
De 19 hengsten kwamen uit de Oost-
vaardersplassen. Al gauw bleek dat
ze op Texel in natuurgebied De Sluf-
ter voor problemen zorgden en
waarschijnlijk naar de slacht moes-
ten. De hengsten trapten kwetsbaar
duingebied kapot. Die kwetsbare
delen, zoals de waterkering, worden
nu afgerasterd zodat de paarden
daar niet bij kunnen. Het wandel-
pad door het natuurgebied wordt
ook afgerasterd. Dit is niet alleen
nodig tegen de hengsten, maar ook
vanwege het stormseizoen. Moge-
lijk worden er in de toekomst ook
excursies in het gebied geschrapt. 

Een groot probleem is het gedrag
van de hengsten. De dieren zijn te
veel aan mensen gewend geraakt en
komen daardoor op bezoekers af en
vertoonden opdringerig gedrag. Dit
komt doordat de paarden is Oost-
vaardersveld, waar ze eerst even
stonden, stiekem zijn gevoerd en
geaaid. Onwenselijk, vindt de na-
tuurbeheerder. Woordvoerder Imke

Boerma: ,,Dit kan gevaarlijke situ-
aties opleveren. Stel dat zo’n paard
ervan uitgaat dat het eten krijgt van
een bezoeker, en iemand heeft niets
bij zich en zo’n paard wordt agres-
sief. Dat moeten we absoluut niet
hebben.’’ 

Te tam
Bezoekers kunnen voortaan niet
meer gemakkelijk bij de hengsten in
de buurt komen. Ook komen er op
allerlei plekken bordjes waarop dui-
delijk staat dat mensen bij de paar-
den uit de buurt moeten blijven en
de dieren onder geen enkel beding
moeten voeren. ,,Wilde dieren voe-
ren is ontzettend kwalijk. Je brengt
daar de dieren mee in gevaar.’’ 

Dat de paarden mogelijk naar de
slacht moesten, zorgde voor veel op-
hef op Texel en daar buiten. Staats-
bosbeheer was de afgelopen weken
druk bezig om te kijken of er een an-
der natuurgebied was waar de paar-
den naartoe konden. Dat had de
voorkeur, aldus Boerma, maar is
niet gelukt. Zo was de begrazing in
andere gebieden niet in orde, of za-
ten andere natuurbeheerder niet op
de opdringerige hengsten te wach-
ten. ,,Wij laten ons door ophef ver-
der niet leiden, maar kijken naar
wat de beste beslissing is.’’ De heng-
sten naar de slacht vond de natuur-
beheerder zelf ook niet de beste op-

tie. ,,Slacht is altijd de laatste optie.’’ 
Er waren ook dierenliefhebbers

die de konikpaarden naar een paar-
denopvang in Spanje wilde over-
brengen. Ook hebben particulieren
zich gemeld die de dieren wilden
trainen. Boerma laat weten dat
Staatsbosbeheer hier nooit voor is
geweest. ,,We vinden dat de paarden
altijd vrij moeten kunnen blijven le-
ven. Ze domesticeren vonden wij

geen goede optie voor de dieren,
omdat ze wild moeten kunnen blij-
ven.’’

Staatsbosbeheer is blij dat de paar-
den op Texel kunnen blijven, maar
hoopt vooral dat het gedrag van be-
zoekers verandert. ,,Hoe mensen
zich gedragen, heeft invloed op de
paarden. We hopen echt dat de
hengsten voortaan met rust gelaten
worden.’’

Merlin Mulder

Den Burg De 19 konikpaarden op
Texel blijven toch op het eiland. Na-
tuurbeheerder Staatsbosbeheer
treft verschillende maatregelen in
het natuurgebied en doet een drin-
gend beroep op bezoekers: ,,Blijf bij
de paarden uit de buurt.’’ 

Een groep konikpaarden in natuurgebied De Slufter. ANP/FOTO OLAF KRAAK

De cijfers uit 2018, die minister Caro-
la Schouten (Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) krap twee weken
geleden naar de Kamer stuurde, zijn
een opsteker voor het College ter Be-
oordeling van Geneesmiddelen
(CBG). Dit instituut houdt vandaag
een Wetenschapsdag die in het te-
ken staat van vervanging, verminde-
ring en verfijning van dierproeven
in medicijnonderzoek. 

3 V’s
De ’3 V’s’ worden ze ook wel in de
wandelgangen genoemd: wie een
vergunning voor dierproeven aan-
vraagt, moet ze gebruiken als richt-
lijn. Het komt erop neer dat dier-
proeven alleen mogen als er geen al-
ternatief (bijvoorbeeld computersi-
mulaties of onderzoek op
menselijke weefselkweken) is. Ook
moeten onderzoekers het aantal
dieren dat ze gebruiken voor hun
onderzoek zo veel mogelijk beper-
ken, bijvoorbeeld door relevante ge-
gevens uit eerdere onderzoeken te
gebruiken in plaats van die onder-
zoeken opnieuw uit te voeren. En
tijdens de proeven moet het onge-
mak voor de dieren zo veel mogelijk
worden verminderd, door goede
huisvesting, voeding en pijnbestrij-
ding.

„Die 3 V’s zijn belangrijk. Maar ei-
genlijk kijken we in Nederland nog
verder”, zegt Jan-Bas Prins, hoogle-

raar proefdierwetenschappen aan
het Leids Universitair Medisch Cen-
trum. Hij doelt op het Transitiepro-
gramma Proefdiervrije Innovatie
(TPI) dat ervoor moet zorgen dat
Nederland in 2025 voorop loopt op
het gebied van proefdiervrije tech-
nieken. Prins: „De 3 V’s gaan nog
steeds uit van dierproeven. Hoe ver-
vang ik ze, hoe gebruik ik zo min

mogelijk dieren en wat is de beste
manier waarbij de dieren zo min
mogelijk ongemak hebben. TPI
zegt: ga nou eens niet uit van dier-
proeven. Dat is een andere benade-
ring.”

Afbouwschema
Hij is lid van het Nationaal Comité
advies dierproevenbeleid, dat door

de toenmalige staatssecretaris Van
Dam in 2016 werd gevraagd om te
adviseren over een ’afbouwschema’.
Dat leidde tot het Transitiepro-
gramma Proefdiervrije Innovatie,
waarin onder andere organisaties
als de Vereniging van Samenwer-
kende Nederlandse Universiteiten,
de Koninklijke Nederlandse Acade-
mie voor Wetenschappen, het

RIVM, de Samenwerkende Gezond-
heidsfondsen, de rijksoverheid
maar ook bijvoorbeeld de stichting
Proefdiervrij een plek hebben.

Prins vergelijkt het proces wel
eens met de energietransitie, van
fossiele brandstoffen naar duurza-
me energie. Daar spelen ook veel
verschillende stakeholders met uit-
eenlopende belangen een rol. Voor
proefdiervrije innovatie geldt het-
zelfde: de ene partij is sceptisch, de
ander razend enthousiast over het
idee. Op sommige terreinen gaat de
transitie, sneller dan op andere ter-
reinen, aldus de hoogleraar.

Vier domeinen
„Je kunt vier domeinen onderschei-
den waar wordt gewerkt met dier-
proeven”, zegt hij. „ het wettelijk
verplichte veiligheids- en toxici-
teitsonderzoek, het fundamentele
onderzoek, het translationele on-
derzoek, zoals onderzoek voor de
gezondheid van de mens, en het on-
derwijs. De afgelopen jaren is in dat
laatste domein - onderwijs en trai-
ning - veel vooruitgang geboekt. Er
wordt veel meer gewerkt met com-
putersimulaties en met bijvoor-
beeld plastinaten. Het aantal dieren
dat wordt gebruikt voor onderwijs
en training is fors afgenomen. Maar
het verminderen van dierproeven
bij bijvoorbeeld wettelijk voorge-
schreven onderzoek is veel lastiger
onder andere omdat het veranderen
van wetgeving, zeker internatio-
naal, een langzaam proces is dat veel
tijd vergt. Dan zijn er nog de onder-
zoeksvragen waarvoor nog steeds
dierproeven nodig zijn om ze te
kunnen beantwoorden.”

Prins vindt het vooral belangrijk
om in gesprek te blijven, juist ook
met de onderzoekers. „Het is een
kwestie van blijven nadenken over
of het anders kan. Ook voor de we-
tenschapper is het een mooie uitda-
ging om op zoek te zijn naar die an-
dere invalshoek.”
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Leiden De bijna 80 instellingen
en bedrijven die in 2018 een dier-
proefvergunning hadden, regi-
streerden in dat jaar met elkaar
448.399 dierproeven bij de Neder-
landse Voedsel en Waren Autoriteit.
Dat klinkt als ’veel’? Het waren er
82.169 (15,5 procent) minder dan in
’piekjaar’ 2017. 

Dierproefvrij: blijven praten over transitie
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Hengstengroep blijft, maar raak ze niet aan

Het Oostvaardersveld is een
klein natuurgebied waar de
paarden tijdelijk stonden toen
ze uit de Oostvaardersplassen
kwamen. Hier kwamen men-
sen te dichtbij. Andere paarden
uit dit gebied vertoonden ook
opdringerig gedrag, aldus
Staatsbosbeheer. 

Zo zijn meerdere koniks die
naar het Groningse Lauwers-
meer verhuisden, naar de
slacht gegaan omdat hun ge-
drag gevaarlijk werd voor be-
zoekers. 

Bij sommige groepen wor-
den af en toe koniks naar de
slacht gebracht om de kudde te
beheren. Dit is in Lauwersmeer
zo. Op Texel is beheren onno-
dig omdat het hengsten zijn.

Koniks waren
al verpest
voor Texel
Den Burg De koniks op
Texel die zich opdringerig ge-
dragen zijn al ’verpest’ in het
Oostvaardersveld. Hier wer-
den koniks stiekem gevoerd,
geaaid en soms zelfs gebor-
steld. Groningse koniks gin-
gen om dezelfde reden naar de
slacht. 




