
NATUUR leaf

Dancing 
with  

wolves
Een zekere misantropie en racisme is natuurbeschermers 

niet vreemd. Beschermde natuurgebieden zijn niet of beperkt 

toegankelijk, nadat eerst de oorspronkelijke bewoners zijn 

gedeporteerd. Ecologen willen zelfs de halve aarde op die 

manier beschermen. Helemaal fout, vindt de Wageningse 

hoogleraar Bram Büscher, we moeten juist leren samenleven 

met de natuur, inclusief wolven en andere wilde dieren. Vork-

medewerker Lisa Dietz sprak met hem.
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Sociaal wetenschapper Bram Büscher bestudeert al ruim vijftienjaar de sociale 
context van natuurbehoud. Recent bracht hij samen met Robert Fletcher het 
boek ‘The Conservation Revolution’ uit, waarin hij beschrijft hoe de natuurbe-
schermingsbeweging in de afgelopen eeuwen is ontwikkeld en welke rich-
ting die nu opgaat. Volgens hem is natuurbehoud historisch gezien maar een 
vreemde ontwikkeling. „Zo’n vijf- tot driehonderd jaar geleden vonden we 
natuur nog eng en iets dat onderworpen moest worden.” In de 18e eeuw ont-
stond echter een romantisch beeld van de natuur, aangedreven in Groot-Brit-
tannië door bekende dichters van die tijd. Zij romantiseerden het idee van 
open landschappen met wilde dieren, zonder mensen, en wakkerden daarmee 
de wens om de natuur te beschermen aan. 
Een tweede drijfveer voor natuurbehoud was de opkomende industrialisatie in 
diezelfde periode. „Er was steeds meer mensarbeid nodig in fabrieken in grote 
steden. Maar mensen die nog in hun levensbehoud konden voorzien van het 
land, waren niet zo geneigd om in smerige fabrieken te werken. Doordat van 
hun land beschermd natuurgebied werd gemaakt, moesten ze verhuizen en 
hadden ze weinig andere keus dan hun arbeid te verkopen in de steden.”
 
ONGEREPTE NATUUR

Het romantische idee van ongerepte, wilde natuur zonder mensen is nog 
steeds vaak leidend bij natuurbescherming. Ongerepte natuur is echter een 
illusie. „Het feit dat ergens geen mensen wonen, is vaak al menselijk ingrijpen 
geweest”, legt Büscher uit. Daarnaast laat recent onderzoek zien dat de invloed 
van de mens op de natuur veel eerder is begonnen dan werd gedacht. Niet een 
of twee eeuwen geleden, maar naar nu blijkt begon die invloed al 3.000 jaar 

geleden door de intensiverende landbouw.1) Natuur zonder menselijke invloed 
bestaat dus allang niet meer.
Toch is in de afgelopen decennia het aantal beschermde natuurgebieden 
sterk toegenomen: momenteel geniet 17 tot 19 procent van het landoppervlak 
officieel een vorm van bescherming waar mensen niet, beperkt of slechts 
als toeristen mogen komen. Veel lokale bevolkingsgroepen zijn er door deze 
ontwikkeling op achteruit gegaan en zelfs uit hun leefgebied verjaagd. 2) De 
natuurbeschermingsbeweging had daar lange tijd weinig boodschap aan. „Al 
vielen mensen dood neer van de honger, dat was niet hun verantwoordelijk-
heid”, aldus Büscher.
Hoewel het primaire doel van beschermde gebieden tot op zekere hoogte is 
behaald – sommige met uitsterven bedreigde diersoorten zijn door deze initi-
atieven bewaard gebleven – is het inmiddels duidelijk dat ze een gelimiteerde 
manier van natuurbescherming vormen. Ze zijn enkel gericht op het stuk land 
binnen de hekken, maar niet op het goed beheren van ecosystemen buiten die 
beschermde gebieden. Aan vermindering van milieuvervuiling en klimaatver-
andering hebben de beschermde gebieden dan ook weinig bijgedragen en de 
levenskwaliteit van de lokale bevolking is er vaak niet beter van geworden. 
 
ALLEEN DE ROTBAANTJES

Om dat te veranderen, zijn vanaf de jaren zeventig nieuwe manieren ontwik-
keld om lokale mensen te betrekken bij natuurbescherming: de zogeheten 
community-based conservation. „Dat initiatief heeft een positieve invloed 
gehad”, vertelt Büscher, „maar ook die was op een gegeven moment beperkt. 
Het maatschappelijke model, een ongelijke economie gebaseerd op uitbuiting, 
bleef onveranderd. Lokale mensen werden wel betrokken, maar kregen vaak 
alleen rotbaantjes zoals schoonmaker of guard. Daardoor bleef er veel onge-
lijkheid en ook ontevredenheid. Zeker in Afrika kregen lokale mensen het idee 
dat de witten hun land afpakten.”
Het sociale doel van community-based conservation werd dus niet behaald, 
maar ook met de natuurdoelen ging het niet goed. Büscher wijt dat onder 
andere aan de bureaucratisering van natuurbehoud. „Alles moest gepland 
worden met enorme schematische raamwerken en voor elke cent moest drie 
keer getekend worden. Veel lokale mensen kregen het idee: we moeten alles 
verantwoorden en uiteindelijk hebben we heel weinig invloed.”
Daarnaast werd natuurbehoud steeds meer vormgegeven volgens economi-
sche logica. „Alles is blijkbaar een markt in deze wereld”, vervolgt Büscher. „De 
gedachte was: mensen hebben natuur nodig, dus er moet een markt komen 
waarbij de natuur ons producten levert waarvoor wij betalen. Maar alles in de 
natuur is afhankelijk van een omgeving. Je kan daar geen kleine productjes 

Dat ergens geen mensen 
wonen, is vaak al menselijk 
ingrijpen geweest

Het idee van beter samenleven met de natuur houdt in dat we ook dichter bij wilde dieren 

gaan leven. Bijvoorbeeld accepteren dat er wilde zwijnen in het stadsplantsoen wroeten.
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van maken en die zo efficiënt mogelijk verkopen. Daar lopen we nu tegenaan.”
 De natuurbeschermingsbeweging zag zelf ook in dat community-based 
conservation niet werkte. Eind jaren negentig stelde een groep biologen dat 
we beter weer terug kunnen gaan naar beschermde gebieden met afstand 
tussen mens en natuur. De bekende ecoloog Edward O. Wilson, publiceerde 
in 2017 zijn boek ‘Half-Earth: Our Planet's Fight for Life’. Daarin stelt hij dat 
de biodiversiteitscrisis zo groot is dat we per direct van de helft van de aarde 
beschermd gebied moeten maken.
Een stroom van biologen, ecologen en natuurbeschermers is hiertegen in 
gegaan door – terecht – te stellen dat klimaatverandering niet stopt bij het hek 
van een beschermd natuurgebied. Daarnaast, zeggen zij, bestaan veel van deze 
gebieden alleen op papier. In de praktijk is er geen geld om die goed te behe-
ren, waardoor stroperij nog steeds voorkomt. Deze tegenstroom vindt dat na-
tuur juist nog meer geïntegreerd moet worden in het economische systeem. 
 
VAN BESCHERMING NAAR VERBINDING

Wat Büscher betreft slaan beide kampen de plank mis. Hij vindt dat biologen 
en ecologen te weinig serieus kijken naar de rol van de mens. „Natuurbehoud 
heeft eigenlijk heel weinig met dieren te maken, maar vooral met mensen. 
Dié moeten de natuur beter in hun leven gaan inpassen. Dat iemand dieren 
bestudeert, wil niet zeggen dat die persoon ook weet hoe we het gedrag van 
mensen, instituties en de politiek kunnen veranderen.”
In zijn ogen zit de oplossing in een middenweg tussen beide kampen. „Als we 
de integratie van mens en natuur samenpakken met de kritiek op de economi-
sering van natuurbehoud, dan is dat de weg naar voren.” Die weg heet convi-
vial conservation. „Dat houdt in dat natuurbehoud gezien moet worden in een 

bredere context. Je kan natuur niet wegstoppen in een beschermd gebied of 
ergens ver van je bed in Afrika en denken dat het wel goed komt. We moeten 
als mens beter leren samenleven met de rest van de natuur.”
Om convivial conservation te laten werken, is een verandering van het econo-
misch systeem nodig, meent Büscher. „In onze economie moet alles continu 
blijven groeien. Dat legt steeds meer druk op land, dieren en ecosystemen 
door enorme veranderingen in landgebruik door landbouw en verstedelijking. 
Er blijft steeds minder ruimte over voor wilde dieren en daardoor is het huidi-
ge natuurbehoud dweilen met de kraan open. We moeten naar een systeem 
waarbij dat niet meer het geval is. Een systeem waarbij groei die slecht is voor 
het milieu niet meer kan. En waarbij niet alle economische activiteit op een 
hoop wordt gegooid – het bruto nationaal product – en iedereen juicht als dat 
omhoog gaat. Dat is volstrekte onzinnigheid. Zo kan je geen bedrijf runnen, 
maar een land en de wereld blijkbaar wel.”
Büscher vervolgt: „Als die druk op de economie er eenmaal af is en daardoor 
de druk op land afneemt, komt er weer ruimte voor natuur en wilde dieren. 
Een voorbeeld is Indonesië. Daar zijn enkele gebieden met intensieve pal-
molieplantages teruggegeven aan de natuur. Binnen zeven jaar is daar weer 
begroeiing ontstaan en zijn de orang-oetans en tijgers teruggekomen.”
 
BELEREND VINGERTJE

Is convivial conservation wel mogelijk als we straks met 10 miljard mensen op 
aarde zijn? Büscher gelooft van wel. „Het zal zelfs beter werken dan het hui-
dige systeem. Dat leidt namelijk tot een enorme hoeveelheid surplus people: 
mensen die overbodig zijn voor het systeem en die daarom in sloppenwijken 
of elders in armoede leven. De huidige vormen van armoede ontstaan niet 

Hoewel het primaire doel van beschermde gebieden tot op zekere hoogte is behaald, is het 

inmiddels duidelijk dat ze een gelimiteerde manier van natuurbescherming vormen.

Natuurbehoud 
heeft eigenlijk 
heel weinig 
met dieren te 
maken
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doordat mensen onderontwikkeld zijn, maar door onze vorm van economi-
sche ontwikkeling.”
In de discussies over bevolkingsgroei spelen ongelijkheid en racisme een 
grote rol. „Ecologen die weinig verstand hebben van sociale theorie beginnen 
vaak over overbevolking als oorzaak van het milieuprobleem en biodiversi-
teitsprobleem. Ik heb het al zo vaak meegemaakt: witte mannen die met een 
belerend vingertje zeggen dat er in Afrika minder kinderen moeten komen. 
Terwijl 10 miljard mensen niet zo’n groot probleem is als we allemaal zouden 
leven als de gemiddelde Malinees. Natuurlijk moet bevolkingsgroei worden 
meegenomen in de discussie over milieuproblemen, maar dan wel als iets dat 
voortkomt uit een diepere analyse van de context, de politiek en de economie 
waarin we zitten.”

ONGELUKKEN ACCEPTEREN

Het idee van beter samenleven met de natuur houdt in dat we ook in Ne-
derland dichter bij wilde dieren gaan leven. Dat klinkt misschien gevaarlijk, 
maar Büscher relativeert. „Wilde dieren kunnen een bedreiging voor ons leven 
vormen, ja. Maar een val van een trap of een vliegtuig dat neerstort is dat 
evengoed. Die ongelukken accepteren we en dat moeten we met wilde dieren 
ook doen. Het is heel makkelijk om te denken ‘wilde dieren moeten bestaan, 

maar vooral in Afrika; dan kan ik ze daar opzoeken en de mensen daar zeggen 
dat ze goed met de dieren moeten samenleven’. Maar ook in andere delen van 
de wereld moeten we het landschap zo inrichten dat andere vormen van leven 
kunnen blijven bestaan. In Nederland zouden dan bijvoorbeeld nog veel meer 
wolven een fijn leven kunnen leiden dan nu.” 
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Lokale mensen werden wel betrokken, maar kregen vaak alleen rotbaantjes zoals schoonma-

ker of guard. Zeker in Afrika kregen lokale mensen het idee dat de witten hun land afpakten.

Alles is  
blijkbaar  
een markt  
in deze  
wereld
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