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BOEKBESPREKING

Gewilde 
dieren
Onder invloed van de mens neemt het aantal  
dier- en plantsoorten af en staat de biodiversiteit in 
Nederland onder druk. Toch is het niet allemaal 
kommer en kwel, want een aantal kenmerkende 
soorten is weer terug van (bijna) weggeweest.  
Ook dat komt door menselijk toedoen.

Zo is de ooievaar weer een algemene verschijning in de 
weilanden, kom je langs de grote rivieren weer bevers 
tegen en is de otter bezig met een voorzichtige opmars. 
Ook onder water gebeurt veel en neemt het aantal 
vissoorten toe. Een aantal van hen krijgt daarbij hulp.

Compleet overzicht
In bijna 300 bladzijden en geïllustreerd met schitterende 
foto’s, staat in ‘Gewilde dieren’ beschreven waarom we 
dieren in Nederland moeten herintroduceren, hoe dat 
gebeurt en wat de (ecologische) voetangels en klemmen 
zijn. De verhalen over de diverse herintroducties zijn 
zonder uitzondering vlot geschreven en lezen heerlijk 
weg. Daarmee is dit boek niet alleen interessant voor 
beleidsmakers en natuurvorsers, maar ook smaakvol 
leesvoer voor de ‘recreatieve’ natuurliefhebber.

Gewilde vissen
Naast insecten, amfibieën en zoogdieren besteedt het 
boek aandacht aan vissen. In een viertal verhalen staat 
de herintroductie van steur, beekprik, stekelrog en 
(glas)aal centraal. Over de steur is een prachtig verhaal 

opgenomen over de ‘dinosaurus onder de vissen’, een 
primitieve kraakbeenvis die al 200 miljoen jaar op 
aarde rondzwemt, 3,5 meter lang kan worden en ooit 
massaal de Rijn en Maas optrok. Gelukkig werken ARK 
Natuurontwikkeling, Wereld Natuur Fonds en Sport
visserij Nederland aan de terugkeer van deze iconische 
riviervis. Interessant is ook de uitzetting van stekel
roggen in de Oosterschelde, een project dat de weg 
moet vrijmaken voor de herintroductie van de vleet – 
een verdwenen roggensoort met een spanwijdte van 
meer dan twee meter die ooit algemeen rondzwom in 
het Nederlandse kustwater. Maar ook de bijdrage over 
de terugkeer van de beekprik is het lezen meer dan 
waard. Net als veel andere kwetsbare vissoorten zoals 
de rivierdonderpad en de elrits wordt de beekprik in 
zijn voortbestaan bedreigd. Met vereende krachten 
lijkt het te lukken dit bijzondere visje terug te krijgen in 
de Brabantse Reusel, een beekje waar de vis 50 jaar 
geleden is uitgestorven. De aal tenslotte is letterlijk 
een verhaal apart omdat deze karakteristieke vissoort 
het door een scala aan factoren weliswaar zeer moeilijk 
heeft, maar nooit is verdwenen uit het Nederlandse 
water. Het verhaal toont duidelijk aan dat de achter
uitgang van de aal lange tijd is verbloemd door de 
massale uitzettingen van glasaal in het verleden. 
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