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Dieren in ons midden

Wat is de plaats van dieren in het 
Antropoceen?
Jozef Keulartz - oud-hoogleraar milieufilosofie; publiceerde 
over een breed spectrum van onderwerpen, variërend van 
sociale en politieke filosofie tot dierethiek en natuurbeleid.

We  zitten  midden  in  een  nieuwe  massa-extinctie.
Daarvan  is  sprake  wanneer  de  aarde  meer  dan
driekwart  van haar soorten verliest.  Dat is  slechts vijf
keer eerder gebeurd; het laatst 65 miljoen jaar geleden,
toen  de  dinosauriërs  van  de  aardbodem  verdwenen.
Traditionele  maatregelen,  zoals  de  bescherming
natuurgebieden  en  het  aanleggen  van  verbindingen
daartussen, lijken niet langer te volstaan om bedreigde
soorten  te  redden.  Vandaar  de  opkomst  van  nieuwe,
intensievere vormen van natuurbeheer.

Een  van  deze  nieuwe
vormen  betreft  de
zogenaamde  One  Plan-
aanpak  die  in  2012  door
de  Internationale  Unie
voor  Natuurbescherming
werd  gelanceerd.  Deze
aanpak  bepleit  de
interactieve  uitwisseling
van dieren tussen  in situ-
populaties (in het wild) en
ex  situ-populaties  (in
gevangenschap),  ten
behoeve  van  wederzijdse
versterking. 

Daarbij  is  een  belangrijke  rol  weggelegd  voor  de

dierentuin. Een andere nieuwe vorm van natuurbeheer
betreft  wat  voorheen  ‘natuurontwikkeling’  en
tegenwoordig ‘rewilding’ genoemd wordt. Deze is erop
gericht  om ecologische  en  evolutionaire  processen  te
herstellen met behulp van bestaande sleutelsoorten of
van  de  ecologische  vervangers  van  uitgestorven
sleutelsoorten.  Met  de  Oostvaardersplassen  was
Nederland op dit terrein een pionier in Europa.
Deze nieuwe vormen van natuurbeheer hebben geleid
tot  conflicten  tussen  natuurbeschermers  en
dierenactivisten.  Dierenactivisten  geven  prioriteit  aan
het welzijn van individuele dieren en hebben de neiging
om  het  belang  soortenbehoud  te  bagatelliseren.
Natuurbeschermers  beschouwen  individuele
organismen als onderdeel van een groter geheel, zoals
levensgemeenschappen  en  ecosystemen,  en  maken
dierenwelzijn  vaak  ondergeschikt  aan  het  belang  van
soortenbehoud.  Zoals  zal  blijken  uit  de  lezingen  van
Frans Vera en Thijs de Zeeuw kunnen soortenbehoud en
dierenwelzijn  in  De  Nieuwe  Wildernis  en  in  De
Dierentuin van de Toekomst prima samengaan.

Van dieren in de natuur tot de natuur in 
dieren.
Frans Vera - een van de voornaamste pioniers van 
natuurontwikkeling; hij speelde een hoofdrol in de 
totstandkoming en ontwikkeling van het natuurgebied de 
Oostvaardersplassen.

Er  is  wereldwijd  sprake  van  een  steeds  verder
voortschrijdende  verkleining,  versnippering  en
vernietiging van de leefgebieden van wilde dieren, die



dan ook op ongekende schaal met uitsterven bedreigd
zijn. Om deze ‘defaunatie’ te stoppen of zelfs te keren, is
het niet voldoende om de resterende brokken natuur te
beschermen,  maar  moeten  we  natuur  ook  gaan
ontwikkelen. 
Er moet in de eerste plaats meer ruimte voor natuurlijke
processen worden gecreëerd door een groter deel van
het  aardoppervlak  voor  natuur  te  reserveren.  Bij  het
weer op gang brengen van natuurlijke processen is een
belangrijke  rol  weggelegd  voor  de  zogenaamde
sluitsteen-  of  sleutelsoorten,  waaronder  planteneters
als rund, paard, edelhert, wisent en eland. Deze soorten
oefenen een sterke invloed uit op de structuur van het
landschap  en  de  samenstelling  van  de  plant-  en
diersoorten. Hun terugkeer is cruciaal voor het herstel
van  het  evolutionaire  en  ecologische  potentieel,  dat
verloren is gegaan door hun verdwijning.

Het  probleem  dat  zich  bij  de  restauratie  en
herintroductie van deze sleutelsoorten voordoet, is dat
met hun verdwijning uit de natuur ook de natuur uit de
dieren zelf lijkt te zijn verdwenen. Doordat zij in het wild
zijn uitgestorven, zijn wij  het zicht  kwijtgeraakt op de
manier  waarop  deze  dieren  zich  onder  natuurlijke
omstandigheden in de natuur wisten te handhaven. Die
onwetendheid leidt tot veel discussie over het welzijn
van de weer in het wild levende dieren, in het bijzonder
de paarden en runderen, die we nog alleen als huisdier
kennen.  Mijn  presentatie  gaat  over  die  natuur  in  de
dieren,  een natuur die  ze  in  de loop van de evolutie
hebben  ontwikkeld  om  bijvoorbeeld  met  periodieke
voedseltekorten om te gaan.

De dierentuin van de toekomst.
Thijs de Zeeuw - Landschapsarchitect. 
Hij ontwerpt dierverblijven en doet onderzoek naar de 
dierentuin van de toekomst.
                   
Dieren  verdwijnen  langzaam  uit  onze  dagelijkse
omgeving en dat is problematisch. 
John Berger schreef in zijn gedicht ‘they are the last’:
“Now that they have gone/ it is their endurance that we
miss”.
De dierentuin is een van de laatste plekken in de huidige
samenleving waar mensen dieren kunnen ontmoeten.
Een  groot  en  breed  publiek  komt  er  om  naar
uiteenlopende,  exotische  dieren  te  kijken.  In  de
Verenigde Staten trekken dierentuinen meer bezoekers
dan alle sportwedstrijden bij elkaar.
Juist daar waar dieren zichtbaar zijn, staat onze relatie
met hen ook vaak ter  discussie.  De klassieke definitie
van natuur staat onder druk:  bestaat de tegenstelling
van ‘wild’ en ‘gedomesticeerd’ nog wel? Net als de grote
grazers  in  de  rewildingprojecten  zijn  dierentuindieren
wild noch tam, zij bevinden zich ergens daartussenin. En
wat  betekent  dat  voor  onze  relatie  met  deze  dieren?
Hoe gaan wij om met onze verantwoordelijkheid voor
hun voortbestaan?
Dierwelzijn is een belangrijk thema in de dierentuin. Er
is  veel  kennis  bij  dierentuinen  maar  de  invulling  van
‘welzijn’ wordt op allerlei verschillende manieren vorm
gegeven.  Dat  kan  fysiologisch,  bijvoorbeeld  door  het
meten van stresshormonen in de ontlasting. En bij  de
inrichting van dierverblijven wordt rekening gehouden
met het ‘natuurlijk  gedrag’ van de soort.  Maar wat is
dat ‘natuurlijk gedrag’ in zo een kunstmatige omgeving?
De  lezing  is  een  onderzoek  naar  nieuwe  vormen  van
mens  –  dierrelaties  waarbij  de  tegenstelling  natuur  –
cultuur geleidelijk aan wordt opgeheven.

Olifantenverblijf Artis – ontworpen door Thijs de Zeeuw.
Volgend Basteicafé
Op donderdag 8 september 2022 presenteren Hans Wegman en René van Hoften in het Basteicafé intrigerende 
verhalen over de Benedenstad. Onder  de titel ‘Van Hunnerpoort tot Bottelpoort, de geschiedenis van de Waalkade’ 
brengen zij dan hun vijfde boek uit in de serie 'Oud Nijmegen', die gaat over de geschiedenis van de Benedenstad. 
Op dit moment wordt door een groep betrokkenen uit het Nijmeegse geschiedenisveld nagedacht hoe  de 
Nijmeegse canon te actualiseren. Zou het niet een mooie gelegenheid zijn om de Benedenstad en haar indringende 
geschiedenis  een plekje te geven tussen Romeinen, Karel de Grote, de Gebroeders van Lymborgh en WO II? De 
avond biedt genoeg ruimte voor een dialoog met het publiek. 


