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EU PLATFORM INZAKE HET 
SAMENLEVEN VAN MENSEN EN 
GROTE ROOFDIEREN

De vier grote Europese roofdieren (bruine beer, wolf, Eurazi-
atische lynx en veelvraat) behoren tot de meest symbolische 
maar ook ingewikkeldste diersoorten waar het gaat om be-
houd en beheer binnen de Europese Unie (EU). Ze komen voor 
in grote, grensoverschrijdende leefgebieden en hun levens-
wijze kan tot conflicten leiden met menselijke activiteiten 
zoals landbouw, jacht en recreatie.

Omdat zij zowel het belang van deze sociaal-economische 
uitdagingen erkennen als het belang van het voortbestaan 
van de grote roofdieren zelf, hebben de Europese Commissie 
en een representatieve groep belangenorganisaties beslo-
ten te gaan samenwerken. In juni 2014 is het EU Platform 
inzake het samenleven van mensen en grote roofdieren (EU 
Platform on Coexistence between People and Large Carnivo-
res) officieel gelanceerd.

Het doel van het Platform is het bevorderen van manieren en 
middelen om conflicten tussen menselijke belangen en de aanwe-
zigheid van grote roofdieren tot een minimum te beperken en waar 
mogelijk op te lossen, door kennis uit te wisselen en samen te wer-
ken op een open, constructieve en wederzijds respectvolle manier.
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SOCIAAL-ECONOMISCHE INVLOEDEN 
VAN GROTE ROOFDIEREN

Conflicten met mensen omvatten onder meer aanvallen 
op vee en verschillende problemen voor jagers.
Uiteenlopende methoden (zoals het gebruik van waakhonden 
en elektrische omheiningen) worden toegepast om effecten 
op menselijke activiteiten te minimaliseren.
Hoewel de situatie van Lidstaat tot Lidstaat aanzienlijk kan 
verschillen, komen soms serieuze conflicten voor, vooral waar 
de aantallen roofdieren recent zijn toegenomen.
Grote roofdieren hebben ook positieve sociaal-economische 
effecten, bijvoorbeeld als gewaardeerd jachtwild waar de 
regelgeving dit toelaat, als trekpleister voor toeristen en als 
positieve bijdrage aan het functioneren van ecosystemen 
(bijv. het beheer van herbivoren).
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DE KERNBEGINSELEN VAN HET PLATFORM ZIJN:

1) Werken binnen het kader van de EU-wetgeving: De EU 
Habitatrichtlijn (92/43/EEG) vormt het overkoepelende juridische 
instrument voor het behoud en het duurzaam beheer van
grote roofdieren in de EU.

2) Zorgen voor de nodige kennisbasis: Elk beheer van grote 
roofdieren moet worden gebaseerd op de best beschikbare en 
betrouwbare gegevens.

3) Erkenning van sociaal-economische en culturele over-
wegingen en belangen: Menselijke gemeenschappen hebben 
het recht om op duurzame wijze hun natuurlijke rijkdommen te 
gebruiken en hun cultureel erfgoed te bewaren binnen multifunc-
tionele landschappen, waarvan grote roofdieren een wezenlijk 
onderdeel vormen. De bijdrage van economische activiteiten aan 
de waarde van die landschappen wordt erkend. Daarnaast is het 
zaak de openbare veiligheid te waarborgen.

4) Oplossen van conflicten door constructieve dialoog 
tussen alle belanghebbenden: Het oplossen van conflicten en 
het waarborgen van een goede coexistentie van mensen en grote 
roofdieren kan het best worden bereikt door constructieve dialoog 
tussen de belangrijkste belanghebbenden op lokaal, nationaal 
en EU-niveau. Oplossingen dienen te worden aangepast aan de 
lokale en regionale omstandigheden.

5) Inzetten op grensoverschrijdende samenwerking: Het 
leefgebied van veruit de meeste populaties grote roofdieren in de 
EU strekt zich uit over meerdere landen. Daarom zijn nationale 
maatregelen alleen niet toereikend. Er is behoefte aan grensover-
schrijdende samenwerking binnen de EU en zo nodig met derde 
landen, waarbij rekening wordt gehouden met de Guidelines for 
Population Level Management Plans for Large Carnivores.

GROTE ROOFDIEREN IN EUROPA

De aantallen grote roofdieren zijn in het verleden sterk 
teruggebracht door de mens, waarbij populaties tussen 
1950 en 1970 een dieptepunt bereikten.
De meeste populaties bevinden zich nu in een herstelfase.
Een derde (1,5 miljoen km2) van Europa wordt nu bevolkt 
door ten minste één grote roofdiersoort.
Herstel is mogelijk gemaakt door verbeteringen in de 
kwaliteit van habitats, beschikbaarheid van prooidieren, 
wetgeving en maatschappelijke steun.
Beheer (bijv. van grasland en bos) door gemeenschappen 
op het platteland kan waardevolle habitats bieden en 
tevens culturele landschappen in stand houden.
Vandaag de dag komen grote roofdieren voor in gebieden 
die door menselijke activiteiten zijn veranderd en dichtbij 
menselijke bewoning, niet alleen in afgelegen gebieden.
De staat van instandhouding van grote roofdieren loopt 
uiteen: hoewel sommige populaties gezond zijn en in omvang 
toenemen, worden andere nog steeds ernstig bedreigd.
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BRUINE BEER (Ursus arctos) 

22 landen in Europa

10 populaties (4CR/ 2VU/ 1NT/ 3LC)

ongeveer 17.000 individuen

WOLF (Canis lupus) 

28 landen in Europa

10 populaties (1CR / 4EN / 1VU / 1NT / 3LC) 

ongeveer 12.000 individuen

EURAZIATISCHE LYNX (Lynx lynx) 

23 landen in Europa

10 populaties (3CR / 3EN / 4LC)

ongeveer 9.000 individuen

VEELVRAAT (Gulo gulo) 

Zweden, Finland, Noorwegen

2 populaties (1VU / 1 geen informatie)

ongeveer 1.250 individuen

CR = Ernstig bedreigd, EN = Bedreigd, VU = Kwetsbaar, 
NT = Bijna bedreigd, LC = Minste zorg

Gegevens uit Chapron et al. (2014) Science 346, 1517 
en Kaczensky et al. (2012) voor de Europese Commissie.
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Tot nu toe is het herstel van grote roofdieren een succesverhaal 
van natuurbescherming. Om dit succes vast te houden moet aan-
dacht worden besteed aan de mogelijke gevolgen van hun samen-
leven met de mens. Het is niet mogelijk universele oplossingen 
door heel Europa toe te passen, dus zijn er innovatieve methoden 
nodig die conflicten wegnemen en tegelijkertijd ten goede komen 
aan het behoud van grote roofdieren. Een open dialoog tussen 
verschillende belangengroepen is nodig om te zorgen dat mensen 
en grote roofdieren in de toekomst in harmonie kunnen samenle-
ven. Het EU Platform inzake het samenleven van mensen en grote 
roofdieren bestaat om te zorgen dat deze dialoog plaatsvindt.

VOORGENOMEN WERKZAAMHEDEN

Foto’s: Europese Commissie tenzij anders 
vermeld. Hergebruik is toegestaan op 
voorwaarde dat de bron wordt vermeld. 
© Europese Unie, 2015

DE TOEKOMST

Het Platform zal zoeken naar praktische oplossingen om conflic-
ten tot een minimum te beperken door het verzamelen van case 
studies uit de hele EU. Om belanghebbenden een kans te geven 
hun ervaringen te delen en problemen en mogelijke oplossingen te 
bespreken, zullen bijeenkomsten en workshops worden georga-
niseerd. De werkzaamheden van het Platform kunnen worden 
gevolgd op deze website:

LEDEN VAN HET PLATFORM

ELO | European Landowners’ Organization
www.europeanlandowners.org
Joint representatives of Finnish and Swedish reindeer herders
www.paliskunnat.fi/reindeer-herders-association | www.sapmi.se
FACE | The European Federation of Associations for Hunting & Conservation
www.face.eu
CIC | The International Council for Game and Wildlife Conservation
www.cic-wildlife.org
IUCN | International Union for Conservation of Nature (EU Representative Office)
www.iucn.org/european_union
WWF | Worldwide Fund for Nature (European Policy Office)
www.wwf.eu
EUROPARC Federation
www.europarc.org
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www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/
species/carnivores/coexistence_platform.htm


