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GEEN KOEIEN MAAR 

Gebiedsgericht Milieu- en Waterbeleid 
van het Natuurbeleidsplan (Anonymus, 
1990) is zelfs de vraag gesteld of voort- 
durende herintroductie bij wijze van 
noodmaatregel wel zinvol kan zijn, zo- 
lang de kwaliteit van lucht, bodem en 
oppervlaktewater nog niet aan de doel- 
stellingen van het Nationaal Milieube- 
leidsplan voldoet. 

Waar in het beleid gestreefd 
wordt om de natuur, ook wat betreft het 
beheer (bv. Baerselman & Vera, 1989), 
zo min mogelijk te beïnvloeden, wordt 
voorgesteld voorwaarden te scheppen 
voor het ontstaan van gedifferentieerde 
landschappen door middel van de intro- 
ductie van dieren die de rol van oor- 
spronkelijke herbivoren overnemen. 

Onder inuoductie wordt in dit 
nummer verstaan het al dan niet doelbe- 
wust inbrengen van organismen (gene- 
tisch materiaal) in levensgemeenschap- 
pen buiten hun oorspronkelijk areaal 
(Anonymus, 1984). Introductie wordt 
hiermee gedefinieerd op grond van ge- 

notypische kenmerken. Zo worden soms Gemeente Loenen (Gld.) (Foto: J. van 
soorten geïntroduceerd die in vergelijk- Oschf RIN-DI-0). 
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der genotype voorkomen. 
Bij herintroductie gaat het om het 

uitsluitend doelbewust inbrengen van 
planten en dieren met dezelfde genoty- 
pische eigenschappen als die van refe- 
rentiegebieden, maar die ter plekke ver- 
dwenen zijn (Anonymus, 1984). Proces- 
sen van herkolonisatie, waarbij de mens 
geen actieve rol speelt, worden buiten 
beschouwing gelaten. 

In dit themanummer zal vanuit 
verschillende gezichtspunten worden in- 
gegaan op vragen, die betrekking heb- 
ben op de wenselijkheid van en de voor- 
waarden voor (her-)introductie. Opdam 
& Verboom gaan in op de processen van 
uitsterven en hcrvestiging van populaties 
in gevarieerde landschappen. Hengeveld 
bediscussieert de factoren die de kansen 
op catastrofes na introducties beïnvloe- 
den. Rijksen beschrijft de beweegrede- 
nen die hebben geleid tot introducties 



Nederlandse natuur. SDU, ' s -~ravénha~e.  

Summary 
(Re-)introduaion? 
uitMany species are threatened. Some of 
them have become almost extinct in The Ne- 
therlands. It is questioned in this issue whe- 
ther (re-)introduction might be an effective 
t001 for preservation. Additionally, the intro- 
duction of large herbivores in nature reserves 
wil1 be discussed. These herbivores may con- 
uibute to the maintenance of ecosystems ap- 
preciated from the point of view of nature 
conservation. 
Here inuoduction is defmed as the importa- 
tion of organisms (genetic mateial) in natu- 
ral communities outside their original distri- 
bution area. Re-introduction is the purposive 
importation of organisms in natural commu- 
nities where they are extinct, and with the sa- 
me genetic traits as those in comparable com- 
munities where they still occur. 
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