
Rewilding en herintroducties 

Bram Houben 
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• Rewilding, wat gebeurt er in Europa 

• Situatie Euregio Maas-Rijn 

• Herintroducties en ARK Natuurontwikkeling 

• Voorbeeldprojecten herintroducties 
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Inhoud 
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Leegloop (60 miljoen ha) 
Verstedelijking 
Landbouwexpansie 
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Wildlife comeback in Europe 

1970 <100 

2004 19.000 

1980 6.500 

2005 39.000 

1970 15.000 

2005 21.000 

1995 7.000 

2005 8.500 

1970 75.000 

2003 639.000 

1970 205.000 

2000 548.000 

1970 400 

2000 1.400 

1970 450.000 

2000 500.000 
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• Leegloop platteland, afname landbouwareaal 

• Biotoopherstel 

• Herintroducties 

• Wettelijke bescherming diersoorten 

• Dieren wennen aan leefomgeving met mens 
 

Terugkeer van grote wilde dieren in Europa 
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Euregio Maas-Rijn 
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Bossen en halfopengebieden 

Moerasgebieden en rivierdalen 



De natuur kan zich rijkelijk ontwikkelen 

door spontane natuurlijke 

processen zoals overstromingen, 

herbivorie en predatie de ruimte te 

geven.  

 

Zo compleet mogelijk spectrum van 

soorten in de natuur, genereert hoge 

biodiversiteit en goede weerbaarheid 

(op grote schaal) 

 

 

  

 

Visie: Spontane robuuste en zelfredzame natuur 



 

Doel herintroductie soort o.a. 
 

• Bescherming en herstel ‘endangered species’ 
• Specifiek effect op de natuur (sleutelsoort bv. bever) 

• Soort als katalysator voor ontwikkeling van robuuste natuur en biotoopherstel; 

stimulans voor (grensoverschrijdende) samenwerking (bv. edelhert) 

• Ondersteuning voor bescherming van andere soorten (symbool soort, bv. steur)  

• Combinatie  

 

 

 

 

 

  

 Herintroductie: essentieel voor herstel soortenrijkdom 

Ervaringen met herintroducties ARK: o.a. paard, 

rund (tauros), wisent, edelhert, bever, otter, 

boomkikker, knoflookpad, geelbuikvuurpad, zalm 

en steur 



Bij herintroductie van belang;  

– IUCN richtlijnen  

–Ondersteuning omgeving, samenwerking 

stakeholders 

– Inbedding in beleid, duurzaam vervolg 

– Gedragen toekomst incl. nadenken over 

(wildlife)management 

 

Bij natuurlijke terugkeer is juiste begeleiding van 

belang (wolf, lynx, wilde kat) 
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Jarenlang ingezet om de soorten/ natuur  

terug te dringen. Nu kansen voor natuur.  

Sommige soorten hebben dat extra 

zetje nodig.  
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Edelherten in het Groene Woud 

Edelherten in het 
Groene Woud 



Edelherten in het Groene Woud 

•  1994:eerste ideeën bij ontstaan Groene Woud (studie provincie NB)  

•  2000: studie Alterra, leefgebieden edelherten in Brabant  

•  2001: Spek Fauna-advies, Edelherten in het Groene Woud  

•  2007: studie WUR, haalbaarheid  

•  2012: studie ARK, bidbook Landschap van Allure, edelhert als icoon 

•  2013: honorering Landschappen van Allure 

 

Geschiedenis 



Conclusie diverse rapporten: 
 

• Groene Woud geschikt leefgebied (structuur, 

voedsel, water, dekking, rust) 

• Gewerkt aan grootschalige ontsnippering en 

natuurherstel sinds jaren 70 

• Enkele mitsen en maren (versnippering, 

recreatie, landbouwschade) 

• Meest geschikte uitzetlocaties 
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Edelhert sleutelsoort in Het 

Groene Woud 
 

• verrijking ecosysteem 

• edelhert als icoon vliegwiel duurzame regionale 

ontwikkeling (bv ecoducten) 

• verbinding ondernemerschap en natuur & 

landschap 
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Edelherten in het Groene Woud 

Komst herten 6 maart 2017: 13 herten, 4 herten, 9 hinde 



Toekomst 
• Monitoring: o.a. gedrag, onderzoeken ecol. meerwaarde 

• Reëel over management: (populatie) beheer door afschot 

• Natuurwaarden leidend 

• Begeleidingscommissie 

 

• Vergroting draagvlak streek 

• Verder werken aan versterking natuur, aanleg spoor ecoduct 

 

>> edelhert als katalysator 

>> in overleg met streek stapsgewijs vergroten project en leefgebied 
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Herkansing otters 
in het 
rivierengebied 
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Otters in het rivierengebied 

Oorzaken uitsterven  

• Vervolging  

• Visfuiken 

• Voedseltekort 

• Habitatvernietiging 

• Verkeer 

• Vervuiling (PCB’s): negatieve rol bij 

voedseltekort   



Herintroductie in Noord-Holland 
 

• In 1988 uitgestorven (25 jaar geleden) 

• Leefgebied sterk verbeterd ten gunste van hele ecosysteem 

 

• Tussen 2002 en 2009 31 dieren uitgezet 

 

• Populatie uitzetbiotoop (60)   

• Geboorte>> sterfte 

• Uitzetgebied ~vol 

  

 

 

 Otters in het rivierengebied 



Studie: is Limburg geschikt?  
 

• Hoeveel leefgebied is er per regio? (oeverlengte van diverse 
watertypen) 

 

• Schatting van potentieel aantal otters 

 

• Ja, ruimte voor ca. 50 otters in Noord- en Midden-Limburg    
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Otterproject Rivierengebied  
 

• Ontsnippering 

• Communicatie 

• Bijplaatsing (en kweek) 

• Monitoring populatie ontwikkeling 

• Toekomst: Otterbeheerplan  
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Bijplaatsingen 
 

• Doel: genetische versterking Nederlandse populatie; op lange termijn 

meer kernpopulaties met > 50 ex.  

• Bijplaastingen in Gelderland 2012-2018 

 

• Bijplaatsing Limburg NL/ Belgie?  

• Otter: N2000 natuurdoel Maasvallei, N-O Limburg (B) 
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Bedankt voor jullie aandacht! 

Vragen? 


