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Klok wordt tientallen jaren teruggezet

Nieuwe
natuurwet
slecht voor
zoogdieren
Stefan Vreugdenhil

Tegelijkertijd met de dramatische bezuinigingen
die staatssecretaris Bleker op natuur doorvoert,
wordt de bescherming van veel plantenBoommarter vrouwtje op boomstam. Foto Bram Achterberg

en diersoorten drastisch teruggeschroefd.
Dit geldt ook voor veel zoogdieren.
Al een aantal jaren geleden is besloten om
de huidige Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet samen te
voegen. Het idee hierachter was dat de natuurbescherming effectiever, efficiënter
een eenvoudiger zou worden. Hier is op zich
niks mis mee. Maar het huidige kabinet
grijpt dit aan om tegelijkertijd de bescherming van veel natuurwaarden op te heffen.
Dit zal een grote impact hebben op het behoud van kwetsbare zoogdieren. Als het aan
staatssecretaris Bleker ligt, komt de bescherming van individuele dieren voor de
meeste soorten te vervallen. Het blijft wel
verboden om zoogdieren ‘opzettelijk te
doden’, maar het vangen en opsporen is
straks weer toegestaan. Dit zal niet voor
alle zoogdieren direct tot vervelende situaties leiden (denk aan een soort als de veldmuis), maar voor veel andere soorten zeker
wel (zoals de kleine marterachtigen). Hiermee wordt de klok tientallen jaren terugge-

zet, wat niet acceptabel is.
Een tweede belangrijk bezwaar tegen de
plannen die voor inspraak naar buiten zijn
gebracht, is dat voor veel soorten de bescherming van hun verblijfplaatsen dreigt
te vervallen. In tegenstelling tot wat in Den
Haag beweerd wordt, zitten hier ook erg
kwetsbare (zoogdier)soorten bij. Denk aan
de das, boommarter, waterspitsmuis en
veldspitsmuis. Hun verblijfplaatsen zullen
straks vogelvrij zijn. Bij bouwprojecten en
beheermaatregelen hoeft met deze soorten
dus geen rekening meer te worden gehouden. Kort gezegd: zolang er maar niet direct
doden vallen, kan hun leefgebied worden
volgebouwd.
Voor de zoogdieren die in heel Europa worden beschermd door de Habitatrichtlijn
geldt dit overigens niet. Dus de verblijfplaatsen van de bever, otter, hazelmuis,
hamster, noordse woelmuis en alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten
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blijven wel beschermd.
Wat echter ook voor deze zoogdieren effecten zal hebben, is dat de nationale landschappen en 66 natuurgebieden hun
bescherming kwijt raken. Juist zoogdieren
zijn vaak erg afhankelijk van een kleinschalig landschap, waardoor zij hierdoor - in
combinatie met de bezuinigingen op natuur- en landschapsbeheer - geraakt zullen
worden. Deze plannen mogen geen realiteit
worden en ik pleit daarom voor het behouden van een goede bescherming van de
soorten die dit nodig hebben en niet alleen
te beschermen ‘waar je vanuit Europa niet
onder uit kunt’. Dit is in strijd met het Verdrag van Bern en de Biodiversiteitsverdragen (CBD) die Nederland heeft
ondertekend. Het wetsvoorstel moet dus
grondig worden aangepast!
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