provincies gebruikt wordt voor wolfbeleid Dit komt het beste tot uiting 

in het feit dat het onderzoekbureau Alterra (dit is de oude benaming van het WENR dat al in 

2011 onderzoek naar de wolf deed in opdracht van de overheid) in samenwerking met de 

organisatie ‘Wolven in Nederland’ en de Universiteiten van Tilburg en Maastricht een nieuw 

voorstel voor een wolvenplan (ofwel wolfbeleid) heeft opgesteld.102 Op basis van dit voorstel 

 
100 Interprovinciaal overleg, Interprovinciaal wolvenplan, 19. 
101 Interprovinciaal overleg, Interprovinciaal wolvenplan, 22. 
102 Wolven in Nederland (WiN) is een samenwerking tussen Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, 
FREE Nature, Koninklijke Jagersvereniging, IVN, IFAW, Studio Wolverine, Rewilding Foundaition, 
Zoogdiervereniging, van Bommel Faunawerk en Wereld Natuur Fonds. WiN streeft, naar eigen zeggen, naar 
een conflictarm samenleven met wolven. De natuurorganisaties die zich hebben aangesloten bij WiN komen 
overeen in hun positieve houding tegenover de terugkeer van de wolf (zoals ook in de cases van de 
natuurorganisatie actoren naar voren komt).  
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is vervolgens door de Regiegroep Wolf een operationeel draaiboek opgesteld die vanaf maart 

2016 van kracht werd. Dit draaiboek is het vertrekpunt geweest voor het Wolvenplan uit 

2019.103 

 

Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft ten aanzien van de Factfinding study; De wolf terug 

in Nederland (2021) ook een statement uitgebracht waarbij de onafhankelijkheid van de 

auteur (van het WENR) in twijfel wordt getrokken. Het volgende wordt door het Park 

beweerd: 

 

Ten laatste, en wellicht het meest zorgwekkend, worden de objectiviteit en de 

onafhankelijkheid van het rapport in twijfel getrokken. Zo is het rapport geschreven door 

uitgesproken voorstanders van de aanwezigheid van de wolf in Nederland. Daarnaast werd 

het rapport niet door een onafhankelijk wetenschappelijk expert gecontroleerd maar door een 

directe collega van de hoofdauteur. Het zorgt voor een situatie waarin de slager zijn eigen 

vlees keurt en heeft daarmee een hoog WC-eend-gehalte.” 104 

 

Deze bewering over het meest actuele advies en onderzoek dat is uitgebracht over de wolf is 

van belang om mee te nemen in de analyse gezien dit eventuele belangenverstrengeling 

vanuit de WENR kan aanduiden.  

 

De belangenbehartigers is al een categorie die bestaat uit een groot aantal afzonderlijke 

actoren. De belangenbehartigers hebben binnen het veld van de andere categorieën geen 

directe coalitie.  

 

2.2 Hulpmiddelen  
Als tweede stap van de beleidsarrangementenbenadering wordt er een beeld geschetst van 

alle hulpbronnen waar de actoren en actorcoalities mee te maken hebben. Hier kan uit 

opgemaakt worden welke actor het meeste macht en invloed heeft op het beleid en hoe de 

verhoudingen tussen de actoren liggen. Deze paragraaf is opgedeeld in vier 

 
103 Interprovinciaal Overleg, Interprovinciaal Wolvenplan, 3.  
104 Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, ‘De Hoge Veluwe kraakt onderzoeksrapport ‘De wolf terug in 
Nederland’ (versie 2 februari 2022) https://www.hogeveluwe.nl/nl/nieuws/2022-02-02-de-hoge-veluwe-
kraakt-onderzoeksrapport-de-wolf-terug-in-nederland (26 mei 2022). 

https://www.hogeveluwe.nl/nl/nieuws/2022-02-02-de-hoge-veluwe-kraakt-onderzoeksrapport-de-wolf-terug-in-nederland%20(26
https://www.hogeveluwe.nl/nl/nieuws/2022-02-02-de-hoge-veluwe-kraakt-onderzoeksrapport-de-wolf-terug-in-nederland%20(26
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soortenhulpbronnen: financieel, juridisch, sociaal en machtsposities. 105  

 

2.2.1 Financieel 
Overheidsorganen 

De provincies die verantwoordelijk zijn voor het wolfbeleid krijgen geld van het Rijk. Daarmee 

betalen de provincies onder anderen Bij12 voor de uitvoering van het beleid. Ook aanvullende 

onderzoeken door deskundigen worden bekostigd door de provincies. In het interprovinciaal 

Wolvenplan wordt geschat dat gezien de groei van de wolvenpopulatie de kosten de komende 

jaren flink zal toenemen (30% per jaar). Hierbij is nog geen rekening gehouden met eventuele 

subsidies voor preventieve maatregelen voor dierhouders.106  

 

Zoals eerder aangegeven worden natuurorganisaties voor een groot deel gefinancierd door 

overheidsorganen van verschillende niveaus. Ook deze organisaties hebben dus een redelijke 

constante geldstroom die zij kunnen inzetten. Ook worden veel natuurorganisaties dus 

gesteund door De Nationale Goede Doelen Loterijen.  

 

Belangenbehartigers zijn vaak groeperingen van betalende leden die de belangen van die 

leden uitdragen. In tegenstelling tot de natuurorganisaties krijgen belangenbehartigers (zoals 

LTO) geen financiële bijdragen van loterijen. 

 

2.2.2 Juridisch 
Overheidsorganen 

De overheid heeft als belangrijkste handvat dat zij zich moet houden aan de conventie van 

Bern en de Flora- en Faunawet. Dit is dan ook een belangrijke graadmeter. Gezien de 

Conventie van Bern is er een beschermingsregime geformuleerd die geldt voor de wolf. In het 

interprovinciaal Wolvenplan van 2019 staat het volgende over dit beschermingsregime: ten 

aanzien van de wolf gelden de volgende verboden: “Het is verboden om in het wild levende 

wolven in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden, te vangen of te verstoren. 

Verder is het verboden om de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te 

 
105 Deze verdeling van hulpbronnen is geïnspireerd op de beleidsarrangementenbenadering van Jorn Freriks, 
Een natuurbeleidsarrangement in verandering (Nijmegen 2012), Bachelor-scriptie.  
106 Interprovinciaal overleg, Interprovinciaal wolvenplan, 30 
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beschadigen of te vernielen. Daarnaast geldt er een verbod om uit het wild afkomstige wolven, 

dood of levend, onder zich te hebben. “ 107 

 

Ook geldt de Wet natuurbescherming waar de provincies zorg voor moeten dragen. Dit houdt 

in dat de provincies actief soorten moeten beschermen, habitats van inheemse soorten 

moeten herstellen en behouden (volgens de Habitatrichtlijn) en het beheren van het 

Nationale Natuurnetwerk. Bij die actieve soortenbescherming komen bepaalde maatregelen 

kijken die nodig zijn om de wolf als inheems soort te beschermen. Onder anderen wordt er in 

het interprovinciaal wolvenplan gesproken over zonering van recreatie om de rust voor 

wolven te bewaken, het begrenzen van hondenloopgebieden, aanvullende maatregelen bij 

wolven die omkomen in het verkeer en preventieve maatregelen voor het beschermen van 

vee. Deze laatste maatregel wordt in die context niet genomen omwille van het vee maar om 

het maatschappelijk draagvlak voor de acceptatie van de wolf te behouden.  

 

Ook moet er rekening worden gehouden met de bescherming van flora en fauna in 

Natura2000 gebieden. Natura2000 is een Europees netwerk van beschermde 

natuurgebieden. In Nederland gaat het om 162 Natura2000 natuurgebieden. 108 

 

Ook geldt er een internationaal juridisch kader dat bij het verdrag van Washington is 

vastgelegd: CITES. Dit verdrag gaat onder anderen over het transporteren van dode of levende 

dieren en planten. CITES geeft certificaten uit aan individuen als toestemming voor het 

vervoeren van een wolf (dood of levend), ook delen van een wolf, zoals bloed en weefsel 

horen hierbij.    

 

Deskundigen, natuurorganisaties en belangenbehartigers  

Deze groepen actoren grijpen vaak terug op de Conventie van Bern waarin is besloten dat de 

wolf een beschermde inheemse diersoort is. Verder moeten zij zich in onderzoek houden aan 

dezelfde genoemde wetten en regels als hierboven.  

 

 
107 Interprovinciaal overleg, Interprovinciaal wolvenplan, 10. 
108 Natura 2000, ‘Natura 2000’ (versie mei 2022) https://www.natura2000.nl (26 mei 2022). 

https://www.natura2000.nl/
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De belangenbehartigers die schade hebben opgelopen omdat vee ten prooi is gevallen aan 

een wolf kunnen wettelijk gezien een tegemoetkoming krijgen. Er kan echter geen aanspraak 

worden gedaan op een volledige schadevergoeding. Ook is het wettelijk bepaald dat 

dierhouders zelf verantwoordelijk zijn voor het beschermen van hun dieren tegen roofdieren 

(zoals steenmarters, vossen en dus wolven).   

 

2.2.3 Sociaal 
Overheidsorganen  

De overheid heeft bepaalde maatschappelijke steun (eerder genoemd bij draagvlak vanuit 

burgers) nodig om bepaald beleid rondom de wolf te kunnen maken. De overheid is er niet 

alleen om de wolf te beschermen maar ook om de maatschappij te vertegenwoordigen en te 

beschermen. In het Wolvenplan zijn daarom ook maatregelen zoals het ‘preventief 

beschermen van vee’ opgenomen met het idee dat de wolf zich niet kan specialiseren in het 

jagen op vee, wat ervoor zorgt dat de maatschappelijke acceptatie van de wolf niet afneemt. 

Dit laat zien dat ook de sociaal-maatschappelijke factor een hulpbron kan zijn bij het maken 

van wolfbeleid.109  

 

Deskundigen en natuurbeschermingsorganisaties  

Op sociaal-maatschappelijk vlak is er veen steun vanuit burgers voor deskundigen en 

natuurorganisaties. Dit komt omdat veel mensen automatisch ervan uitgaan dat deze groepen 

autoriteit hebben op het gebied van natuurbeheer en beleid. Natuurorganisaties hebben veel 

leden 

 

Toch blijkt de autoriteit van deskundigen (wetenschap) en natuurorganisaties niet door 

iedereen even groot wordt geacht. Zoals in het eerste hoofdstuk ook naar voren kwam blijkt 

dat vanaf de financiële crisis van 2008 het vertrouwen in de politiek op het gebied van 

natuurbeleid (voorbeeld van de EHS) afnam onder bijvoorbeeld boeren. In diezelfde periode 

werden natuurorganisaties en natuurbeherende organisaties ervan verdacht dat zij een 

natuurbeeld wensten waarbij er geen plek meer is voor de mens en geld van de overheid dat 

 
109 Interprovinciaal overleg, Interprovinciaal wolvenplan, 11 
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voor verbindingszones tussen natuurgebieden was bestemd zou tot wildernisnatuur leiden.110  

Zo zou voor veel mensen het natuurbeheer te technocratisch en verwetenschappelijkt zijn, 

waarbij natuurorganisaties alleen nog maar oog hebben voor ecologische waarden en niet 

meer voor esthetische of recreatieve waarden. Hierdoor raken gewone burgers, die dagelijks 

te maken hebben met de praktijk waarin natuurbeleid wordt uitgevoerd, vervreemd van 

natuurorganisaties en ecologen wat leidt tot conflicten en botsende natuurbeelden. Ook de 

wetenschap wordt niet meer door iedereen aanvaard. In 2010 bleek bijvoorbeeld dat 60% van 

de ondervraagde mensen milieuorganisaties niet vertrouwt. Daarbij vertrouwt een derde van 

de ondervraagden onderzoeksinstituten die onderzoek doen naar klimaatsverandering 

niet.111 Steun voor natuurorganisaties en wetenschap vanuit burgers en de maatschappij is 

dus niet vanzelfsprekend. 

 

Belangenbehartigers kennen veel steun vanuit bepaalde sociale groepen in Nederland. 

Wanneer het draagvlak voor de wolf afneemt, wordt de steun voor belangenbehartigers 

groter. Meer over de sociale hulpbronnen bij belangenbehartigers wordt in paragraaf 3.4.4 

uitgelegd.  

 

2.2.4 Machtsposities 
De machtspositie ligt met name bij de coalitie tussen de overheidsorganen, 

natuurorganisaties en deskundigen. Door deze coalitie wordt tenslotte het beleid gemaakt, 

zoals het Wolvenplan. Deze coalitie bevat zowel autoriteit op het gebied van politiek, 

deskundigheid als leden en aanhangers.  

 

Dit zorgt er automatisch voor dat de belangenbehartigers een mindere machtspositie hebben 

tegenover de coalitie van de andere drie actorcategorieën. Echter dit betekent niet dat zij 

geen invloed hebben op het beleid. Volgens hoogleraar Socio-ecological interactions aan de 

Radboud Universiteit Noelle Aarts is er door de tot nu toe matige introductie van de 

zogenaamde ‘participatiemaatschappij’ een grote groep belangenbehartigers die zich kunnen 

verenigen als groep tegen de wolf. Niet alleen georganiseerde groepen zoals boeren, jagers 

 
110 Bert de Wit, Keimpe Wierenga en Maarten Hajer, ‘Natuurbeleid als strijdpunt’, Landschap 28 (2011) 4, 163-
171, aldaar 164 
111 De Wit, Wierenga en Hajer, ‘Natuurbeleid als strijdpunt’, 167. 
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en herders kunnen zich hierbij aansluiten, ook gewone burgers die negatief staan tegenover 

de wolf kunnen zich op een laagdrempelige manier aansluiten bij anti-wolf groeperingen. Dit 

fenomeen wordt ook wel een ‘sticky frame’ genoemd: “iedereen kan meedoen aan 

demonstraties, ongeacht politieke kleur of standpunt en om verschillende redenen”.112 Een 

goed voorbeeld waar ook een dergelijk sticky frame ontstond was in de situatie van de 

Oostvaardersplassen waar grotere grazers dreigden te sterven vanwege een te grote 

populatie en te weinig voedsel.113 Een zogenaamd sticky frame van belangenbehartigers die 

zich ten aanzien van de wolf georganiseerd hebben is terug te zien in ‘Stichting Annemieke’, 

geleid door Annemieke van Straaten. Van Straaten heeft een Facebookpagina opgericht 

waarin informatie ten aanzien van beleid over de wolf wordt bekritiseerd. Iedereen die zich 

interesseert in haar standpunten kan haar dan ook via het Social Media platform volgen. Door 

dit sticky frame van belangenbehartigers die samenwerking met elkaar opzoekt, vergroot hun 

uiteindelijke invloed op beleidskeuzes, en daarmee hun macht.  

 

2.3 Spelregels 
Wat betreft de spelregels tussen de actoren ten aanzien van wolfbeleid is er een bepaalde 

rolverdeling geweest, die tot het huidige beleid hebben geleid. Het voorgaande ‘Operationeel 

draaiboek wolf’ uit 2016 is als uitgangspunt genomen voor het Wolvenplan uit 2019. Een deel 

van de IPO, werkgroep Lupus, heeft deze actualisering en uitbreiding als taak gekregen.114 Ook 

het ministerie van LNV was betrokken bij het opstellen van het Wolvenplan maar deze 

samenwerking was met name bedoeld om te achterhalen of er aan de hand van de 

bevindingen en het beleid uit het Wolvenplan ook een internationaal 

wolvenmanagementplan kan worden opgesteld.  

 

 
112 Geert van Duinhoven, ‘Burgers, boeren en beheerders en hun verschillende kijk op de natuur’, Vakblad 
natuur bos landschap (2018) 18-21, aldaar 19 
113 Bij de Oostvaardersplassen kwam een discussie opgang tussen mensen die de grazers wilden laten sterven 
omdat dit een natuurlijk proces was of het bijvoeren van de grazers omdat men vond dat de dieren niet 
konden lijden. In de politiek was de keuze gemaakt om de natuur zijn gang te laten gaan. Dit leidde in 2018 tot 
groot protest van tegenstanders van dit besluit. Een zogenaamd sticky frame ontstond tussen boeren, jagers en 
burgers die allemaal zo hun eigen redenen hadden om actie te voeren tegen het besluit vanuit de politiek. Een 
aantal burgers hebben vervolgens illegaal dieren bijgevoerd, waardoor zij gearresteerd werden.  
114 Interprovinciaal Overleg, Interprovinciaal wolvenplan, 3. Lupus is een werkgroep bestaande uit leden van de 
IPO-werkgroep Natuurwetgeving en medewerkers van Bij12.  
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De informatie over praktijkervaring uit 2017 en 2018 ten aanzien van wolf-waarnemingen, 

meldingen van aangevallen vee en vondsten van dode wolven (bijvoorbeeld door het verkeer) 

werden gebruikt voor het Wolvenplan. Deze informatie was onder anderen afkomstig van 

organisaties en personen die bij deze gevallen betrokken waren (hier zitten dus ook 

belangenbehartigers bij). Ook zijn belangenbehartigers als stakeholders (landbouw en 

terreinbeheerders) bijeengeroepen om voorafgaand aan het opstellen van het Wolvenplan te 

betrekken en aan te horen over de wolf.  

 

De samenwerking tussen actoren verloopt via het IPO. De uitvoeringstaak van het Wolvenplan 

ligt, zoals gezegd, bij Bij12. DNA-onderzoek en sectie op dode wolven wordt door WENR en 

DWHC. De landbouw- en terreinbeheerders moeten zelf, wanneer een territorium is 

vastgesteld, met de betreffende provincie een schadepreventieplan opstellen. 

 

2.4 Discoursen  
Het uit het IPO voortgekomen Interprovinciaal Wolvenplan (2019) en de Factfinding study; De 

wolf terug in Nederland (2021), dat onder anderen in opdracht van het IPO is gemaakt, komen 

in de eerste instantie met name de feiten over de wolf en haar gedrag voor. Dit wordt 

vervolgens omgezet tot plannen voor wolfbeleid. Het beleid gaat in het Wolvenplan met name 

over het onderzoek doen naar de wolf. Zo zijn er veel beleidsmatige plannen over monitoring 

van wolven en DNA-onderzoek bij het vermoeden dat een wolf schade heeft aangericht.  

Ook wordt er gesproken over preventieve maatregelen die kunnen worden genomen om 

wolven te weren. Het nemen van preventieve maatregelen is echter volgens het Wolvenplan 

de verantwoordelijkheid van dierenhouders zelf. Verder ligt de nadruk in het Wolvenplan met 

name op actieve soortenbescherming, de wolf is hierbij een inheemse beschermde soort die 

onder die actieve soortenbescherming valt. Ook de bescherming van wilde hoefdieren wordt 

hierbij opgenomen (gezien deze ten prooi kunnen vallen van de wolf). In het Wolvenplan staat 

daarom dat stakeholders hebben geadviseerd om de leefgebieden van wilde hoefdieren te 

vergroten en rustiger te maken.115 

 

 
115 Interprovinciaal Overleg, Interprovinciaal wolvenplan, 10 
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Verder wordt in het Wolvenplan een schets gegeven van mogelijke probleemsituaties tussen 

de wolf en mens en tussen wolf en hond. Bij deze probleemsituaties worden bepaalde 

maatregelen gegeven die worden ondernomen als een bepaalde situatie zich voordoet. In 

probleemsituaties waarin een acuut gevaar voor mensen dreigt wordt de betreffende wolf 

afgeschoten. Ook als een wolf meermaals in de buurt van mensen (of mensen met honden) 

komt en zich agressief gedraagt, of honden doodt bij bebouwing kan een wolf gedood worden. 

Wanneer een wolf onaangelijnde honden doodt of honden die loslopen en niet in de nabijheid 

van een mens zijn wordt dit in het Wolvenplan gezien als natuurlijk wolvengedrag waarbij 

hondenbaasjes moeten worden ingelicht, in plaats van dat de wolf moet wijken.116  

 

Het discours, dat in het beleid dat door het IPO is aangedragen, naar voren komt is op 

deskundigheid en onderzoek gebaseerd en zet de wolf neer als beschermd soort waar mee 

samen moet worden geleefd. De maatregelen die worden genomen zijn gebaseerd op de 

overtuiging dat de wolf niet een direct gevaar is voor de mens en dat natuurlijke processen 

(zoals het jagen van de wolf op prooidieren, onaangelijnde honden en onbeschermd vee) bij 

de terugkeer van de wolf horen. Het discours dat in het beleid naar voren komt is echter niet 

direct te koppelen aan een van de drie ethische basisvisies. Enerzijds is er veel oog voor de 

wolf als individueel dier in Nederland, gezien het een beschermde diersoort is. Dit duidt op 

een biocentrische visie. Echter wordt er in het beleid ook gekeken naar de positieve invloed 

die de wolf heeft op de algehele natuur in Nederland. Dit duidt op een meer ecocentrische 

visie. Toch worden er ook maatregelen genoemd bij een agressieve wolf die mensen benadert, 

die het doden van de wolf tot gevolg hebben. In dit geval wordt er dus niet meer vanuit het 

natuurlijke proces dat een wolf een prooi benadert (dat dan een mens of een aangelijnde 

hond kan zijn) gedacht, maar vanuit het idee dat de wolf een gevaar is voor de mens en 

daarom moet wijken. Je zou dan ook eerder kunnen stellen dat er in het wolfbeleid van het 

IPO een algemeen positieve en accepterende houding bestaat over de wolf.  

 

In de suggesties voor wolfbeleid van belangenbehartigers is een andere toon te horen als het 

gaat om de wolf. Beleidsmatige maatregelen die volgens belangenbehartigers moeten 

worden vastgesteld komen voort uit een gedachten dat de wolf voor overlast, schade en 

 
116 Interprovinciaal Overleg, Interprovinciaal wolvenplan, 15 
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problemen zal zorgen. De terugkeer van de wolf wordt weliswaar geaccepteerd, echter de 

maatregelen die volgens belangenbehartigers moeten worden genomen gaan verder dan die 

in het huidige Wolvenplan zijn opgesteld. Dit duidt op een meer antropocentrische houding 

waarbij maatregelen moeten worden getroffen zodat de wolf niet tot last is van de mens. 

Daarnaast geldt er een matige biocentrische houding omdat de belangenbehartigers vee en 

andere hoefdieren niet willen zien lijden, ook al kan dit een gevolg zijn van het natuurlijke 

proces tussen prooi- en roofdieren. Het weren of doden van een wolf kan dus ook een 

maatregel zijn vanuit de biocentrische visie. Dit betekent dat het beleid dat wordt bepleit 

vanuit de belangenbehartigers een beeld of discours betreft, dat een algemeen negatieve en 

wantrouwende houding heeft tegenover de wolf. 

 

In zowel het IPO wolfbeleid als in de suggesties voor wolfbeleid van de belangenbehartigers 

wordt natuur begrepen aan de hand van de drie basisvisies. Dit betekent dat er met name 

naar de wolf wordt gekeken als een kenbaar object waar beleidsmatige keuzes over moet 

worden gemaakt. Dit betekent dat ten aanzien van de wolf, natuur nog steeds wordt begrepen 

vanuit wat Latour zou zien als niet-moderne ideeën over natuur. Dit illustreert dat er met 

name om de wolf heen wordt gedanst in plaats van dat de wolf als actant wordt gezien 

waarmee gedanst moet worden zoals Latour zou veronderstellen.  

 

Conclusie 
In de beleidsarrangementenbenadering is te zien dat er een onevenwichtige 

machtsverhouding is tussen de coalities van actoren die betrokken zijn bij het maken van 

wolfbeleid. Daarbij is een onderscheid te zien tussen de discoursen in het beleid van enerzijds 

de coalitie tussen overheidsorganen, natuurorganisaties en deskundigen en anderzijds de 

belangenbehartigers als boeren, schapenherders en dierhouders. Hoewel door de 

beleidsmakers wordt onderzocht in hoeverre er draagvlak is voor de terugkeer van de wolf is 

er volgens belangenbehartigers nog niet genoeg rekening gehouden met hun belangen die 

volgens hen worden bedreigd door de wolf. De ongelijke machtsverhouding zorgt ervoor dat 

slechts een bepaalde natuurvisie wordt vertaald naar wolfbeleid en de visie van de groep die 

minder macht heeft wordt overschaduwd of niet of minder wordt gehoord. In het geval van 

wolfbeleid is dit de algemeen accepterende en positieve houding tegenover de wolf waarbij 

de wolf en zijn habitat beschermd moet worden. Er is daarbij veel oog voor de positieve 
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effecten van de natuurlijke processen die de wolf met zich meebrengt en de verrijking die de 

wolf zal bieden voor de Nederlandse natuur. Hoewel het beleid niet helemaal in het hokje van 

een van de drie ethische basisvisies past is over het algemeen een ecocentrisch natuurdiscours 

te herkennen in het wolfbeleid dat door de IPO is gemaakt.  

 

Dat wolfbeleid gemaakt wordt aan de hand van drie ethische basisvisies laat zien dat natuur 

anno 2022 nog niet gezien wordt als actant maar als iets dat door beleidsmatige keuzes in 

meer of mindere mate beïnvloed moet worden door menselijk ingrijpen. Een nieuw echt 

modern natuurbegrip waar Bruno Latour voor pleit is daarom nog niet te herkennen in 

Nederlands natuurbegrip en natuurdiscoursen.  
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Conclusie 
 

In dit onderzoek is getracht een antwoord te vinden op de vraag ‘Op welke wijze wordt het 

beleid ten aanzien van de terugkeer van de wolf in Nederland beïnvloed door de drie ethische 

basisvisies die het moderne natuurbegrip kenmerken?’.  

 

Om een antwoord hierop te kunnen formuleren zijn in dit onderzoek de drie ethische 

basisvisies op natuur uitvoerig uitgelegd. Deze basisvisies bestaan uit de antropocentrische 

visie, de ecocentrische visie en de biocentrische visie. Het blijkt dat mensen anno 2022 hun 

mening ten aanzien van natuurcasussen (als ook natuurbescherming en natuurbeleid) vormen 

aan de hand van één van die bepaalde visies.  

 

In de historische verkenning van het ontstaan van de drie ethische basisvisies is uitgebreid 

gekeken naar de wijzen waarop mensen natuur begrijpen (natuurbegrip). Uit deze historische 

verkenning bleken drie hoofdconclusies getrokken te kunnen worden. Allereerst blijkt, dat de 

drie ethische basisvisies al sinds de opkomst van het modern denken visies waren van waaruit 

mensen natuur begrepen en beschouwden. Hoewel er in het verleden ook tijdelijk bepaalde 

visies op natuur voorkwamen, zoals de arcadische visie onder burgers, zijn alle visies 

uiteindelijk terug te herleiden tot de drie ethische basisvisies. Ten tweede kwam uit de 

historische verkenning naar voren, dat steeds een bepaalde visie op natuur dominant is in een 

bepaalde periode. Zo had men bijvoorbeeld in de periode waarin de Industriële Revolutie op 

zijn hoogtepunt was met name een antropocentrische visie op natuur. Ten derde kan 

geconcludeerd worden dat er altijd een spanningsveld is geweest tussen de drie ethische 

basisvisies, die steeds leiden tot een ander dominant discours in hoe natuur wordt begrepen 

en in hoe natuurbeleid wordt gemaakt. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in het ecocentrische 

discours rondom natuurontwikkeling (natuurontwikkelingsdiscours) dat voortkwam uit het 

besef dat de aarde uitgeput raakte als er op dezelfde voet werd doorgegaan als tijdens de 

industrialisatie. Dit ecocentrische discours leidde vervolgens tot allerlei beleidsmatige 

maatregelen, zoals de EHS, om de natuur en haar ecosystemen te beschermen. Het 

natuurontwikkelingsdiscours werd uiteindelijk bekritiseerd en voor een deel verworpen, 

waardoor waarschijnlijk ook  de periode van 2000 tot heden de frictie tussen de drie ethische 

basisvisies weer zal gaan leiden tot een dominant discours.  
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De drie ethische basisvisies die bepaalde natuurdiscoursen met zich meebrengen wringen 

voortdurend met elkaar, waardoor steeds een andere visie op natuur dominant blijkt te zijn 

in beleidsmatige keuzes. In het tweede onderdeel van dit onderzoek is daarom specifiek 

ingegaan op het wolfbeleid in Nederland sinds de eerste beleidsmatige stukken en adviezen 

uitkwamen (ca. 2013). Door middel van een beleidsarrangementenbenadering zijn 

verschillende actoren en actorcoalities onderscheiden, die door verschillende hulpbronnen, 

spelregels en discoursen ook verschillende machtsposities bleken te hebben ten aanzien van 

het wolfbeleid.  

 

De coalitie tussen de actorcategorieën ‘overheidsorganen’, ‘deskundigen en universiteiten’ en 

‘natuurorganisaties’ bleek ten aanzien van het (gemaakte) beleid machtiger te zijn dan de 

laatste actorcategorie ‘belangenbehartigers’. Het gevolg voor het wolfbeleid is dat de 

actorcoalitie het beleid maakt en dit op basis van een bepaald discours doet. Wat betreft de 

wolf blijkt het beleid vooral vanuit de ecocentrische visie te zijn benaderd: er is veel aandacht 

voor de gunstige ecologische effecten die de wolf heeft op de Nederlandse natuur, zoals de 

bevordering van de biodiversiteit. Door deze visie op de wolf is er minder aandacht voor de 

negatieve gevolgen die de wolf met zich meebrengt, omdat deze volgens het ecocentrische 

discours niet opweegt tegen de positieve gevolgen voor de natuur.  

 

De negatieve gevolgen van de wolf worden door de belangenbehartigers aangekaart waarmee 

ook invloed is en wordt uitgeoefend op het (uiteindelijke) beleid. De beleidsmatige keuzes 

waar zij voor pleiten zijn in tegenstelling tot die van de actorcoalitie antropocentrisch van 

aard. Deze groep probeert tot op heden om hun belangen door te laten klinken in het 

wolfbeleid. Het draagvlak onder burgers voor de wolf bleek in 2020 iets te zijn afgenomen. De 

afname van het draagvlak en de strijd die door belangenbehartigers wordt geleverd tegen de 

wolf duiden erop dat de frictie tussen de antropocentrische en ecocentrische visie sterk is. De 

invloed van natuurbegrip op wolfbeleid en het wolfdebat is groot en de aanhoudende frictie 

tussen de visies zal in de nabije toekomst het debat over de wolf verder blijven verhitten.  

 

Dit onderzoek draagt bij aan het publieke debat over wilde natuur in het gecultiveerde 

Nederland en in het bijzonder het debat over de wolf. Nu duidelijk is hoe zeer bepaald 

natuurbegrip en natuurdiscoursen in samenhang met bepaalde machtsverhoudingen, invloed 
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kunnen uitoefenen op beleidsmatige keuzes, krijgt het wolfdebat ook een andere dimensie. 

Natuurbeleid wordt bewust of (on)bewust vanuit een bepaald discours gemaakt wat ertoe 

leidt dat andere denkbeelden over natuur naar de achtergrond verdwijnen. Voor de 

wolfdiscussie betekent dit enerzijds dat beleidsmatige keuzes beter kunnen worden 

begrepen, maar anderzijds dat dit ook weer aanleiding geeft tot nieuwe argumenten in het 

debat voor subalterne actoren. In de toekomst zal het debat rondom wilde natuur nieuwe 

casussen opleveren waarover nieuwe discussies zullen ontstaan. Een onderzoek als deze ten 

aanzien van de wolf kan goed gebruikt worden om ook nieuwe natuurdiscussies op eenzelfde 

wijze te onderzoeken en te bepalen wel discours daarin bepalend is voor het beleid. De 

recente casus over de bever is daarvan een voorbeeld. 

 

Ook draagt dit onderzoek bij aan de discussie over de scheiding tussen natuur en cultuur die 

in de academische wereld wordt gevoerd. De bevindingen uit dit onderzoek zijn in verband 

gebracht met de theorieën van Bruno Latour over natuur.  Om dit onderzoek in dit thema af 

te sluiten volgen nu nog enkele concluderende noten: 

 

Dat de wolf terug is in Nederland is een feit. Hoe er met de wolf om wordt gegaan – of hoe er 

met de wolf ‘gedanst’ wordt – is aan de frictie tussen de basisvisies onderhevig, Zolang beleid 

gestoeld is op de drie ethische basisvisies wordt de wolf niet erkend als actant. Hierdoor blijft 

het een kwestie van dancing around wolves in plaats van dances with wolves. De scheiding 

tussen natuur en cultuur klinkt (on)bewust door in natuurbegrip en in natuurbeleid. Hierdoor 

zal de verhouding tussen de mens en natuur altijd duiden op een relatie waarbij de mens de 

natuur beïnvloedt in plaats van deze als een gelijke te zien. Volgens Latour is deze relatie 

tussen mens en natuur onhoudbaar geworden. Er kan er beter een natuurbegrip worden 

gevormd waarbij samenwerking tussen mens en natuur wordt nagestreefd in plaats van de 

natuur als een beïnvloedbaar en maakbaar object te zien. Deze gedachten biedt wellicht ook 

een opening voor beleidsmakers omdat deze ‘Latouriaanse’ natuurvisie voorbijgaat aan de 

frictie tussen de drie ethische basisvisies. Want, zoals we gezien hebben bij de wolf, kent 

natuur geen grenzen en zal zij zich steeds opnieuw als actant tonen in onze samenleving, 

totdat zij ook zo gezien wordt.  
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