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Natuurdieren met regelmaat slachtoffer onduidelijke wetgeving
Op het Landelijke Congres Dierenhulpverlening vond in een volgepakte zaal het debat plaats
‘Dierenhulpverlening versus Natuurbescherming’. Deelnemers aan het debat waren Anja
Hazekamp, Europarlementariër Partij voor de Dieren, Henk Leenders, Tweede Kamerlid
Partij van de Arbeid en Marc van den Tweel, Algemeen Directeur Natuurmonumenten.
In een zaal vol dierenhulpverleners had Anja Hazekamp van de PvdD het het meest
makkelijk. Met uitspraken als “Dierenwelzijn is in de politiek het haasje”, vond ze al snel de
sympathie van de zaal. Henk Leenders en Marc van den Tweel hielden zich echter goed
staande tegenover een op voorhand kritisch publiek.
Huisdieren versus wilde dieren
Al snel kwam de vraag wat nu het verschil is in behandeling tussen een gewond ree en een
gewonde hond. Die hond mogen dierenambulances namelijk meenemen en helpen, maar
een ree moet door een andere organisatie geholpen worden of wordt afgeschoten.
Dierenambulances hebben vaak niet de bevoegdheden om voor het welzijn van alle dieren
zorg te dragen. Dit is voor dierenhulpverleners bijzonder moeilijk te verteren.
In deze discussie nemen zwerfkatten nog een speciale plek in, omdat dit verwilderde katten
zijn. De jacht op zwerfkatten biedt geen oplossing omdat de plaats van deze dieren wordt
ingenomen door andere zwerfkatten, nog los van het feit dat ook veel huiskatten het
slachtoffer worden. Een betere oplossing voor het probleem voor de lange termijn is het
vangen, castreren en terugplaatsen (TNR), maar dit is verboden voor de diverse
kattenhulporganisaties.
Van den Tweel gaf aan dat we ons altijd moeten afvragen, wat de overlevingskans van het
natuurdier is als hij weer teruggeplaatst wordt en dat dat een gezonde afweging moet zijn.
In dat kader ook zijn wens tot meer robuuste natuur, onthekken van natuur zodat dieren
makkelijker kunnen overleven en de kans krijgen ergens anders heen te gaan. Leenders gaf
aan dat de politieke verankering lastig ligt omdat je te maken hebt met gedelegeerde
bevoegdheden naar gemeentes en provincie, die daarin deels hun eigen beleid kunnen
maken en natuurlijk benodigde budget. Hij gaf echter ook aan graag hierover de dialoog aan
te willen gaan met stichting DierenLot
Samenwerking
Van den Tweel gaf aan dat het goed is dat de politiek zijn verantwoordelijkheid neemt, maar
er ook een belangrijke rol voor de samenleving als geheel moet zijn. Natuurbescherming en
dierenwelzijn moeten niet tegenover elkaar gaan staan en de verschillen zoeken, maar juist
de overeenkomsten en van daaruit samen verder werken. Hetzelfde signaal kwam vanuit
Henk Leenders, in de nieuwe wet Natuurbeheer is juist verankerd dat dierenhulporganisaties
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partij kunnen zijn in het buitengebied en dus zelf aan tafel kunnen zitten bij het beheer van
de buitengebieden.
Conclusie mag zijn dat er weliswaar verschillen zijn tussen natuurbescherming en
dierenhulpverlening maar dat er absoluut aanknopingspunten zijn om wel samen op te
trekken en natuur en dieren beiden goed te verzorgen.

Over DierenLot
Stichting DierenLot komt op voor mishandelde, verwaarloosde, gewonde en in de steek gelaten dieren in
Nederland. Dat doen wij door het ondersteunen van lokale en regionale dierenhulporganisaties. Dat kan zijn
met financiële middelen, maar ook met de uitreiking van dierenambulances waarvan er nu zo’n 100 rijden in
Nederland.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jane van den Berg van Stichting DierenLot, 06 149 239 70
of per email, jane@dier.nu

