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Samenvatting

Het behoud van biodiversiteit heeft al enige decennia wereldwijd de aandacht. Zo hebben 

op dit moment 191 verdragspartijen zich aangesloten bij het Biodiversiteitsverdrag uit 1992. 

Biodiversiteit, onder meer de verscheidenheid aan soorten, is om verschillende redenen voor 

mensen van belang. Veel soorten planten, dieren, schimmels en micro-organismen worden 

door ons gebruikt, voor voedsel, brandstof, kleding, constructiematerialen en medicijnen. 

Daarnaast zijn soorten betrokken bij belangrijke processen als fotosynthese, de nutriënten-

kringloop en regulatie van ziekten en plagen. Soorten kunnen ook op een andere manier van 

waarde zijn voor mensen, bijvoorbeeld voor natuurbeleving of vanwege hun culturele danwel 

spirituele betekenis. Tenslotte kunnen soorten ook een waarde in zichzelf hebben, los van hun 

belang voor mensen. 

Om al deze redenen kan de huidige - door de mens veroorzaakte - hoge snelheid waarmee 

soorten dreigen uit te sterven als een belangrijk milieuprobleem worden beschouwd. Eenmaal 

uitgestorven soorten zijn definitief verloren. Bovendien zal het biodiversiteitsverlies dat zich 

nu lijkt te voltrekken zich niet binnen een termijn van menselijke generaties kunnen herstellen. 

Geschat wordt dat na eerdere belangrijke uitsterfperioden herstel van diversiteit steeds 

minimaal zo’n vijf tot tien miljoen jaar kostte. Door de voortdurend groeiende wereldbevolking 

en de menselijke consumptie en productie die daarmee gepaard gaan, zullen leefgebieden 

en soorten waarschijnlijk meer onder druk komen te staan. De keuze voor het behoud van het 

leefgebied van de ene soort zal in toenemende mate betekenen dat een leefgebied van een 

andere soort wordt opgegeven. Dit wordt wel het “Ark-van-Noach-probleem” genoemd: welke 

soorten en de daarmee verbonden leefgebieden willen we veiligstellen voor de toekomst?

Omdat er om diverse redenen geen voor de hand liggende oplossingen zijn voor het “Ark-

van-Noach-probleem”, kan het als een subjectief politiek probleem worden gezien. Daarbij is 

er een bijzondere verantwoordelijkheid weggelegd voor individuele staten. Zo zijn staten in 

grote mate soeverein in hun invulling van biodiversiteitsbehoud. Dit proefschrift doet verslag 

van onderzoek naar patronen in relatie tot bescherming van diersoorten door de nationale 

overheid.

hoofdstuk 1 schetst de hierboven aangegeven problematiek wat uitgebreider en geeft 

tevens aan waartoe het onderzoek zich heeft beperkt. Vervolgens behandelt paragraaf 1.2 de 

verscheidenheid aan relaties tussen mensen en in het wild levende diersoorten. Daarbij komen 

relaties aan bod waarin mensen van diersoorten profiteren en relaties waarin zij nadeel van 

diersoorten ondervinden. Daarna gaat paragraaf 1.3 in op factoren die mogelijk van invloed 

zijn op overheidsbesluiten over wilde diersoorten. Daarbij worden twee hoofdcategorieën van 170



factoren onderscheiden: (a) de kenmerken van diersoorten (en impliciet ook: kennis 

over die kenmerken) en (b) de sociaal-culturele context, waarbij hier werden beschouwd: de 

waarden die met diersoorten verband houden, de kenmerken en betrokkenheid van relevante 

sociale actoren en hun belangen en ook het mogelijke belang van historische veranderingen. 

Paragraaf 1.4 geeft vervolgens aan waar het proefschrift zich vooral op richt: het mogelijke 

belang van kenmerken van in het wild levende diersoorten voor overheidsbesluiten over 

soorten en hun bescherming. Daarbij komen de rol van de taxonomische groep waartoe 

diersoorten behoren (bijvoorbeeld vogels en insecten) aan bod, hun lichaamsgrootte, en 

ook hun populatiekenmerken. Vervolgens zet paragraaf 1.4 het algemene doel, de centrale 

onderzoeksvraag en de vier specifieke onderzoeksvragen van dit proefschrift uiteen.

Het algemene doel van het onderzoek van dit proefschrift is om na te gaan wat de rol van 

kenmerken van soorten is in besluiten door de nationale overheid over soorten en hun 

bescherming. 

De centrale onderzoeksvraag luidde: in welke mate zijn waarneembare kenmerken van 

diersoorten, en de daarmee samenhangende waarden die aan die soorten worden toegekend 

(dat wil zeggen: de relatieve betekenis van soorten voor een individu of groep in een gegeven 

context), waarschijnlijk van invloed op overheidsbesluiten over bescherming van specifieke in 

het wild levende diersoorten?

De eerste specifieke onderzoeksvraag was: zijn er in besluiten door de nationale overheid over 

bescherming van diersoorten patronen aanwezig die samenhangen met de taxonomische 

groepen waartoe soorten behoren of met de lichaamsgrootte van soorten binnen die groepen, 

en zo ja, wat is de aard van zulke patronen? 

De tweede specifieke onderzoeksvraag was: als er zulke patronen aanwezig zijn, in welke mate 

zijn deze dan veranderd in de loop van de tijd?

De derde specifieke onderzoeksvraag was: wat zijn van belangengroepen of andere betrokkenen 

de standpunten of wensen ten aanzien van bescherming van soorten en hoe hangen deze 

samen met de taxonomische groep waartoe een soort behoort, de lichaamsgrootte van een 

soort en, daarnaast ook, de populatiekenmerken van een soort?

De vierde specifieke onderzoeksvraag was: welke nieuwe methoden kunnen worden ontwikkeld 

die minder beperkingen hebben dan methoden van eerder verricht onderzoek? 171



Deze vier specifieke onderzoeksvragen hebben geleid tot de deelonderzoeken die in hoofdstuk 2 

tot en met 5 worden gepresenteerd.

hoofdstuk 2 beschrijft een deelonderzoek waarin voor verschillende taxonomische groepen 

kwantitatief werd vastgesteld in welke mate in het wild levende diersoorten in Nederland 

onderwerp waren van soortspecifieke wetgeving in de periode 1857–1995. Daarbij werden 

drie verschillende wettelijke doelen ten aanzien van soorten onderscheiden: “bescherming”, 

“benutting” (bijvoorbeeld jagen of vissen) en “bestrijding”. Het bleek dat in de loop van de 

tijd het totaal aantal beschermde soorten toenam, terwijl de aantallen soorten die vielen 

onder “benutting” en “bestrijding” een piek bereikten (in respectievelijk 1991 en 1953) en 

vervolgens weer afnamen. De soorten die onder de wetgeving vielen behoorden tot de 

volgende taxonomische groepen: vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, tweekleppige 

schelpdieren, slakken, inktvissen, insecten, schaaldieren en zeesterren. Er bleken aanhoudende 

verschillen te bestaan tussen taxonomische groepen in de mate waarin hun soorten onderwerp 

waren van de onderscheiden wettelijke doelen (“bescherming”, “benutting”, “bestrijding”). 

Tegelijk laten de resultaten ook zien dat in de loop van de tijd soorten binnen één-en-dezelfde 

taxonomische groep niet altijd op dezelfde wijze door de wetgever werden behandeld.

hoofdstuk 3 beschrijft een deelonderzoek dat voortbouwt op het onderzoek dat in hoofdstuk 2 

is gepresenteerd. Voor de periode 1857-1995 is, binnen de verschillende taxonomische groepen, 

de gemiddelde lichaamsgrootte vastgesteld van de diersoorten in Nederland die onderwerp 

waren van de in het onderzoek onderscheiden wettelijke doelen (“bescherming”, “benutting”, 

“bestrijding”). Bij de meeste taxonomische groepen bleken er significante verschillen te zijn 

tussen de gemiddelde lichaamsgroottes van de soorten die onder verschillende wettelijke 

doelen vielen. Dit was het geval voor de meeste perioden dat er meerdere wettelijke doelen 

tegelijk van toepassing waren op een bepaalde taxonomische groep (zoals in verschillende 

perioden waarin er zoogdiersoorten waren die vielen onder “bescherming”, zoogdiersoorten 

waren die vielen onder “benutting”, én zoogdiersoorten waren die vielen onder “bestrijding”). 

Voor vogels, zoogdieren, vissen en weekdieren bleken beschermde soorten gemiddeld kleiner 

te zijn dan de soorten die onderwerp waren van “benutting” of “bestrijding”. Voor insecten 

bleken beschermde soorten gemiddeld juist groter te zijn dan de soorten die onder “benutting” 

of “bestrijding” vielen. Bij gewervelde groepen (vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en 

vissen) bleken de gemiddelde groottes van soorten die onder “bescherming” vielen in de loop 

van de tijd toe te nemen. De resultaten suggereren dat grotere gewervelde soorten vaak slechts 

geleidelijk in beschermingswetgeving werden opgenomen, waarschijnlijk deels als gevolg van 

maatschappelijke krachten om voor die grotere soorten “benutting” te laten voortbestaan.
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hoofdstuk 4 beschrijft twee deelonderzoeken waarin werd nagegaan in welke mate Nederlandse 

milieueffectrapportages (m.e.r.-ren) in de periode 1984–1996 aandacht besteedden aan in het 

wild levende diersoorten van verschillende taxonomische groepen. Doel was voor verschillende 

taxonomische groepen te bepalen (a) in welke relatieve mate soorten werden besproken 

in Milieueffectrapporten (MER-ren), (b) met welke specificiteit naar soorten werd verwezen 

(bijvoorbeeld “kolgans” is een specifiekere verwijzing dan “gans”) en wat de nauwkeurigheid was 

van de veldgegevens waarnaar werd verwezen bij soorten, en (c) welke rol de verschillende bij 

de m.e.r. betrokken actoren speelden bij het betrekken van soorten in m.e.r.-ren. Het bleek dat 

soorten van verschillende taxonomische groepen in m.e.r.-ren aan bod kwamen, maar ook dat 

het vaak een beperkt aantal soorten betrof. De frequenties waarmee soorten van verschillende 

taxonomische groepen werden betrokken bij m.e.r.-ren bleken significant te verschillen. 

Vogelsoorten kwamen het vaakst aan bod, gevolgd door zoogdieren, amfibieën en andere 

groepen soorten. Ook bleek de kwaliteit van gebruikte gegevens over vogelsoorten hoger te 

zijn dan die van gegevens over soorten van andere groepen gewervelde dieren. De resultaten 

geven aan dat (a) werkgroepen van onafhankelijke deskundigen (te weten: de Commissie 

m.e.r.) het meest invloedrijk waren bij het bepalen van de faunagegevens die werden gebruikt, 

(b) initiatiefnemers van projecten gemiddeld vaker faunagegevens in m.e.r.-ren opnamen 

dan formeel door de richtlijnen werd voorgeschreven, en dat (c) in 30 tot 40 procent van de 

m.e.r.-ren de inspraak van natuur- en milieuorganisaties invloed had op de faunagegevens die 

werden betrokken bij  m.e.r.-ren. Ondanks de sleutelrol van onafhankelijke deskundigen, bleken 

de rangordes in aandacht voor taxonomische groepen in m.e.r.-ren weinig te verschillen van 

voorkeuren voor soorten die in andere onderzoeken bij leken zijn vastgesteld.

hoofdstuk 5 beschrijft een deelonderzoek waarin de bereidheid van grote niet-gouvernementele 

organisaties (NGO’s) in Nederland werd onderzocht om overheidsmaatregelen voor bescherming 

van soorten te steunen en wel in relatie tot kenmerken van soorten, de belangen van NGO’s 

en de belangen die door de maatregelen werden benadeeld. In een experimentele situatie 

lazen 39 beleidsmakers van een natuurbeschermingsorganisatie (Natuurmonumenten), 

een organisatie op het gebied van mobiliteit, recreatie en toerisme (ANWB) en een land- en 

tuinbouworganisatie (LTO-Nederland) zestien geïllustreerde beschrijvingen van inheemse 

diersoorten in ons land. Hierin waren de taxonomische groep (te weten: vogels, zoogdieren, 

insecten en slakken), de relatieve lichaamsgrootte binnen een taxonomische groep (relatief groot 

of relatief klein) en de zeldzaamheid (zeldzaam of zeer zeldzaam) van de soorten systematisch 

gevarieerd. De NGO-vertegenwoordigers schatten in hoe belangrijk hun eigen organisatie het 

voortbestaan van deze soorten zou vinden en in welke mate hun eigen organisatie hypothetische 

beschermingsmaatregelen door de overheid voor deze soorten zou willen steunen. De 

maatregelen werden beschreven als (a) nadelig voor de belangen van de eigen organisatie van 

de vertegenwoordigers of als (b) nadelig voor de belangen van een andere organisatie dan de 

eigen organisatie. Het bleek dat werd geschat dat de verschillende NGO’s anders oordeelden over 173



het belang van het voortbestaan van soorten en over de steun voor beschermingsmaatregelen. 

Bovendien hingen deze oordelen af van de taxonomische groep waartoe een soort behoort 

en van de relatieve lichaamsgrootte van een soort. De steun voor maatregelen bleek ook af 

te hangen van de belangen die zouden worden benadeeld (eigen belang versus andermans 

belang).

hoofdstuk 6 vat de belangrijkste bevindingen van de voor dit proefschrift uitgevoerde 

deelonderzoeken samen, bespreekt deze resultaten, formuleert conclusies en doet 

aanbevelingen. Paragraaf 6.1 bespreekt de resultaten van de deelonderzoeken aan de hand 

van de vier specifieke onderzoeksvragen. Daarbij worden onder meer de diverse deelresultaten 

over taxonomische groepen integraal gepresenteerd en wordt ingegaan op de sterke 

maatschappelijke neiging om vogels te beschermen of anderszins aan vogels aandacht te 

besteden. Paragraaf 6.2 bespreekt de bevindingen in het bredere perspectief van de centrale 

onderzoeksvraag van dit proefschrift. Daarbij komen factoren aan bod die niet zijn onderzocht 

in de empirische hoofdstukken, waaronder andere mogelijk relevante kenmerken van soorten 

en historische veranderingen die speelden tijdens de onderzochte wetgevingsperiode. Tot slot 

wordt een aantal factoren samengevat die waarschijnlijk van invloed zijn op de wensen van 

actoren bij overheidsbeslissingen over specifieke soorten en hun bescherming. 

Paragraaf 6.3 formuleert de algemene conclusies van dit proefschrift.

 

De eerste conclusie is dat de taxonomische groep (taxon) waartoe in het wild levende 

diersoorten behoren de waarschijnlijkheid beïnvloedt dat deze soorten onderwerp zijn 

van overheidsbesluiten over bescherming van de soorten. Het ligt voor de hand dat hierbij 

waarneembare taxon-specifieke lichaamskenmerken van soorten meespelen, zoals morfologie, 

lichaamsgrootte, wijze van voortbeweging, en taxon-gerelateerde gedragsaspecten van soorten.

De tweede conclusie is dat ook de relatieve lichaamsgrootte (binnen een taxon) van een diersoort 

de waarschijnlijkheid beïnvloedt dat soorten door de overheid worden beschermd. De manier 

waarop dat gebeurt lijkt echter context-afhankelijk te zijn. In soortspecifieke wetgeving, die vaak 

gebruik van diersoorten regelt, hadden kleinere soorten gemiddeld een grotere kans te worden 

beschermd dan grotere soorten. In het experiment met vertegenwoordigers van NGO’s bleek juist 

dat de door hen geschatte bereidheid van hun organisatie om overheidsmaatregelen te steunen 

ter bescherming van leefgebieden van soorten gemiddeld groter was voor grotere soorten.

De derde conclusie is dat er een aanzienlijk verschil kan bestaan tussen wat NGO’s en hun 

vertegenwoordigers enerzijds expliciet aangeven over wat belangrijke - soort-gerelateerde - 

factoren zijn voor de steun van hun organisatie aan overheidsmaatregelen voor diersoorten 

en wat zij anderzijds impliciet meewegen. Dit bleek bij vergelijking van de resultaten uit het 

experiment en antwoorden op vragen die  na het experiment werden gesteld.174



De vierde conclusie is dat over een lange tijdsperiode er zowel continuïteit als verandering was in 

de mate waarin soorten van verschillende taxa of van verschillende gemiddelde lichaamsgroottes 

onderwerp waren van doelen van wetgeving (“bescherming”, “benutting”, “bestrijding”). Er waren 

aanhoudende verschillen in welke taxonomische groepen (taxa) onder de drie verschillende 

doelen vielen en in de mate waarin taxa onderhevig waren aan langetermijntrends in aantallen 

soorten die onder de doelen vielen. Dat gold ook voor de gemiddelde lichaamsgrootte van 

soorten binnen een taxon, waarbij vaak vooral beschermde soorten aanhoudend gemiddeld 

kleiner bleken te zijn dan de soorten die onder andere doelen vielen. Tegelijk lieten de lange- 

en kortetermijnveranderingen in aantallen soorten onder bepaalde wettelijke doelen zien 

dat bepaalde soorten binnen een taxon niet altijd op dezelfde manier werden behandeld. 

Ook was er een proces waarin minder “geprefereerde” taxa stapsgewijs en cumulatief werden 

beschermd. Op vergelijkbare wijze nam in de loop van de  tijd voor verschillende taxa ook de 

gemiddelde lichaamsgrootte van beschermde soorten toe. De ontwikkelingen weerspiegelen 

maatschappelijke langetermijnveranderingen in mens-dier-relaties. Daarbij werden de posities 

van belangen die zijn gerelateerd aan natuur- en dierenbescherming sterker en die gerelateerd 

aan het gebruik van dieren zwakker.

De vijfde conclusie is dat de gevolgde strategie om de centrale vraagstelling te onderzoeken via 

verschillende benaderingen en in verschillende contexten, voordelen had. Het toepassen van 

zowel longitudinale als transversale benaderingen leverde een vollediger en genuanceerder 

beeld op van de mogelijke rol van soortkenmerken in overheidsbesluiten. Door het onderzoeken 

van verschillende contexten bleek ook dat één-en-hetzelfde type soortkenmerk, met name 

de relatieve lichaamsgrootte, verschillende effecten kan hebben op de waarschijnlijkheid dat 

soorten worden beschermd. Verder werden enige nieuwe methodologische benaderingen 

toegepast, zoals de longitudinale analyse van de aantallen en de gemiddele lichaamsgrootte van 

soorten die onder verschillende wettelijke doelen vielen. Daardoor kon een goed en dynamisch 

beeld worden gevormd van de mate waarin taxa onderwerp waren van wettelijke doelen en van 

de gemiddelde lichaamsgrootte van de betreffende soorten.

Paragraaf 6.4 bespreekt tenslotte een aantal implicaties van dit onderzoek en doet ook enige 

aanbevelingen voor beleid en vervolgonderzoek. Zo wordt de suggestie gedaan om door 

middel van experimenteel onderzoek te achterhalen binnen welke grenzen via presentaties van 

in het wild levende diersoorten de maatschappelijke aandacht voor biodiversiteit kan worden 

verbeterd.

175



176








