B.E.A.R. @ WORK

WHAT'S IN A
NAME?
SUSAN BOONMAN-BERSON

SAMENLEVEN MET WILDE DIEREN.
Achter bovenstaande zin zet ik bewust een punt. Een vraagteken hoort er
namelijk niet te staan. Het is namelijk geen vraag of het wel kan, maar eerder hoe
we dat voor elkaar kunnen krijgen. Ik sta dan ook helemaal achter het idee om
echt te zoeken naar mogelijkheden om te leren samenleven met wilde dieren. En
niet automatisch terug te vallen op traditionele oplossingen, waaronder (nog
meer) hekken, bejaging, of het plaatsen van vallen. Ik ben echter ook praktisch
ingesteld in de zin van bekijk samen (met de dieren) wat in een bepaald gebied
het beste is voor iedere groep. Dus de welbekende ‘balans’ opmaken; waar is het
wellicht beter bepaalde dieren (ook mensen zijn dieren!) voorrang te geven boven
anderen, op basis van welke argumenten? Dat zijn lastige, maar geen onmogelijke
vragen.
Geen punt, maar een uitroepteken achter bovenstaande zin?! Een uitroepteken
symboliseert voor mij dat ‘samenleven met’ de eerste insteek hoort te zijn in
welke discussie dan ook die te maken heeft met onze ontmoetingen met wilde
dieren. Dat is nog geen gangbare praktijk. Pas na deze eerste insteek hoort de
vervolg gedachte zijn intrede te doen of het domineren van wilde dieren door
mensen via bepaalde beheermaatregelen nog van toepassing is. Dit geldt in ieder
geval indien je wilde dieren als serieuze bondgenoot mee wilt (en durft!) te nemen
in toekomstige ‘samenlevingsstrategiën’.
Dus:
Samenleven met wilde dieren!
In dit E-book bespreek ik de vier pijlers die aan de basis staan hoe je met wilde
dieren kunt leren samenleven. Dit zijn tevens de pijlers waar Bear at Work voor
staat.
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Samen leren leven met wilde dieren is mogelijk aan de hand van onderstaande
vier pijlers:

ehaviour

ducation

wareness

esponse-able-practice
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PROBLEMEN, PROBLEMEN, CONFLICTEN
Voordat ik op de vier pijlers voor ‘samenleven met’ inga is het belangrijk om te
weten waar die roep voor ‘co-existence’ (de meest gebruikte Engelse term voor
‘samenleven tussen mensen en wilde dieren’) vandaan komt.
Over de hele wereld is een toename in conflicten tussen mensen en wilde dieren
te zien. Ook in Nederland. Deze toename heeft diverse oorzaken. Wanneer je op
internationale schaal kijkt, zien we bijvoorbeeld dat het aantal mensen nog steeds
toeneemt. Echter, de hoeveelheid leefruimte voor mens dan wel dier neemt niet
toe. Die neemt juist af. En dit resulteert onder meer in een afname van het aantal
leefgebieden voor diverse wilde dieren, als ook in een afname in aaneengesloten
leefgebieden.

Dit is op veel gebieden problematisch. Daar is de ‘sixth mass

extinction of wildlife’ er één van. Maar hier focus ik me vooral op ons
ruimtegebruik. Want, wanneer wij mensen alsmaar meer leefgebied van wilde
dieren blijven afsnoepen kan dit niet anders dan zorgen voor een toename in
conflicten tussen mensen en wilde dieren. Immers, zowel mens als wild dier
hebben leefruimte nodig. En beiden hebben voedsel nodig. En beiden hebben
plek nodig om te schuilen, rusten, etc. Kort gezegd: te leven. Bij een gebrek aan
ruimte, komen beiden elkaar vaker tegen en ‘strijden’ om de beschikbare
leefruimte en beschikbare voedselbronnen. In die strijd, wanneer mens en wild
dier te dicht bij elkaar komen, kan dit uiteindelijk leiden tot gevaarlijke situaties
voor mens dan wel dier. Gevaarlijk in de zin van letterlijk dood gaan (door bv.
gebrek aan voedsel), en gevaarlijk in de zin van directe – onverwachtse –
confrontaties

met

behoorlijk

vervelende

situaties

tot

gevolg,

of

zelfs

verwondingen dan wel de dood als resultaat.
Niet bepaald wenselijk.
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Ook zijn er zeker nog andere ontwikkelingen die van invloed zijn op waar mensen
dan wel wilde dieren zich bevinden. En vervolgens eerder dan wel vaker tot
onplezierige

confrontaties

kunnen

leiden.

Voorbeelden

zijn

klimaatsveranderingen (wilde dieren verplaatsen zich naar gebieden waar je ze
niet zou verwachten) en grootschalig gebruik van pesticiden (bepaalde dieren
worden gedood, andere dieren uit de voedselketen vervolgens ook of….gaan op
zoek naar andere voedselbronnen zoals in de stad…).
Nu wordt wel duidelijk dat conflicten tussen mensen en wilde dieren op de loer
liggen…
Al die bewegingen in de ruimte om ons heen door mens en wild dier leidt
namelijk tot allerlei ontmoetingen, waaronder conflicten. Dit soort situaties
worden vaak breeduit en ‘sprekend’ verteld in de media. Daar tref je dan ook vaak
de term ‘mens-dier conflicten’, of eerder kortweg ‘problemen met wilde dieren’
aan. Of nog korter: Probleemdieren.
Het is precies op dit punt om scherp te blijven wanneer je over een bepaald
probleem(dier) ‘leest of hoort:

“Hebben we het over conflicten tussen mensen en wilde dieren of over
conflicten tussen mensen over wilde dieren?”
Dat is een wereld van verschil als je het mij vraagt.
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Ik ben van mening dat beide ‘typen’ niet in één vat gegoten mogen worden. Dat
wil zeggen dat je de conflicten in het juiste perspectief hoort te plaatsen. Zo heb
je letterlijke conflicten tussen mensen en wilde dieren. En onderlinge conflicten
tussen mensen die een belangrijke rol spelen rondom conflicten tussen mensen
en wilde dieren. Die mens-mens conflicten hebben dan bijvoorbeeld betrekking
op hoe een ieder de wilde dieren ervaart en wat iemand als beste maatregel ziet
om het ‘conflict’ op te lossen.
Kortom, het is mijn drijfveer om vooral in welke discussie dan ook heel scherp
naar boven te halen en erop te letten: ‘Over welk type conflict hebben we het hier
met zijn allen?’, en ‘Wat is nu eigenlijk het conflict?’. Om dat boven water te
krijgen moet iedereen in de discussie gehoord worden, inclusief de wilde dieren
zelf.

Mens-Dier Dialoog
Zit je met diverse vragen, verschillende visies en verhalen rondom de complexe
maatschappelijke problematiek van mens-dier conflicten en samenlevingsvormen?
Pak ze aan tijdens een levendig gesprek. En ga samen op zoek naar het gezamenlijke
belang voor mens èn wild dier in jouw regio.
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MET EEN WILD DIER IN GESPREK
Een gesprek aanknopen met een wild dier. Ik hoor je al denken ‘huh, dat kan
helemaal niet!’. Dat klopt. Voor een gedeelte. Dat kan niet op de manier waarop
wij onderling communiceren: Met woorden en onze woord-klanken (mensentaal).
Met dieren werkt dat inderdaad niet. Dat zal menig huisdierliefhebber kunnen
beamen. In het kader van een discussie aangaan of de mening ‘vragen’ aan wilde
dieren, werkt interviewen dan natuurlijk ook niet.
Hoe dan wel?
Menig onderzoek laat zien dat dieren op andere manieren communiceren. Ze
hebben zogezegd hun eigen taal. Ze maken gebruik van diverse soorten zintuigen.
Het visuele is bij veel wilde dieren bijvoorbeeld niet het belangrijkste zintuig,
zoals dat voor mensen is. Maar is gehoor weer veel beter ontwikkeld. Het is niet
voor niets lastig om wilde zwijnen of herten te spotten. Zodra ze ook maar iets
verdachts horen zijn ze weg.
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Dus, hoe ga je dan ‘in gesprek’?
Het belangrijkste om te beseffen is dat je communiceert met wilde dieren via
allerlei zintuigen en je gedrag. Ben je bijvoorbeeld gewend om al je harde
broodkorsten gezellig aan de eendjes te gaan voeren met je (klein)kind? Enerzijds
is dat niet zo best voor de magen van de eenden, maar je ziet ook dat de eenden
al op jullie afkomen snellen wanneer ze aan komt lopen met een zak of een
bepaalde beweging maakt. Een ander belangrijk punt is dat je niet alleen
communiceert met deze eenden. Die eenden kunnen al dat brood namelijk
helemaal niet op. Maar ratten die in de buurt wonen, die wel! Die smullen ervan.
Deze communicatie via broodkorsten loopt dan toch niet helemaal zoals je
gedacht had. Misschien is het dan verstandiger die broodkorsten in de GFT
container te verzamelen…
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Een ander aspect van communiceren met wilde dieren is het gebruik van allerlei
soorten geuren. Sommige dieren hebben een afschuw van bepaalde geuren,
wanneer je die verspreid (via bepaalde geurpanelen, of zelf handmatig) op de plek
waar die wilde dieren niet-welkom zijn, dan geef je daarmee het signaal af ‘dit is
mijn territorium, ik wil niet dat je hier verblijft’. Een dier laat zelf ook vaak
lichaamsgeuren

achter

richting

soortgenoten

of

andere

dieren

om

hun

territorium af te bakenen. En soms sla je – als mens – met die geuren de plank
mis. Of je hebt er van die slimme wezens tussen zitten die zich niet laten foppen.
Dan ga je verder communiceren: andere geur, andere afbakening, ander geluid,
andere ‘duw’, andere visuele beïnvloeding om je boodschap (grens in dit geval)
over te dragen.
Wat uiteindelijk slaagt kan van alles zijn. Het is veel ‘trial and error’. Opbouwen
van ervaring in het communiceren met wilde dieren. En soms lukt het ook
doodgewoon niet. De boodschap komt niet over. Welke keuze maak je dan? Mens
weg/dier weg/andere inrichting landschap? Hoe ga je om met ethische dilemma’s
in de (stagnerende) communicatie met de wilde dieren om ons heen?
Vragen, misschien wat veel vragen, toch ook belangrijke vragen, omdat de
antwoorden helpen bij het maken van bewuste keuzes.
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SAMEN LEREN LEVEN MET WILDE DIEREN
De roep om ‘co-existentie’ komt inmiddels uit diverse hoeken van onze
samenleving

–

vanuit

wetenschappers,

beleidsmakers

en

allerlei

andere

groeperingen. En hij wordt steeds luider. Ondanks – of misschien wel dankzij – de
toenemende conflicten tussen mensen en wilde dieren.
Hoe kunnen we dan leren samen te leven MET wilde dieren? Ik schrijf in deze
vraag niet voor niets ‘MET’ met hoofdletters. Want ‘met’ betekent niet naast
elkaar. Het betekent niet dat de omgeving zodanig ingericht zodat er een scherpe
scheidslijn komt: dààr wonen wilde dieren en hier alleen mensen.
Mijn insteek met ‘samen leren leven MET’, is dat we letterlijk samen een manier
vinden dat we dezelfde leefomgeving kunnen gebruiken. Klinkt dat idealistisch?
Vast. Klinkt dat als zweverig? Misschien, maar dat is het niet. Het is namelijk niet
onmogelijk. Wereldwijd zijn daar voorbeelden van te vinden. Wilde dieren
vertellen op hun eigen manier hun eigen verhaal. De vraag is of wij – mensen –
deze wilde dieren kunnen of willen leren begrijpen. En vervolgens kunnen wij
daarop inspelen om ook onze grenzen kenbaar te maken. Dus, ga met wilde
dieren in gesprek. En wellicht ook jezelf en je eigen handelen.

Samen aan de slag
Wil je aan de slag door na te denken, te doen en de discussie aan te gaan over
dilemma’s, uitdagingen en oplossingen rondom mens-dier conflicten en samenleven
met wilde dieren? Of wil je de uitdaging aan om te reflecteren op jouw relatie met
wilde dieren? Kijk eens bij mijn aanbod aan interactieve workshops.
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Klinkt dit misschien nog te cryptisch?
Dat is het namelijk niet. Het is heel basaal, praktisch en er komt een stuk framing
bij kijken.
Denk bijvoorbeeld aan de volgende quote:

"It's not the deer that crosses the road, it's the road that crosses the
forest"
Of te wel, wanneer je op de Veluwe rijdt en je ziet een hert op de weg lopen dan
kun je simpel denken ‘oh er loopt een hert op de weg. Dat hert hoort daar niet,
die hoort in het bos. De weg moet afgeschermd worden tegen gebruik ervan door
dat hert.’. Of je draait het om ‘oh er loopt een hert op de weg. Die weg doorkruist
het huis van dit hert, die weg waar ik op rij hoort eigenlijk niet door zijn huis te
gaan. Ik zal rekening moeten houden met overstekende herten en mijn (rij)gedrag
aanpassen’. Nu hoef je die weg natuurlijk niet weg te halen, maar dit
gedachtenexperiment helpt wel om anders naar kwesties rondom wilde dieren te
kijken.
Zoals, wanneer de vraag weer opdoemt in media of anderszins:
"Er moet iets gedaan moet worden aan die ‘probleemdieren’ om ons heen!"
Een verandering van perspectief kan een heel andere beleving en heel ander
inzicht geven van een bepaalde situatie. Vanuit welke set ogen, oren, neus,
smaak, tast, ervaringen, historie kijk je naar een bepaalde situatie?
Dat maakt uit.
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Bundel je al deze perspectieven samen, dàn kun je samen – met de wilde dieren
dus – kijken naar passende oplossingen voor een bepaalde vorm van samenleven.
Een vorm waarbij de wilde dieren als serieuze bondgenoot meegenomen worden.
Een vorm waarbij diverse menselijke perspectieven meegenomen worden. Een
vorm waarbij de relatie tot de omgeving centraal staat. En een vorm waarbij het
uitgangspunt is om te zoeken naar niet-dodelijke manieren van samenleven.
Dàt is samenleven MET wilde dieren.
En daar kan ik natuurlijk nog veel meer over vertellen!

Laat jezelf uitdagen
Wil jij dat je deelnemers hun blik verruimen, geprikkeld worden anders te leren denken
met en over wilde dieren? Kortom, een andere visie op samenleven met wilde dieren
meegeven? Kijk eens of één van mijn inspirerende lezingen past.
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MISSIE

"Het is mijn missie om een duurzame relatie tussen mensen en
wilde dieren mogelijk te maken, waarbij wilde dieren als serieuze
bondgenoten worden meegenomen."
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DANGEROUSLY AUTHENTIC – RESEARCH WITH A BITE
Hoe ik deze uitdagende missie voor elkaar krijg, dat is mijn manier die ik
omschrijf als ‘Dangerously Authentic’. Het begon uiteindelijk allemaal met mijn
onderzoek naar hoe om te gaan met mens-dier conflicten. En hoe men vervolgens
dan toch kon leren samen leven met wilde dieren. En dan dus ècht samen leren
leven, met die wilde dieren als bondgenoot. Dat type onderzoek stond op het
moment dat ik hiermee begon nog in de kinderschoenen. En nog steeds is het
zeker geen gemeengoed en zijn er de nodige ‘omdenkhobbels’ te maken. Met
andere woorden, dat was en is ‘Research with a Bite’.

Het is ook niet voor niets een onderwerp wat ik niet naast me neer kan leggen. Ik
blijf ermee bezig, omdat het mijn bijdrage is om mensen onderling en mens-dier
te verbinden en aan het denken te zetten over mensen èn wilde dieren. Een
dierbare vriend en collega verwoordde het mooi net voordat ik mijn onderzoek
ging verdedigen (en de zenuwen door mijn lijf gierden):

“Het is een onderwerp om voor te gaan staan”
En dat deed ik. En dat doe ik nog steeds. De diverse soorten interacties tussen
mensen en wilde dieren zijn namelijk erg actueel en belangrijk om te
onderscheiden. Positieve, negatieve en alles er tussenin. Daarbij is het mijn
uitdaging om mensen te laten inzien dat het ook anders kàn. Anders dan de
traditionele manieren we al eeuwenlang kennen. We weten inmiddels ook steeds
meer en meer over de kennis en kunde van diverse wilde dieren. Dat wilde dieren
ook bewustzijn hebben. Bewustwording bij een ieder dat we kunnen omdenken
met wilde dieren, met elkaar, en echt de dialoog aangaan om tot creatieve
innovatieve samenlevingsvormen te komen:
Het kan.
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En dat is tevens mijn drijfveer. Voorbeelden dat het kan, zijn er. Dit blijkt ook uit
een internationaal platform waar ik ook aan deelneem om kennis te delen hoe we
kunnen samenleven met wilde dieren. We kunnen – als we willen – echt
omdenken in maatregelen. Daarbij zeg ik niet dat het een utopisch plaatje is dat
we nastreven. Zowel wilde dieren als mensen kunnen soms flink roet in het eten
gooien en onveilige situaties creëren (voor zowel mens als dier!). Immers, niet
alles is even vredelievend in de natuur om ons heen. Echter, op lokaal niveau is
het wel degelijk mogelijk om op andere manieren – dan gebaseerd op de
welbekende – standaard – manieren van beheer (denk aan populatiebeheer,
afschermen van gebieden met kilometerslange hekken, zero-tolerance zones
instellen) te leren samenleven met wilde dieren. En daarbij kan het doden van
dieren best een onderdeel zijn, maar is daarbij niet het uitgangspunt. Of, zoals
Haruki Murakami aangeeft:

“Death is not the opposite of life, but a part of it”
Bij zowel mensen als wilde dieren gaat het dan vooral om ‘de manier waarop’
mens dan wel dier dood gaat. Daarbij komen ethische vragen kijken. Daarover
heb ik ook mooie gesprekken gehad met jagers en wildbeheerder die deze vragen
zichzelf ook stellen.
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Een ieder zou zichzelf dit soort vragen moeten stellen om op die manier ook te
kunnen reflecteren op waarom jij doet wat je doet en zegt in bepaalde situaties
rondom wilde dieren.
Kortom, genoeg onderwerpen te bespreken rondom mensen en wilde dieren,
waarbij ook een taboe onderwerp als ‘de dood’ niet mag ontbreken.

Verbreed je horizon
Wil je ook je horizon en perspectief op mens-dier dilemma’s verbreden en aan de slag
gaan met actuele dilemma’s en uitdagende vragen rondom mensen en wilde dieren?
Dan denk ik graag met je mee welk format het beste past (check mijn website
www.bearatwork.org voor het meest actuele aanbod aan lezingen, workshops en
discussies)
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LOGO
Kijk naar het logo en je ziet een beer die omhoog klimt op wat boeken. In deze
boeken

zijn

allerlei

vragen,

achtergrond

kennis,

mogelijke

antwoorden,

suggesties, en talrijke verhalen over ontmoetingen tussen mensen en wilde
dieren verstopt. In dit specifieke geval gaat het over een beer, als voorbeeld. Zo
leer je steeds meer over beren en hun gedrag. De kennis over beren dan wel
mensen stapelt zich op en zo kunnen we beter leren hoe bepaald gedrag te
interpreteren, hoe te anticiperen op bepaald gedrag en in algemene zin hoe we
met elkaar kunnen samenleven. En omgekeerd, de beer die over deze stapel
boeken loopt, leert ook steeds meer – al lopende over deze boeken (lees: in de
ruimte en in de tijd) – van mensen in hun omgeving en hun gedrag. Ook die
verhalen komen uiteindelijk in die boeken terecht.
Zoals ook bij conflicten tussen mensen en wilde dieren, zijn ook hier meerdere
interpretaties van dit logo mogelijk. Dit logo weerspiegeld ook meerdere
verhalen. Je kunt er ook in zien dat wij – mensen – al heel veel kennis in huis
hebben, super slim en intelligent zijn. Dat wordt gesymboliseerd met de stapel
boeken. En dan nog, een beer (of ander wild dier) wandelt zijn/haar eigen pad
wel. Dat werpt de vraag op: Kunnen wij nog wel meebewegen met de wilde dieren
om ons heen? Of zoals Frans de Waal (etholoog, primatoloog) zegt in zijn
gelijknamige boek:

“Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn?”
Het gaat dan letterlijk om de continue interactie tussen mens (hier uitgebeeld via
boeken) en beren (hier afgebeeld als één beer, maar staat ook symbool voor
allerlei wilde dieren).
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Om het af te sluiten doen ik er nog een andere interpretatie bij: Wij – mensen –
communiceren vooral via gesproken of geschreven taal (symbool van de boeken).
Beren en andere wilde dieren die doen dat niet, die ‘schrijven’ op hun eigen
manier hun eigen verhaal, zoals via hun manier waarop zij door het landschap
heen bewegen (hier een ‘trap’ op klimmen). Hier is de vraag of wij ook de signalen
van deze beer kunnen leren lezen en vervolgens te communiceren naar de beer,
zodat de beer bijvoorbeeld niet verder omhoog klimt, maar juist onderaan de
stapel met boeken blijft?
Wat dit logo in algemene zin vooral uitbeeld, is dat bij het voorkomen of omgaan
met mogelijke conflicten tussen mensen en wilde dieren, het niet zozeer gaat om
dieren te slim af te zijn. Het gaat er ook om of we dieren kunnen leren begrijpen,
goed te luisteren en te observeren hoe zij reageren op ons gedrag en wij op hun
gedrag. En daar vervolgens op in te spelen. Juist, daar heb je de interactie weer.
Dit alles heb ik samengevat in de term ‘B.E.A.R.’.
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B.E.A.R.
En waar staat ‘B.E.A.R.’ nu eigenlijk voor? Dat ga ik hier één voor één langslopen.
De termen die ik gebruik komen voort uit mijn onderzoek naar cohabitatie (een
net wat andere bewoording voor co-existentie, met net wat andere nuances, dat
is teveel om uit te leggen in dit E-book). Cohabitatie omvat het samenleven tussen
mensen en wilde dieren. Daarvoor heb ik onderzoek gedaan naar twee situaties
die te maken hebben met mens-dier conflicten: wilde zwijnen op de Veluwe en
zwarte beren in Colorado, USA. Daarbij heb ik ingezoomd op de complexe
activiteiten en interacties tussen mens, dier, en landschap. Onderstaande pijlers
van ‘samen leren leven met wilde dieren’ komen daaruit voort:
ehaviour
ducation
wareness
esponse-able practice
Het zal je niet verbazen dat al die pijlers natuurlijk met elkaar verbonden zijn.
Daarbij zijn de grootste gemene delers dat de focus bij iedere pijler ligt op de
interacties tussen mens-dier-landschap, het gebruik van diverse vormen van
communicatie en dat de focus ligt op wat een ieder doet. Na het lezen van al die
elementen zul je begrijpen dat de kern is dat wilde dieren als serieuze
bondgenoten meegenomen worden in al die pijlers.
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EHAVIOUR
Het gedrag van mensen èn het gedrag van dieren zijn bepalend om te komen tot
een vorm van samenleven. Wanneer je kijkt naar een actueel conflict tussen
mensen en wilde dieren. Of – ik vind de term ‘conflict’ vaak niet passen – naar een
situatie waarin een wild dier ergens is of iets doet wat wij – mensen – niet prettig
vinden, dan is het slim om beider gedrag onder de loep te nemen. Een bewoner in
een bosrijk gebied kan bijvoorbeeld helemaal fan zijn van tulpen en zijn/haar tuin
helemaal vol planten met tulpen. En vervolgens komt familie zwijn langs en die is
ook helemaal fan van tulpen(bollen) en wroet de tuin van die bewoner helemaal
overhoop. Niet fijn voor die bewoner, maar is het probleem echt het zwijn? Hier is
de actie van de tulpenbollen van een bewoner in een gebied met rondlopende
wilde zwijnen niet handig. De oplossing is wel simpel: wil je geen hek rondom je
tuin, dan geen tulpen planten. Vind je een hek geen probleem, dan kun je wel je
geliefde tulpen planten. Lees je wel goed in wat voor soort hek wel en niet werkt
en zorg ervoor dat ’s nachts dat tuinhek dicht blijft.
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Kortom, kijk naar het gedrag van mensen en het gedrag van dieren, wat beiden
doen, in een bepaalde niet-wenselijke situatie. En kijk vervolgens waar en hoe een
oplossing gevonden kan worden. In veel gevallen kan gedrag, zowel van mensen
als van wilde dieren (denk aan Frans de Waal: slimme dieren!) aangepast worden.
Net zoals ieder mens, is ook niet ieder dier hetzelfde en hebben beiden soms niet
even snel door wat de boodschap is van bepaalde maatregelen. Dat brengt ons
meteen bij de volgende pijler:
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DUCATION
Bij educatie wordt al snel gedacht aan educatie van mensen. Hoe moeten mensen
zich in een bepaald gebied gedragen, zodat ze bijvoorbeeld wilde dieren met rust
laten? Of, dat ze geen overlast zullen ervaren van wilde dieren? Met andere
woorden, dit valt onder de noemer van voorlichting van mensen: mensen
vertellen andere mensen hoe ze zich moeten of kunnen gedragen om samen te
leren leven met bepaalde wilde dieren.
Dit is niet onbelangrijk in het leren samenleven met wilde dieren. Integendeel.
Het

is

wel

vaak

een

ondergeschoven

kindje

in

het

geheel

van

‘beheermaatregelen’. Met alleen informatieborden red je het tegenwoordig niet
om bepaalde urgente boodschappen over te dragen. Wie kent niet het
enthousiaste kind (kan ook je dol enthousiaste viervoeter zijn) dat alleen maar het
bos in wil rennen en niet bij een informatiebord wil staan wachten? Een ècht
gesprek, beelden, ludieke acties, en andere vormen spreken vaak meer aan.
Educatie van mensen is één kant van educatie om samen te leren leven met wilde
dieren.
Behalve mensen, leren wilde dieren namelijk ook. Neem als voorbeeld beren.
Beren worden ook wel ‘slimme dieren’ genoemd. Ze leren waar het veilig is en
waar niet. Ze leren waar ze makkelijk voedsel kunnen vinden. Zo leren sommige
beren wat GFT containers zijn: makkelijke voedselbronnen. En dat leren ze
vervolgens hun kinderen weer etc. Ze leren huizen binnen te dringen via open
ramen of deuren die niet op slot zijn. En zo zijn er nog meer voorbeelden. Voor
ieder wild dier, waaronder een beer, is dit ‘leerproces’ weer anders. Die ‘slimheid’
van die wilde dieren, in dit geval zwarte beren, kunnen wij ook benutten om aan
te geven waar het wel veilig is voor hen (en ons!) en waar niet. Wij kunnen op hun
gedrag anticiperen en aangeven waar ze wel alle ruimte hebben om rond te
scharrelen en waar niet.
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Educatie van beren dus.
Wanneer we niet willen dat beren in onze GFT container komen, dan kunnen we
van alles doen: de container op slot doen, zodat deze alleen met mensenhanden
open te maken is. Of we zetten de container achter slot en grendel en zetten hem
pas aan straat op de dag van het ophaalrooster (beren zijn vaak ’s nachts actief).
Of we gebruiken geuren rondom de container waar een beer een grote afschuw
voor heeft. Of we spelen juist in op de tastzin van de beren zodat ze het wel laten
om in de buurt van die container te komen doordat ze dan bijvoorbeeld een korte
elektrische schok krijgen. Al dit soort maatregelen zijn uiteraard non-invasive
(niet tot verwondingen leidend). Het gaat er natuurlijk om dat het dier, in dit geval
de beer, onze boodschap begrijpt en zijn/haar gedrag aanpast. Anders is er nog
geen sprake van een leerproces. En dus educatie.
Bij dit idee van educatie is het wel belangrijk dat wij mensen weten hoe wilde
dieren communiceren. Dat wij de taal leren herkennen en leren ‘spreken’ van de
wilde dieren om ons heen. Met dat laatste bedoel ik vooral dat we op een nietdodelijke manier leren aangeven wat en waar onze grenzen liggen.
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WARENESS
Awareness gaat over bewustwording en is om die reden onlosmakelijk verbonden
met de vorige twee pijlers. Awareness gaat verder dan alleen een ‘ik weet het’ en
dat je ergens kennis van hebt. Bij ‘awareness’ komt ook emotie en gevoel kijken.
Dit ontstaat vaak in interactie tussen mens en wild dier.
spreken

van

een

soort

‘diepgaande

bewustwording’.

Je zou zelfs kunnen
Een

‘diepgaande

bewustwording’ van de ander, dat er een soort relatie is tussen jou en een wild
dier en dat je dat wilde dier (en andere wilde dieren) als bewuste wezens ziet,
waar je rekening mee kunt houden. Dan wel bewust bent (geworden) dat deze
dieren dingen doen die je niet zou verwachten. Awareness is dan ook geen
losstaand

feit,

maar

een

leerproces.

Voor

sommigen

is

het

zelfs

een

transformatieproces (denk aan een veganist die met een jager in gesprek gaat).
Hierbij is het van belang je te verdiepen en open te staan voor wat die wilde
dieren om je heen zoal doen. En omgekeerd, wilde dieren reageren ook op onze
aanwezigheid. Ze zijn zich bewust van onze aanwezigheid en kunnen op soms
onverwachtste manieren reageren.
Die ‘diepgaande bewustwording’ is echter vaak heel lastig of zelfs niet in woorden
uit te leggen. Je zou het ook kunnen vergelijken met een ‘diepgaande connectie’,
en dat bedoel ik dan niet zweverig. Mensen die vaak met wilde dieren in ‘contact’
komen, kunnen hier over meepraten. Ze zeggen bijvoorbeeld ‘we kennen ze’. Wat
dat kennen is, is vaak te omschrijven als dat die dieren niet zomaar een
‘verschijning’ zijn, maar een ‘vreemd persoon’. Een ‘vreemd persoon’ die je
probeert te begrijpen. Het zijn geen nummers uit een tabel. Het omgekeerde is
ook van toepassing, wilde dieren leren (bepaalde) mensen kennen, zonder dat er
sprake is van een connectie/relatie zoals met een huisdier. Wilde dieren worden
namelijk beïnvloed door de mensen om hen heen en worden zich bewust van
bijvoorbeeld tijd, plaats, gedrag, welke persoon en bijvoorbeeld bij welke auto ze
moeten oppassen. Een wildbeheerder gaf bijvoorbeeld aan dat wanneer hij met
zijn eigen auto aan kwam rijden een beer altijd wegrende. Kwam hij met een
andere auto, dan gebeurde er niets.
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Awareness, zoals ik het hier beschrijf, heeft er alles mee te maken dat wij mensen - accepteren dat wilde dieren slimmer zijn dan we denken en dat wilde
dieren binnen één soort niet over één kam geschoren kunnen worden.

Het

betekent ook dat we ons bewust zijn welke – veilige – leefomgeving voor wilde
dieren belangrijk is, dat wij daar rekening mee kunnen houden en omgekeerd dat
wij onze eigen veilige omgeving kenbaar maken aan de wilde dieren om ons heen,
zodat ze daar niet komen. In deze situatie neem je letterlijk de wilde dieren als
serieuze bondgenoot mee in je overwegingen rondom mogelijke maatregelen.
Awareness gaat dus verder – en is in die zin ook ongrijpbaarder – dan alleen
inzetten op het lerend vermogen van mens dan wel dier. Awareness kun je tot
stand brengen op diverse manieren, waarbij de sterkste manier om ‘awareness’
tot stand te brengen de directe ervaringen zijn tussen mensen en wilde dieren.
Dit geldt voor zowel mens als wild dier. Er komen bijvoorbeeld steeds meer
wetenschappelijke studies die aantonen dat er ook sprake is van emotie en gevoel
bij wilde dieren. Wat natuurlijk blijft, is dat wij mensen die begrippen (en de
invulling ervan) plaatsen op bepaalde gedragingen van die wilde dieren.
De Awareness waar ik op doel breng je niet teweeg met alleen kennisoverdracht
over wilde dieren. Het is meer dan dat.
Het is natuurlijk niet handig dat we vervolgens allemaal op zoek gaan naar wilde
dieren (juist niet!). Gelukkig zijn er meerdere manieren. Een manier is het
vertellen van verhalen over wilde dieren en de ontmoetingen (zowel de nare als
de mooie) met deze wilde dieren. Die (praktijk) verhalen, die ervaringen kunnen
andere mensen aan het denken zetten, maken ze wellicht bewust van hun eigen
standpunten en handelen rondom wilde dieren.
Een focus op deze bewustwording draagt erin bij dat zowel mens als wild dier
‘onbewust bekwaam’ worden in het samenleven met elkaar.
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ESPONSE-ABLE PRACTICE
De kern bij een ‘response-able’ praktijk of samenlevingsvorm tussen mensen en
wilde dieren is dat wij – mensen – onze verantwoordelijkheid nemen richting
andere dieren met bewustzijn. Daarmee bedoel ik dat we kiezen voor
maatregelen die wilde dieren de optie geven om daarop te reageren, van te leren,
hun gedrag aan te passen. Net zoals dit voor mensen van toepassing is. Voor
beiden zullen dan weer wel andere maatregelen nodig zijn.
Voor mensen kun je daarbij denken aan het plaatsen van waarschuwingsborden:
‘Pas op! Hier steken wilde dieren over!’. Of verkeersdrempels, waardoor mensen
minder hard rijden over bepaalde wegen en dus sneller kunnen stoppen mochten
wilde dieren vanuit het niets ineens de weg over gaan steken. Zo kunnen
aanrijdingen met wilde dieren (letterlijke botsingen tussen mens en dier)
voorkomen worden. Maar waarschuwingen en daadwerkelijke boetes uitdelen,
zoals in Colorado voor het niet ‘bear-proof’ aanbieden van je GFT container,
behoord ook tot de mogelijkheden om verantwoordelijkheid bij te brengen.
Bij dieren zou je kunnen denken aan natuurlijke afweermiddelen, zoals een
herinrichting

van

het

landschap,

waardoor

bepaalde

dieren

totaal

niet

aangespoord worden een bepaalde richting uit te lopen, eerder letterlijk de
‘poten’ nemen de andere kant op. Of, er kan gebruik gemaakt worden van allerlei
technologische snufjes, zoals het plaatsen van geurpanelen, de inzet van geluid
ter verjaging uit een bepaald gebied, of het plaatsen van schrikdraad.
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In het kort gaat het er in een ‘response-able’ practice om dat er de mogelijk is om
‘antwoord’ te geven, een mogelijkheid tot reactie, een mogelijkheid tot leren en
aanpassen aan een nieuwe situatie. En om zo’n response-able practice tot stand
te kunnen brengen, kan vervolgens gebruik gemaakt worden van zowel
natuurlijke afweermechanismen, als ook technologie. Beiden zijn nog steeds in
ontwikkeling, wat logisch is, omdat we steeds meer te weten komen over waarom
dieren doen wat ze doen. En dat is mooi. Want dan kunnen we daarop inspelen
en ‘gebruik maken’ van hun leervermogen om zo samen een passende manier van
samenleven te vinden.
Zoals je begrijpt, zijn al de voorgaande pijlers eigenlijk een voorwaarde om tot
een response-able practice te kunnen komen. Hij staat niet voor niets aan het
einde vermeld.
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Deze vier pijlers staan aan de basis van diverse ‘samenlevingsstrategieën’, ook wel
‘cohabitatie-strategieën’ genoemd, die genomen kunnen worden. Ik schrijf bewust
‘diverse’. Want, met bovenstaande pijlers zeg ik feitelijk ook dat we niet moeten
vervallen in het naarstig op zoek gaan naar universeel toepasbare oplossingen.
Naar ‘de’ optimale oplossing die we overal kunnen inzetten. Wilde dieren zijn
geen standaard objecten. Wilde dieren leren, net als mensen. Beheer en daarmee
het samen leren leven met wilde dieren is en blijft een dynamisch geheel.
En daarmee zeg ik iets lastigs.
En voor sommigen totaal niet-wenselijk.
Want:

"Samen leren leven met wilde dieren is ook het leren – of durven –
loslaten van een stuk controle".
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ANDERE BLIK
Zoals je uit voorgaande zult begrijpen is het idee van leren samenleven met wilde
dieren dat ik in dit E-book beschrijf niet de meest doorsnee versie. Het leuke is
dat wereldwijd deze ‘niet-doorsnee versie’ steeds meer wordt opgepakt! Er komen
meer en meer praktijk voorbeelden ‘hoe het ook ànders kan’.
Daar kan ik nog veel meer over vertellen. En dat doe ik dan ook graag.
Ik leer je graag hoe je kunt omdenken met wilde dieren tijdens een lezing, een
workshop, of een levendig debat.
Zie ik je daar?

Susan
Voor meer informatie:
check mijn website
www.bearatwork.org
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Colofon
© 2021 Bear at Work.
Alle rechten voorbehouden.
Je mag niets aan dit e-book veranderen of
wijzigen.

Niets

uit

deze

uitgave

mag

worden gereproduceerd door middel van
druk, fotokopie of op enig andere wijze
zonder

voorafgaande

schriftelijke

toestemming van de auteur.
Je mag het wel doorsturen naar bekenden
die ook meer achtergrond willen lezen
rondom samen leren leven met wilde
dieren, en vooral het idee achter B.E.A.R..
Fotografie portretten door
Odette Denijs Fotografie
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