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Summary 

 

Summary in English 

This research focuses on integrating scientific knowledge and situated knowledge (experiential 

expertise) that conservationists use in their activities for the conservation of tortoises (family 

Testudinidae). Threats to tortoises have both a social and ecological dimension. The decisions and 

strategies of conservationists are influenced by their own backgrounds, experiences, motivations and 

learning, shaping perspectives and expectations. To better understand the perspectives and 

expectations of conservationists dealing with tortoises, the concept of Lived Experience has been 

used. We used literature review for research into scientific knowledge and semi-structured 

interviews for research into situated knowledge. The literature research focused on the Galapagos 

Giant Tortoises on the island of Santa Cruz (Chelonoidis porteri and Chelonoidis donfaustoi).  

We found that current scientific studies often do not match the need of conservationists to improve 

the effectiveness of conservation activities for tortoise species. We also found that conservationists 

often focus on one particular threat or a few specific threats, while the cause of the threat is more 

complex and must be found in socio-ecological dynamics. To improve tortoise conservation 

effectiveness, it is recommended to focus on the socio-ecological dynamics driving tortoise species 

decline from both scientific research and conservation activities. 

The interviews highlighted that acquiring knowledge on tortoise conservation is an interplay in which 

the acquiring of scientific and situated knowledge complement one another. Integrating situated 

knowledge and lived experiences within scientific studies leads to a more complete picture of reality 

and ensures more effective tortoise conservation. We found that awareness-raising and education of 

stakeholders embedded in both scientific research and conservation activities are keyactivities which 

can mitigate threats to tortoises and offers opportunities for more effective conservation.  

The research on situated knowledge and lived experiences showed that the development of 

enthusiasm for nature conservation is stimulated by direct influences in youth. These influences are 

mainly related to contact with wildlife, stimulation from the family and educational activities given 

by, among others, zoos and conservationists who serve as role models. A greater commitment to 

awareness-raising and education of children will enthuse new generations to commit to nature 

conservation. Broader contextual factors such as socio-economic influences and the (political) 

stability of a country also influence lived experiences, but conservationists indicate but 

conservationists indicated that they only became aware of this in adulthood.  

The results of this research are not only applicable to conservationists who are committed to the 

conservation of tortoises, but can also contribute to more effective conservation of other 

endangered species. 
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Samenvatting in het Nederlands 

Dit onderzoek richt zich op het integreren van wetenschappelijke kennis en gesitueerde kennis 

(ervaringsdeskundigheid) die natuurbeschermers gebruiken bij hun activiteiten voor het behoud van 

landschildpadden (familie Testudinidae). Bedreigingen voor schildpadden hebben zowel een sociale 

als een ecologische dimensie. De beslissingen en strategieën van natuurbeschermers worden 

beïnvloed door hun eigen achtergronden, ervaringen, motivaties en leren, waardoor perspectieven 

en verwachtingen worden gevormd. Om de perspectieven en verwachtingen van natuurbeschermers 

die met landschildpadden omgaan beter te begrijpen, is het concept Lived Experience gebruikt. We 

gebruikten literatuuronderzoek voor onderzoek naar wetenschappelijke kennis en semi-

gestructureerde interviews voor onderzoek naar gesitueerde kennis. Het literatuuronderzoek richtte 

zich op de Galapagos-reuzenschildpadden op het eiland Santa Cruz (Chelonoidis porteri en 

Chelonoidis donfaustoi). 

We ontdekten dat de huidige wetenschappelijke studies vaak niet aansluiten bij de behoefte van 

natuurbeschermers om de effectiviteit van inzet voor het behoud van schildpadden te verbeteren. 

Ook ontdekten we dat natuurbeschermers zich vaak richten op één bepaalde bedreiging of enkele 

specifieke bedreigingen, terwijl de oorzaak van de bedreiging complexer is en gezocht moet worden 

in sociaal-ecologische dynamiek. Om de effectiviteit van inzet voor het behoud van landschildpadden 

te verbeteren, wordt daarom aanbevolen te focussen op de sociaal-ecologische dynamiek die de 

achteruitgang van schildpadsoorten veroorzaakt, zowel bij wetenschappelijk onderzoek als bij 

activiteiten voor het behoud van landschildpadden.  

Uit de interviews kwam naar voren dat het verwerven van kennis over het behoud van schildpadden 

een samenspel is waarin het verwerven van wetenschappelijke en gesitueerde kennis elkaar 

aanvullen. Het integreren van gesitueerde kennis en ervaringen in wetenschappelijk onderzoek leidt 

tot een completer beeld van de werkelijkheid en zorgt voor een effectievere bescherming van 

schildpadden. We ontdekten dat bewustmaking en educatie aan stakeholders – ingebed in zowel 

wetenschappelijk onderzoek als natuurbeschermingsactiviteiten - sleutelactiviteiten zijn die de 

bedreigingen voor landschildpadden kunnen verminderen en kansen bieden voor een effectievere 

instandhouding van soorten.  

Uit het onderzoek naar gesitueerde kennis en lived experiences bleek dat het ontwikkelen van 

enthousiasme voor natuurbescherming gestimuleerd wordt door directe invloeden in de jeugd. Deze 

invloeden hebben vooral te maken met het in contact komen met wildlife, stimulans vanuit de 

familie en educatieve activiteiten gegeven door o.a. dierentuinen en natuurbeschermers die als 

rolmodellen dienen. Een grotere inzet voor bewustmaking en educatie van kinderen zal nieuwe 

generaties enthousiasmeren om zich in te zetten voor natuurbehoud. Bredere contextuele factoren 

zoals sociaal-economische invloeden en de (politieke) stabiliteit van een land hebben eveneens 

invloed op lived experiences, maar natuurbeschermers gaven aan zich daar pas op volwassen leeftijd 

bewust van te zijn geworden.  

De resultaten van dit onderzoek zijn niet alleen toepasbaar op natuurbeschermers die zich inzetten 

voor het behoud van schildpadden, maar kunnen ook bijdragen aan een effectievere instandhouding 

van andere bedreigde diersoorten. 

 

  



6 
 

Chapter 1. Problem definition & aim of the research 

1.1 Problem definition 

1.1.1 Tortoises & their conservation  
Turtles are the order of reptiles called Testudines. Most turtle species live in water. The family within 

the order of turtles that live on land are called tortoises (Testudinidae). This research focusses on 

tortoises. Tortoises are keystone species for ecosystems: they are important seed dispersers and also 

keep the landscape open through their foraging behaviour. They eat plants and fruits that contain 

seeds. Because the seeds do not digest in the stomachs of the tortoises and are excreted whole 

elsewhere, the seeds spread through the landscape. The loss of tortoise populations and species is 

accompanied by ecosystem degradation. When this happens, the loss of other species and therefore 

the loss of biodiversity will result. Tortoises can be seen as ecosystem engineers and the 

conservation of tortoises is very important for biodiversity as a whole  (Gibbs, Hunter, Shoemaker, 

Tapia, & Cayot, 2014). Tortoises are one of the most endangered species among the vertebrates. 

Researchers indicated that more than half of the turtles and tortoises species are in danger of 

extinction (Stanford et al., 2020). 

Human-induced threats / anthropogenic threats:  

• Forest fires induced by humans (Couturier et al., 2014).  

• Pollution of habitat (Turtle Conservation Coalition, 2011). 

• Road deaths (Dovč et al., 2021). 

• Ecosystem shifts due to climate change (Fernández-Chacón et al., 2011). 

• Non-endemic species introduced by humans such as dogs which hunt for juvenile tortoises, 

and livestock causing tortoises to compete for food (WWF, 2021). 

• Pet trade (Dovč et al., 2021). 

• Hunting for meat nowadays (Edwards, Garrick, Tapia & Caccone, 2014) and in particular the 

hunting for meat of Galapagos Giant Tortoises in the past by explorers (Márquez, 

Wiedenfeld, Landázuri, & Chávez, 2007). Poaching for traditional medicine (Stanford et al., 

2020). 

• Conservation conflicts due to tourism and urbanization is mentioned by Dovč et al. (2021) 

and conservation conflicts nowadays due to the growing population, agricultural 

development and the increase of tourism in particular for Galapagos Giant Tortoises is 

mentioned by Benitez-Capistros, Hugé, Dahdouh-Guebas, & Koedam (2016).  

• Habitat loss through habitat conversion (Drechsler, Vilalta & Monrós, 2016).  

Natural threats:  

• Volcanic activity: an eruption on the island of Isabela some 100,000 years ago caused the 

Giant Tortoise population around the volcano to almost become extinct, researchers suspect 

on the low genetic diversity of the current population (Beheregaray et al., 2003).  

1.2 Research gap 

The conservation of tortoise species is subject to many threats, originating in the social-ecological 

dynamics where humans and nature interact. Many different stakeholders are involved. Due to the 

rapidly changing world in which shifts are taking place in the relationship between animals and 

humans, effective nature conservation is important but complex (Benitez-Capistros et al., 2016). 

There is a need for research from an integrated knowledge perspective on solutions for sustainability 

issues (Perez Salgado, Wilson, & van der Klink, 2014). Since a lot of threats to tortoises arise from 
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social-ecological dynamics, threats must be addressed from an integrated approach (Benitez-

Capistros et al., 2016). Hodbod & Adger (2014) explain social-ecological dynamics as a system in 

which man and nature cannot be seen in isolation from each other, but influence each other in a 

dynamic way. These dynamic influences are of a political, economic, ecological, technical and socio-

cultural nature. Research comparing and confronting scientific knowledge and situated knowledge in 

the field of tortoise conservation is scant so far (Benitez-Capistros, 2016). 

In the context of this research, conservationists are defined as persons who are actively involved in 

conservation activities for tortoise species on a professional or voluntary basis. To mitigate threats 

for tortoises, conservationists are making particular choices, and implement certain strategies. These 

choices are likely to be influenced by their backgrounds, motivations and learning, shaping 

perspectives and expectations. In order to obtain an overall picture of a particular environmental 

problem, it is therefore of added value to examine not only the more objective scientific information, 

but also the subjective experiences of persons and groups, because this is subject to time, place and 

social context. These subjective experiences lead to situated knowledge. Situated knowledge 

(Haraway, 1988), also called experiential knowledge (Kolb, 2014) develops through historical 

processes, social developments and in the social context of groups. Scientific information therefore 

does not always have to correspond to the perspectives of people from different backgrounds 

(Abbott & Wilson, 2015). Research has been done on conservationists’ perceptions in general 

(Harkes, 2005). But only few studies are known with such an approach with regard to tortoises 

(Benitez-Capistros, 2016). No research has been conducted into conservationists experienced 

influence on threats; neither into what motivates them to commit themselves to the conservation of 

tortoises. Knowledge about the expectations and perspectives of conservationists regarding their 

impact on the conservation of tortoises is key for more effective conservation. 

1.3 Aim of the research 

In tortoise conservation, it is of great value to gain more insight into the lived experiences of 

conservationists for the integration of scientific and situated knowledge, as a better integration of 

these two types of knowledge will contribute to more effective conservation. This research focuses 

on the experiences and perspectives of conservationists who are committed to the conservation of 

tortoises, and on their expectations regarding their impact on tortoise conservation. What motivates 

them to commit themselves to the conservation of tortoises and what threats do conservationists 

expect to influence, based on their (scientific) knowledge and on experiences "from the field" 

(situated knowledge)? Because expectations are a product of someone's background, framing and 

perspectives, the concept of Lived Experience is used. This holistic concept connects scientific 

knowledge to situated knowledge that is established under cultural, local and personal conditions 

(Perez Salgado et al., 2014). Existing scientific knowledge can therefore be confronted with the 

experiences and expectations "from the field" (situated knowledge). Providing insight into 

perspectives on influencing threats, can help conservationists with their goals. Because there are no 

known studies that have examined the knowledge conservationists use to address threats to 

tortoises, this research will be mainly exploratory in order to address these research gaps. 

1.4 Hypothesis:  

“Better integration of the different types of knowledge will lead to more effective tortoise 

conservation.” In formulating the hypothesis, it has been assumed that due to the diversity of 

backgrounds of conservationists, there will also be different perspectives on actions for the 

conservation of tortoises. Some rely mainly on scientific knowledge, others mainly make use of  
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situated knowledge. Integration of these different types of knowledge could provide a more 

complete picture and improve the effectiveness of tortoise conservation. 

1.5 Research questions  

Global question: 

How can conservationists’ scientific and situated knowledge be integrated to benefit the conservation 

of tortoises? 

Sub-questions: 

1. What scientific knowledge is known about the influence of conservation action on threats to 

Galapagos Giant Tortoises? 

 

2. What situated knowledge elements do conservationists mention in explaining their conservation 

motivation and action for tortoises?  

3a.  What do conservationists understand by 'effective tortoise conservation' (effective influence on 

threats) and how is this reflected in their conservation actions? 

b.  What conditions are attached to successful integration of scientific knowledge and situated 

knowledge in order to contribute to more effective tortoise conservation?    
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Chapter 2. Methodology 

2.1 Choice of method 

Methods: literature research & semi-structured interviews. 

The object of study are humans in relation to the environment. The research follows a 

multidisciplinary approach: it concerns conservationists, their development, motivations, 

perspectives and expectations with the following results: learning about their possible influence on 

threats to tortoises. Collecting data occurred through literature research and interviews with 

conservationists.  

In order to delineate the research, it was decided to focus on the Galapagos Giant Tortoises with 

regard to the literature research because literature research would be too extensive for the scope of 

this thesis if all 49 tortoise species were included (Zug, 2022). The scope was widened to other 

species of tortoises during the interviews.  

Galapagos Giant Tortoises (Chelonoidis spec.) were chosen for the literature research because Giant 

Tortoises are important ecosystem engineers and because of their fame because of Darwin’s 

discoveries. The threats and conservation activities of the species are broadly relevant, which made 

these species suitable as case histories for research applicable to the broader family Testudinidae. 

Because threats to tortoises contain both an ecological and social dimension, this study is situated at 

the interface of the natural and the social sciences and ties in with the need for conservation 

research from an integrated perspective (Benitez-Capistros et al., 2016). 

The choice made for this methodology is inspired by the studies of Benitez-Capsitros (2016) and 

Benitez-Capistros et al. (2016), because of the approach in which principles and values play a role 

and outcomes can lead to learning and to solutions. These studies used literature review and semi-

structured interviews, choosing participants with different views. The research by Young et al. (2018) 

has also been used as inspiration for the use of interviews in ecology and conservation. Although 

Young et al. (2018) also indicate that there are criticisms of conducting interviews, such as often a 

flawed strategic approach, including a lack of clarity in the choice of interviewees and questions, the 

research also convinces of the added value of interviews. It is precisely when research is conducted 

into beliefs, perspectives, decision-making and knowledge that in-dept interviews are valuable 

(Young et al., 2018) 

2.1.1 Use of the concept of Lived Experience  

Inspiration also came from studies of lived experiences (Abbott & Wilson, 2015 and Perez Salgado et 

al., 2014). To gain more integrated knowledge on effective conservation strategies this research will 

use the concept of Lived Experience. This concepts provides a deeper understanding of the 

contextual factors through which knowledge is acquired within the lives of a broad spectrum of 

conservationists and their perspectives and expectations regarding their impact on the conservation 

of tortoises. Because expectations are a product of someone's background, framing and 

perspectives, the concept of Lived Experience is used. This holistic concept connects scientific 

knowledge to situated knowledge that is established under cultural, local and personal conditions 

(Perez Salgado et al., 2014). The concepts gives insight into a person's chronology and which life-

events are part of his or her cycle of gaining knowledge – reflection – engagement and action. Using 

this concept, it will be investigated which contextual factors play a role in how the choice of 

individuals to become conservationists and whether these factors may influence the perspectives 

and expectations of conservationists (Abbott & Wilson, 2015). 
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Semi-structured interviews were also used to gain insight into the factors and influences that play a 

role in the lived experiences of conservationists. Through mapping and analyzing the data that came 

from the interviews, insight was gained about situated knowledge and a concept of lived experience 

was designed. 

The goal of this research is to gain insight into the effectiveness of tortoise conservation. To 

implement change and improvement, conservationists need a mix of knowledge, skills, a certain 

attitude and behavior (Perez Salgado, Abbott & Wilson, 2017). The concept of lived experience can 

help to gain more insight into this. 
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2.2 Research design 

 

 

 

 

  

Figure 1: Flow chart 

How can conservationists’ scientific and situated knowledge be integrated to benefit 

conservation of the tortoises? 

 

Method: Secondary data 

collection: Literature 

review on socio-ecological 

dynamics, threats  and 

conservation discourses. 

 

2 What situated 

knowledge do 

conservationists mention 

in explaining their 

conservation motivation 

and action for tortoises? 

 

Method: Primary data 

collection: Semi-

structured interviews with 

conservationists. Mapping 

factors and influences of 

lived experiences. 

Data analysis part 1: transcription and coding the interviews; comparing 

backgrounds, motivations, perspectives and expectations. Placing results in 

the Conceptual model of Lived Experience. 

 

 

Data analysis part 2: integration of scientific & situated knowledge results 

into the Conceptual model of Lived Experience. Validation of results and 

conclusion with survey to participants afterwards. 

 

 
Discussion, conclusion & 

recommendations 

1. What scientific 
knowledge is known about 
the influence of 
conservation action on 
threats to Giant Tortoises? 

 

Concept: The concept of 

Lived Experience applied 

to the conservation of 

tortoises. 

3a.  What do conservationists understand by 'effective tortoise 

conservation' and how is this reflected in their conservation action? 

b. What conditions are attached to successful integration of scientific 

knowledge and situated knowledge in order to contribute to more effective 

tortoise conservation?    

 

Integration of 

scientific & 

situated 

knowledge 

Scientific 

knowledge 

Situated 

knowledge 

Development of the 

final Conceptual 

model of Lived 

Experience of 

tortoise 

conservation. 
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2.3 Preparation of the research 

2.3.1 Data collection through the literature research 
Step 1 Selecting sources  

Key terms were used to search for scientific research in the digital university library. The main key 

terms used were: Galapagos, Giant Tortoise and Santa Cruz. 

Step 2 Assessment of the usefulness of the resources 

Subsequently, the selected sources were assessed for usability by reading the abstracts. 

Step 3 Classifying scientific studies into categories 

The content of the studies has been reviewed. Common themes were examined on the basis of the 

content of the studies. These themes are summarized in eight categories, namely: 

Table 1. Tortoise conservation categories. 

Category  

1. Evolution & dispersion 

2. Breeding programs & reintroduction 

3. Restoration of and research into ecosystems & natural behaviour 

4. Fighting illegal hunting and trade 

5. Addressing the threat of non-endemic species 

6. Social-ecological dynamics 

7. Influencing government & policies 

8. Awareness & Education 

 

Step 4 Dividing the scientific studies within the categories 

All relevant scientific studies found for this thesis are classified in the category to which the research 

relates most. Some studies focus on more than one category. The results of the classification have 

been processed in a table and graph. The categories were then also used in the data processing of 

the interviews. 

2.3.2 Preparation of the semi-structured interviews 
Step 1 Target group definition 

The target group of 'tortoise conservationists' in a broad context has been chosen, although there 

are some inclusion and exclusion criteria as described below. There was a desire to visit the 

Galapagos Island of Santa Cruz and see in person what activities conservationists are doing for the 

conservation of the Giant Tortoise. But due to restrictions due to the corona pandemic, personal 

circumstances and not obtaining a research permit, it was not possible to collect primary data 

through interviews on the island of Santa Cruz. The target group has therefore been changed to 

'conservationists in the Netherlands and Belgium who are involved in conservation activities for 

tortoises'. Because utterances are best interpreted when people speak the same language, only 

Dutch-speaking conservationists are interviewed who have been involved in the past or who are 
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currently committed to the conservation of tortoises. It was uncertain whether the situation of 

Dutch/Belgian conservationists would match sufficiently with the situation on the Galapagos Islands 

to be able to make a comparison. But because this research mainly focuses on lived experiences and 

situated knowledge, there was an expectation that the results with regard to lived experiences and 

situated knowledge can be applied in a broader context. 

Inclusion criteria: 

• Conservationists: ideally an even distribution of participants with a scientific background and 

without. Preferably a representation of both men and women from different backgrounds. 

The research focuses on adult conservationists. 

• Involved in conservation activities for tortoises.  

• Dutch-speaking. 

Exclusion criteria: 

• Involved with tortoises in a different way, without aiming to conserve the species. 

Step 2 Designing a questionnaire as a basis for the interviews 

A questionnaire has been drawn up (see Attachment 2) with questions related to:  

• Motivation: attention is paid to Lived Experiences; events in the life of the conservationist 

that contributed to the motivation to commit to the conservation of tortoises. 

• Knowledge uptake: how has the conservationist gained knowledge regarding the 

conservation of tortoises? A distinction is made between scientific knowledge and situated 

knowledge. 

• Activities; how does the conservationist try to influence threats to tortoises? Does the 

conservationist experience the activity as successful and how is the role of other 

conservationists perceived in this? 

Step 3 Connecting with conservationists & the interviews 

Contact was made by telephone with conservationists in the Netherlands and Belgium, after a 

selection had been made via the internet of relevant organizations that work on the conservation of 

tortoises from the Netherlands or Belgium. Two of the conservationists preferred to complete the 

questionnaire themselves. The completed questionnaires were then sent to the researcher by email. 

A half-hour telephone interview was conducted with one conservationist. An interview was 

conducted on location with four conservationists, varying from 45 minutes to 1.5 hours. Each 

telephone or face-to-face interview was recorded. The interviews were guided by the questions from 

the questionnaire, but there was also room for input from the conservationists. The answers given 

are discussed in more detail. In this way, each interview had its own twist. 

2.3.3 qualitative data analysis 
Step 4 Coding the completed questionnaires 

After the interview, the stored sound fragments were replayed and transcribed by the researcher. It 

was decided to code the completed interviews afterwards in order to discover whether certain key 

words or themes recur more often in the answers given by the surveyed conservationists. It was 

investigated how often the actual words that stood for a certain category were mentioned, words 

were derived from the category that were also coded and indirect references to the category were 

also included in the results. Attachment shows which words translated into Dutch were used in the 
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coding. The literally translated words of the categories have been used, but also words that refer to 

the same thing. To give an example: The words hunting & trade have been used as translated literally 

translated words in the coding, but also indirect words that indicate the same thing as 'bushmeat'. 

Bushmeat stands for hunting and eating the meat of wild animals. 

Step 5 Interpreting data and categorizing it 

Interpreting the data from the interviews and dividing the interviews within the categories previously 

mentioned in the literature review. In this way, an attempt has been made to discover patterns in 

the motivation and perspectives of conservationists who are committed to the conservation of 

tortoises. 

Step 6 Validation 

In order to validate the research data, the research results were shared with the respondents. They 

were asked to provide feedback; in particular with regard to possibly misinterpreted elements of the 

research results. Three interviewees passed on some changes. These changes were not related to 

misinterpretation by the researcher but provided additional information to the answers provided. 

The feedback was then processed by the researcher. The supplement concerned 1% of the text of 

the interviews that were added as an appendix. The main text of this thesis is unchanged after the 

feedback because no substantial differences were indicated. 

2.3.4 Ethics / Privacy  
Research has been undertaken following the ethical principles of research at the Open University 

(OU) and the Universidad Central del Ecuador (UCE). All participants were given the guarantee that 

they could participate anonymously in the interviews and that their identity will not be revealed in 

this thesis. Prior to the interview, all interviewees who were interviewed orally, agreed to record the 

conversations for data processing and to participate in the anonymized interviews. And all 

participants were asked to give feedback on the research results, so that data was processed 

correctly. This enhanced the validity (Baarda, 2014).  



15 
 

Chapter 3. Results 

3.1 Results related to research question 1. What scientific information is known about the 

influence of conservation action on threats to Giant Tortoise? 

3.1.1 Results of the literature research 

3.1.1.1 The importance of conserving the Giant Tortoise 

 

 

Image 1. Giant Tortoise species within the Galapagos Archipelago (Image from the article of Jensen, Quinzin, Miller et al., 

2022, retrieved from: https://www.nature.com/articles/s41437-022-00510-8). 

 

The Galapagos Archipelago is part of Ecuador (South America) and the islands are situated on the 

west coast of Ecuador, in the Pacific Ocean. The archipelago consists of 20 islands created by volcanic 

activity. Thanks to its high endemic biodiversity, UNESCO has designated the archipelago as a World 

Heritage site (SOURCE). Protecting the biodiversity of the Galapagos Islands is also a priority for the 

Ecuadorian government. The inclusion of the Galapagos Islands as a World Heritage Site was 

achieved in 1998 during the 22nd session of the World Heritage committee. This was achieved after 

the Ecuadorian government published the 'Special Law on the Galapagos', which is registered as Law 

no 278 and after they had finished a management plan in 1999. The law provides for the regulations 

regarding the protection within the marine reserve. Only traditional fishing and tourism is allowed. 

There are rules regarding the introduction of species and immigration of persons. Strengthening the 

Galapagos National Park and the participation of the local population are also part of this law.  

The Charles Darwin Research Station and the Galapagos National Park have together collected 

information for the ecological monitoring of the archipelago. (Unesco, 1998). Populations of Giant 
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Tortoises (Chelonoides spec.) on the different Galapagos Islands are considered different species 

within the Giant Tortoise family. They are endemic to the Galapagos Islands. All of the Giant Tortoise 

species on the Galapagos islands are endangered (IUCN, 2020). Some of the Galapagos Giant Tortoise 

species (C. phantasticus, C. hoodensis, C. guntheri, C. darwini, C. donfaustoi and C. porteri) have been 

labelled as critically endangered by IUCN and the species C. niger and C. abingdonii are already 

extinct. The species C. phantasticus was previously thought to be extinct until researchers found 

female alive on Fernandina Island in 2019 (Jensen, Gaughran, Fusco et al., 2022). See attachment 1 

for an overview of all the Galapagos Giant Tortoise species. 

Galapagos Giant Tortoises are the islands’ only large herbivores and are very important to the 

ecosystem as ecosystem engineers because of their function as grazers and seed dispersers (Gibbs, 

Marquez, & Sterling, 2008). Especially Giant Tortoises play an important role in the conservation of 

the Opuntia cactus (Cactaceae), which is important for several animal species (Gibbs, Sterling, & 

Zabala, 2009). The presence of reptiles such as the Giant Tortoise is also essential for other plant 

species on the Galapagos Islands (Gibbs et al., 2014). The Giant Tortoise populations on the island of 

Santa Cruz lives in the highland area and can be seen as an ecosystem engineer for its role in keeping 

this area open (Froyd et al., 2013). The absence of Giant Tortoises can lead to ecosystem shifts, which 

is currently a concern of conservationists with a view to preserving biodiversity (Gibbs et al., 2014). 

Because many species on the Galapagos Islands are found nowhere else in the world, the 

conservation of the ecosystem is vulnerable to disturbances (Nash, 2009). For example, a shift in the 

ecosystem on the island of Española has been discovered where grassy vegetation gave way to 

woody vegetation. When the density of woody plants becomes too high, these plants hinder the 

giant tortoises in their migration. And that puts an end to the spread of certain seeds in areas where 

the Giant Tortoises can no longer reach (Gibbs et al., 2014). 

3.1.1.2 Social dynamics on the Galapagos Islands  

Social-ecological system dynamics influence the conservation of the Galapagos Giant Tortoises and 

threats should be addressed from an integral perspective (Benitez-Capistros et al., 2016). Human 

activities have led to the decline of the Giant Tortoises. A lot of the original habitat of tortoises has 

been converted to pastureland and agriculture (IUCN, 2020) and through barriers such as fencing on 

migration routes. Humans have also replaced the original vegetation by introducing plant species on 

the migration routes and thus influencing the foraging pattern of Giant Tortoises (Blake, Guézou, 

Deem, Yackulic, & Cabrera, 2015).  Steering / modifying human activities is key to enable effective 

nature conservation. This ensures that conservation of the Galapagos Giant Tortoise has multiple 

socio-ecological dimensions with multiple stakeholder groups influencing the conservation of the 

species.  

The archipelago has been subject to various historical events, such as the discoveries made by 

Darwin. The explorer Darwin saw how animal species evolved and adapted to what is necessary for 

survival. Darwin then developed the theory of evolution (Darwin, 1859). This theory is still of great 

influence in natural science. Due to Darwin's discoveries, the Galapagos is well known and a popular 

place for conservationists to research the extraordinary flora and fauna found nowhere else in the 

world. And in addition, there are people who do not so much have the intrinsic motivation to 

conserve a certain animal species, but who have an economic interest in (in this case) protecting the 

Giant Tortoises. An example of this is a farmer who was originally bothered by the Giant Tortoises, 

because they ate the farmer's crops. This farmer used to keep the tortoises out of his land. But then 

the farmer discovered that tourists were interested in the Giant Tortoises. This is how the farmer 

came up with the idea to turn his company into a ranch, where tourists can see the Giant Tortoises 
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(for a fee) and buy products from the farmer. The farmer now benefits from economic reasons to 

protect the Giant Tortoises (Benitez-Capistros et al., 2016).  

There are also some sensitivities between different groups on the islands (Grenier, 2007). Because 

mutual sensitivities and barriers can influence the coordination of conservation actions and the 

effectiveness of nature protection, it is desirable to investigate where barriers come from and how 

they can be mitigated. Sensitivities between groups and barriers experienced between the different 

groups have a lot to do with the difference in background of each group. Each group is subject to its 

history, social circumstances, power relations and culture. This affects the situated knowledge that 

an individual acquires and the associated perspectives. Each individual also experiences their own 

events, through which knowledge is gathered and perspectives are formed. The concept of Lived 

Experience can help to map the emergence of situated knowledge and associated perspectives 

(Abbott & Wilson, 2015).  

Another example of the complexity of social-ecological system dynamics is the influence of tourism. 

On the one hand, tourism provides a major source of income, which improves the prosperity of the 

local population and enables conservation activities to be realised. On the other hand, the presence 

of many tourists also has a negative impact on the conservation of nature. Despite the efforts of the 

Ecuadorian government to properly manage tourism, the management is insufficient and the growth 

of tourism still remains a threat to Nash (2009). Because of the money flow that tourism brings many 

immigrants have settled on the Galapagos Islands. Not only have they taken up more space, 

displacing native wildlife, but they have also brought in alien species competing for the niches that 

originally belonged only to native species (Nash, 2009). Also the research of Benitez-Capistros, Hugé 

& Koedam (2014) discussed the effects of migration and tourism. 

3.1.1.3 Santa Cruz and social-ecological dynamics 

For the literature research of this thesis is chosen to highlighting the casuistry of the two species that 

live on the Galapagos island of Santa Cruz (Chelonoidis porter) as the western species and the 

Chelonoidis donfaustoi as the eastern species for Santa Cruz). Historically the population of Giant 

Tortoises was the second largest on the island of Santa Cruz. The precise number of Giant Tortoises 

on the island is unknown. The largest population was estimated at 3000- 4000 individuals in 2015 

from the species of C. porteri (Poulakakis et al., 2015). How many individuals belong to the species of 

C. donfaustoi was unclear at that time because of the recent discovery that it was not about one but 

about two species.  

Puerto Ayora is the main urban area of Santa Cruz and the most important place for tourism as well 

on the Galapagos islands. There are families who have lived on the Galapagos Islands for a long time 

and families who settled there after 1980 may play a role as well (Grenier, 2007). Employment is 

mainly found within the agricultural sector and tourism. Both put pressure on the environment and 

the conservation of biodiversity, as does the rapidly growing population (Nash, 2009). With different 

backgrounds, the inhabitants are not a homogeneous group; there are permanent inhabitants and 

seasonal workers. Also the group of conservation stakeholders is not homogeneous; some have a 

scientific background, others do not. There are conservationists who are permanent inhabitants; 

Ecuadorians and foreigners. Others are on the island for only a research period. Different 

backgrounds can lead to other perspectives on conservation (Abbott & Wilson, 2015).  

3.1.1.4 Management plan: ‘Galapagos Protected Areas Management Plan for Good Living’  

A common strategy for conservation in the Galapagos has been developed by the Galapagos National 

Park Directorate, the Governing Council of Galapagos, the Charles Darwin Foundation and Galapagos 

Conservancy and elaborated in the ‘Galapagos Protected Areas Management Plan for Good Living’ 
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(Calvopiña, Chamorro, Cruz, Tapia, & Izurieta, 2015). This management plan is approved by the 

Ministry of the Environment. The aim of the plan is integrated management of protected nature, in 

which the recognition of the Galapagos Islands as a socio-ecosystem is central. This means that the 

focus is on sustainable development in which, within the protected rural and urban areas, both 

biodiversity is preserved, but also the ecosystem services that serve people. The various actors must 

be involved in this (Calvopiña et al., 2015). To prevent damage to nature, there is limited access for 

scientists to conduct research on the Galapagos Islands. Moreover, scientific research must be in line 

with the established strategy as explained above and be in possession of a research permit 

(Galapagos National Park, 2021).  

The management plan stated that ‘Conceptualizing Galapagos as a socio-ecosystem helps in 

understanding the dependent relationship between the social system and the terrestrial and marine 

ecosystems (protected areas), as well as to identify the actual causes of problems, which are related 

to the indirect drivers of change’ (taken and modified from Tapia et al., 2009) (Calvopiña, et al., 

2015). Underlying causes of threats to the Giant Tortoise, among others, are complex, and the 

expected influence of conservationists on those threats and which factors play a role are worth 

investigating. As mentioned before, people are a product of their historical background, social 

circumstances, the group they belong to and events they personally experience. All of this influences 

the way people interact with nature and the intrinsic motivation they may or may not have to 

commit to nature conservation. Because human activities have been a major contributor to the 

decline of the Giant Tortoise through hunting, among other things (Márquez, et al. 2007), but also 

because humans can play a key role in preserving species it is necessary to do more research on 

human motivations and perspectives as well as their way of learning.  

This research, using the conceptual model of Lived Experience, is fits in with the plan to strive for 

integrated management for the urban and rural areas. Both the strategy to which the document of 

Calvopiña, et al. (2015) belongs and the research of this thesis are aimed at involving different actors, 

conserving nature and maintaining respect for the interests and development of people. This 

research contributes to a deeper understanding of motivations and conservationists' perspectives 

when making choices for certain strategies. It also provides insight into the expectations of 

conservationists with regard to their influence on threats to the giant tortoise. Different 

conservationists will be included and the aim is to bring together the different perspectives and 

different types of knowledge. 

3.1.2 Conservation actions known from scientific literature concerning specifically Galapagos Giant 

Tortoises 

Based on the substantive information from the scientific studies, the following categories have been 

distinguished: 
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Table 2. Differentiation of the categories. 

Category  Differentiate from other categories by: 

1. Evolution & dispersion Historical data. 

2. Breeding programs & reintroduction The artificial conservation of a species. 

3. Restoration of and research into ecosystems & natural 

behaviour 

Natural habitat and behaviour. 

4. Fighting illegal hunting and trade Conscious human action where culture and 

tradition play a role. 

5. Addressing the threat of non-endemic species Threat from introduced species. 

6. Social-ecological dynamics The wider human influence and relationship 

between humans and animals that is in flux. 

7. Influencing government & policies The influence of legislation and regulations. 

8. Awareness & Education Knowledge transfer. 

 

3.1.2.1 Research into the evolution and distribution of tortoises 

Poulakakis, Russello, Geist & Caccone (2011) have explored how the evolution and distribution of the 

Giant Tortoises has manifested itself over time. Another study by Poulakis et al. (2015) even led to 

the recent discovery of a new species, namely Chelonoidis donfaustoi. 

3.1.2.2 Breeding programs & reintroduction 

Genetic diversity is important for the conservation of species. Loss of genetic diversity arises from 

other threats and is not a threat in itself. To increase genetic diversity, there are breeding programs 

that specifically focus on increasing genetic diversity by crossing different species of Galapagos Giant 

Tortoises (Quinzin et al., 2019). There are also other breeding programs that do not specifically focus 

on increasing genetic diversity, but on releasing Giant Tortoises into nature. Giant Tortoises born in 

captivity and released into the wild can help restore the ecosystem. On the island of Española, 

researchers have reintroduced Giant Tortoises to areas where they no longer existed and compared 

this to areas where there were no Giant Tortoises. The research focused on the extent to which the 

species can restore ecosystems. Specific attention was paid to the influence of Giant Tortoises on an 

endangered cactus species (Opuntia megasperma var. megasperma). This research showed that 

Giant Tortoises dispersed seeds from the cacti over a longer distance. In combination with keeping 

the landscape open, which gave cacti with opportunities to grow, it could be concluded that the 

presence of Giant Tortoises netted more for the conservation of the cactus species than if there were 

no Giant Tortoises (Gibbs et al., 2008). 

The research of Quinzin et al. (2019) also aimed to reintroduce Giant Tortoises and thereby promote 

ecosystem recovery. However, the breeding program was somewhat different in nature from most 

breeding programs. The extinct species from the island of Floreana, C. niger, has attempted to breed 

back from the genes of an existing species that must have had the same ancestors, namely C. becki. 

Some of these captive-bred Giant Tortoises have been released into the wild, others remain in 

captivity for further breeding. 

In some cases conservationists have reached good results. One such result is the captive breeding 

program of Chelonoidis hoodensis. The species was close to extinction (only 15 tortoises were left) 

but thanks to a successful breeding program at the San Diego Zoo in America with a Giant Tortoise 



20 
 

named Diego, there are now about 2,000 Giant Tortoises re-introduced on the island of Española 

after a successful breeding program (Hennessy, 2013). Aside from the success, Hennesy (2013) also 

has reservations about keeping Giant Tortoises in zoo settings. She also argues why the release of 

captive-born specimens has little to do with wildlife and may be reproduced for tourism revenue. 

Freeland, Ellis, & Michaels (2020) have researched the welfare and behavior of Giant Tortoises in zoo 

settings, especially in the area of visitor interaction. They have discovered that giant tortoises in zoos 

can become aggressive through interaction with visitors, but also because they are unable to display 

certain natural behaviors. For example, in the wild, ectoparasites on the Giant Tortoises are removed 

by birds. This is not the case in a zoo setting, which leads to frustration and aggression. 

Not every conservation effort is successful. The Pinta Giant Tortoise (Chelonoidis abingdonii) who 

was living on the island of Pinta, is extinct despite efforts by conservationists. The last Giant Tortoise 

of this species was named Lonesome George. Lonesome George was transferred from the island to 

the Charles Darwin Foundation with the hope that a female could be found on the island for 

Lonesome George and a breeding program could be started to preserve the species. Unfortunately, 

no other Giant Tortoises of this species have been found and Lonesome George was the last of his 

species to die in 2012 (WWF, 2021). 

There are also scientists who are not so much concerned with directing breeding programs as doing 

comparative research on Giant Tortoises in captivity versus in the wild. Furrer et al. (2004) 

investigated whether there are differences in growth between Giant Tortoises in the wild and in 

captivity. This study showed that after four years the studied Giant Tortoises in captivity were ten 

times as heavy as the Giant Tortoises raised in the wild. Also, certain bones had grown faster in 

captive Giant Tortoises. As a result of the results of this research, the feeding schedule of the studied 

Giant Tortoises in captivity has been adjusted. 

Gaughran et al. (2017) have researched genetic diversity among Giant Tortoises using simulations so 

that only a few samples had to be taken. The aim of the research was to provide insight into genetic 

diversity. In this way to help conservationists make choices when selecting potential breeding pairs. 

In summary, breeding programs can have different goals: 

• The increase or maintenance of a population. 

• Improvement of genetic diversity. 

• Breeding back an extinct species. 

• Breeding Giant Tortoises to release them for ecosystem restoration. 

• Being able to continue to show a species to the public (in zoos). 

3.1.2.3 Ecological research regarding the tortoise ecosystem 

Gibbs et al. (2009) note that the influence of Giant Tortoises on the ecosystem should not be 

underestimated. Giant tortoises can be seen as ecosystem engineers. Giant tortoises play a major 

role in the distribution of the seed of cacti. But it's not just about getting the seed of a cactus from A 

to B, but also about the fertilization of plants that comes about through the seed dispersal. 

Monitoring of Gibbs’ et al. (2008) aforementioned research has shown that the success of the 

reintroduction of Giant Tortoises is related to the quality of the ecosystem. Even though Giant 

Tortoises are recognized as ecosystem engineers, that doesn't mean they can survive after shifts in 

the ecosystem. Only half of the numbers of Giant Tortoises released by Gibbs’ at al. (2008) have 

survived. Monitoring showed that there was not enough food for the Giant Tortoises: they depend 

on the supply of cacti. But they had been supplanted by woody plants. Froyd et al. (2013) show 

through evolutionary research that not only human influences and volcanic eruptions may have led 
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to the decline of the Giant Tortoises, but also possibly past climate change, which led to loss of 

vegetation causing shifts in the ecosystem that were disastrous for the Giant Tortoises . 

Humans have not only brought exotic animal species, but they have also introduced plant species 

that were not native to the Galapagos Islands. Research has shown that Giant Tortoises use these 

introduced plant species during their migration and do not suffer from them. Giant tortoises are 

herbivores that have adapted to their diet. It turned out that 44% of the food now consists of exotic 

plant species in the studied Giant Tortoises. In some cases, they even appeared to improve in health 

(Blake et al., 2015). The foraging of the Giant Tortoises also affects the distribution of exotic plant 

species. They also spread the seeds of exotic plant species on their migration routes (Blake et al., 

2012). 

3.1.2.4 Fighting illegal hunting 

Large numbers of Galapagos Giant Tortoises once lived on these islands, but due to hunting for the 

edible meat, habitat loss and other threats, the species has declined in numbers. The hunting of 

Galapagos Giant Tortoises has been banned since 1933, but Giant Tortoises are still sometimes killed 

on purpose. Conservationists keep track of the number of dead turtles. Both turtles that have died 

from human causes such as poaching and turtles that have died from natural causes are registered. 

Unfortunately, education seems to have had little effect so far in reducing poaching (Márquez et al., 

2007). That is why we Márquez et al. (2007) advice to apply stricter enforcement. 

Migration routes of Giant Tortoises run through agricultural areas. This sometimes leads to 

conservation conflicts due to damage to crops by the Giant Tortoises and due to obstacles on the 

migration routes (e.g. fencing). For that reason, some farmers see Giant Tortoises as a threat to their 

finances (Benitez-Capistros et al., 2016). This sometimes led to the killing of tortoises by farmers. But 

some farmers have found a solution to the reduced income from damage to crops; they saw financial 

opportunities in the form of tortoise-centred ecotourism. There used to be conflicts but nowadays 

these farmers commit themselves to the conservation of the Giant Tortoise (Benitez-Capistros et al., 

2016).  

3.1.2.5 Removal of non-endemic species 

Non-native species have been introduced by humans. And immigrants and tourists still introduce 

species that do not originate on the Galapagos islands. Some of these introduced species hunt for 

juvenile Giant Tortoises and other species are competing the niches of Giant Tortoises (WWF, 2021). 

The niches of foraging are competed by both native and exotic species. To maintain genetic diversity 

it is necessary for Giant Tortoises to be able to proliferate. Competition for food appears to hinder 

this spread, but more research is needed (Edwards et al., 2014). 

3.1.2.6 Influencing other social-ecological system dynamics 

The following plays a role in the conservation of the Santa Cruz species: inside the National Park 

there is an area named El Chato Giant Tortoise Reserve. The place is important for the conservation 

of Giant Tortoises because Giant Tortoises congregate at freshwater ponds and springs. The study by 

Froyd et al. (2013) showed that such freshwater ecosystems are scarce in the Galapagos Islands. Only 

on the islands of San Cristobal and Santa Cruz are permanent freshwater ponds. The protection of 

the ponds is therefore important. However, the population of C. donfaustoi does not only live in the 

protected area of the National Park; seasonal migration routes of both species run through 

agricultural areas. This sometimes leads to conservation conflicts due to damage to crops by the 

Giant Tortoises and due to obstacles on the migration routes (e.g. fencing) (Benitez-Capistros et al., 

2016). Another problem is the  lack of natural vegetation on migration routes in the agriculture areas. 

Some of the agricultural areas have now been replanted with original vegetation (Galapagos 
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Conservancy, n.d.). Conservation stakeholders are committed to the conservation of the species and 

are trying to mitigate the threats. The importance of involving different actors and coordinating 

activities that benefit the protection of the Giant Tortoise, is also evident from the article by Bajak 

(2014). In 2014, the local government decided that the Charles Darwin Institute shop had to close 

after other owners of shops and restaurants had complained about loss of income because of the 

Charles Darwin Institute shop. This was a major problem for the research institute, as they largely 

depended on the revenue from the shop to finance conservation activities. The example shows how 

different interests and perspectives can work against effective nature protection. Involving the 

owners of the local shops and restaurants might have resulted in a solution where everyone would 

benefit from the presence of tourists. 

Some scientists have researched such social influences on ecology / nature conservation. Benitez-

Capistros’ et al. (2016) exploring research focused on conservation discourses regarding the Giant 

Tortoises in the Galapagos Islands. This showed that the discourses can be placed in four categories: 

• Governance (multi-actor) 

• Conservation 

• Community (governance) 

• Tourism & market 

Results of such studies contribute to sustainable management and help conservationists in their 

conservation activities (Benitez-Capistros et al., 2016). 

Powell & Ham (2008) investigated the influence of ecotourism within protected nature reserves. The 

research showed that there was a positive influence of ecotourism. A positive attitude of tourists 

towards conservation and financial support for conservation arose through education. The 

researchers do note, however, that ecotourism must be well managed in order to achieve this. 

Taylor, Hardner & Stewart (2009) also focussed on the influence of tourism, but their research was 

broader. They note that tourism and the associated cash flow are responsible for the construction of 

hotels, the mooring of cruise ships, population growth and commercial fishing. A balance between 

economic growth, immigration, tourism and the implementation of nature conservation laws is 

necessary. Benitez-Capistros, Coudenberg, Nieto, Cabrera & Blake (2019) state that it is necessary to 

include aspects such as culture, the well-being of local communities, ecosystem services and the 

norms and values of actors in conservation actions and management. 

3.1.2.7 Policy & governance 

No studies have been found that specifically investigate government and policy with regard to Giant 

Tortoise conservation. However, several studies have included the theme of government and policy 

as part of their research. See the overview below. 

3.1.2.8 Awareness & education 
None of the studies specifically focus on this category. But several studies mention awareness and 

education as part of their research. 
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Table 3. Overview of scientific resources related to conservation actions for Giant tortoises. 

Scientific research 

related to Giant 

Tortoises: 

1 

Evolution / 

dispersion 

2 

Breeding 

3 

Ecosystem 

/ behaviour 

4 

Hunting 

& trade 

5 

Non-

endemic 

species 

6 

Social-

ecological 

dynamics 

7 

Govern-

ment & 

policies 

8 

Awarene

ss & 

educatio

n 

Benitez-Capistros et 

al. (2014). 
     x x x 

Benitez-Capistros 

(2016) 
     x x x 

Benitez-Capistros et 

al. (2016) 
     x x x 

Benitez-Capistros et 

al. (2019) 
     x x x 

Beheregaray et al. 

(2003) 
x        

Blake et al. (2012)   x      

Blake et al. (2015)   x      

Edwards et al. 

(2014) 
    x    

Freeland et al. 

(2020) 
 x x      

Froyd et al. (2013) x        

Furrer et al. (2004)  x       

Gaughran et al. 

(2017) 
 x       

Gibbs et al. (2008)  x x      

Gibbs et al. (2009)   x      

Hennesy (2013)  x       

Hunter et al. (2019)       x  

Márquez et al. 

(2007) 
   x   x  

Nash (2009)      x   

Poulakakis et al. 

(2011) 
x        

Poulakakis et al. 

(2015) 
x        

Powell & Ham 

(2008) 
     x  x 

Quinzin et al. (2019)  x x      

Taylor et al. (2009)      x x  

WWF, (2021)     x    
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Figure 2. Number of scientific studies per category. 
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3.2 Results related to research question 2. What situated knowledge elements do conservationists 

mention in explaining their conservation motivation and action for the Giant Tortoise? 

The interviews revealed that there were different perspectives. But there are also great similarities in 

lived experience. Also there are similar perspectives on threats and on what constitutes effective 

tortoise conservation activities. The research results are divided into two categories: 

• Activities of the conservationists to address particular threats. 

• Lived experiences (background and creation of knowledge) of the conservationists.  

Below are the results / most important primary data. (For the complete transcription and coding of 

the interviews: see attachment 3). 

3.2.1. Activities 
Seven conservationists were interviewed through semi-structured interviews. The seven 

conservationists have different backgrounds and professions, which presumed that the perspectives 

would also differ. A mix of the different genders was desirable, but only men were found willing to 

participate in the interviews. Whether this is a coincidence or whether more men are active in the 

field of tortoise conservation has not been investigated. 

Table 4. Profile of interviewed conservationists. 

Interview  

1 Owner breeding center 

2 Zookeeper Giant Tortoises in Zoo (1) 

3 Policy officer and herpetology researcher 

4 Owner turtle / tortoise sanctuary 

5 Educational assistant and tour guide herpetology 

6 Curator zoo (2) 

7 Board member turtle / tortoise association 

 

The categories identified from the literature review were used to guide each interview that explored 

conservationists' perspectives on conservation actions. In addition to the eight categories found in 

the literature search, a ninth category emerged from the interviews: sheltering animals.  
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The coding of the interviews revealed in which category each interviewee undertakes conservation 

activities. These conservation activities are included in the category that best fits the activity.  

Table 5. Overview in which the activities per conservationist are subdivided into the various categories. 

Category 1 2 3 4 5 6 7 

1. Evolution & dispersion 
 

   x x  

2. Breeding programs & reintroduction x x x   x x 

3. Restoration of and research into ecosystems & natural behaviour 
 

 x  x x  

4. Fighting illegal hunting and trade x x x x  x x 

5. Addressing the threat of non-endemic species        

6. Social-ecological dynamics  x x  x x  

7. Influencing government & policies   x x   x 

8. Awareness & Education 
 

x  x x x x 

9. Other, namely: sheltering animals x x x x x  x 

 

 

Figure 3. Conservation activities by category. 

 

Looking at the categories in which the conservationists themselves are most active, it can be seen 

that 2 categories return more often than the others: once again the category 'Fighting illegal hunting 

and trade' and in addition the category 'Sheltering animals' is now just as often mentioned. It is 

interesting to discover that these conservationists tend to move in both categories. This is not 

entirely coincidental, since both categories are closely related. The interviews revealed that people 

are most concerned about the illegal hunting and trade of tortoises worldwide. These 
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0

1

2

3

4

5

6

7

Conservation activities by category.

Conservation activities by category.



27 
 

conservation projects. Most conservationists do not only focus on fighting the threat, but also 

contribute to a practical solution: namely sheltering dumped or confiscated tortoises. Three 

conservationists are actively engaged in influencing government and policies. It is striking that this 

category is experienced as important in particular in reducing illegal trade, but there is also little 

confidence that the government can actually exert influence to stop illegal trade. Attributing 

education and economic value to animal species, for example through ecotourism, is perceived as 

more effective in combating illegal trade. They also see a facilitating role in the shelter of tortoises, 

but the government is also mentioned as a counteracting force in the shelter of tortoises. 

Education was also seen as important by most conservationists. Education is mentioned in total 29 

times. Five conservationists are actively involved in this category and see added value in it. It should 

be noted that results in the education category are difficult to measure. 

None of the conservationists are concerned with the threat of predation & non-endemic species. 

Most conservationists are active in two or three categories. Only two conservationists are active in 

more than three categories. 

3.2.2 Lived experiences 
The influences that fit within the concept of lived experience are mapped in the same way as the 

conservation actions, namely through interviews and deductive coding. Attachment 3.2 shows which 

words were used in the coding. As with the processing of data on conservation activities, categories 

have been determined. In the research into the lived experiences, a distinction is made between 

influences that are more direct in nature (proximate influences) and influences that are more indirect 

in nature (broader contextual features). The following ten categories have been noted and 

designated, on the basis of difference with other categories: 

Table 6. Selection of categories based on difference from other categories. 

 difference from other categories 

Proximate influences:  

1. Influence in childhood of family/friends Family life 

2. Observations in immediate living environment Neighbourhood 

3. Conservation experiences, including zoo 

experiences. 

Educational conservation activities 

4. (Scientific) knowledge / study Knowledge transfer 

5. Other, namely: Famous conservationists / role 

models 

Awareness & education through role models 

 
 

Broader contextual features:  

6. History / culture History / culture 

7. Socio-economic factors Socio-economic factors 

8. Religion / Faith Religion / Faith 

9. Other, namely: politics and unrest in a country Stability of a country 

10. Other, namely: laws and regulations Organization of a country 
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The category '(scientific) knowledge & study' is mentioned as an influence, but also forms a part of an 

ongoing cycle of learning. It should be noted that religion can be an influence from the culture of a 

country as well as a very personal influence. In the case of this thesis, religion was only mentioned in 

the interviews as a broader contextual feature. 

To give an example of which words were chosen when coding within the first category: ‘influence in 

childhood of family/friends’. The words used in the coding were both a literal translation of the 

category, such as 'childhood, family, friends', but also indirectly referring to the category, such as the 

words 'youth' and ‘growing up’. 

 

Table 7. Influences per conservationist related to the concept of lived experience. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Proximate influences:        

11. Influence in childhood of family/friends x x x x x  x 

12. Observations in immediate living environment x 
 

  x  x 

13. Conservation experiences, including zoo 

experiences. 

  x  x   

14. (Scientific) knowledge / study x x x x x x x 

15. Other, namely: Famous conservationists / role 

models 

    x   

 
       

Broader contextual influences:        

16. History / culture x  x  x   

17. Socio-economic factors   x  x   

18. Religion / Faith     x   

19. Other, namely: politics and unrest in a country.   x  x  x 

20. Other, namely: laws and regulations x  x x x   
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Figure 4. Number of times a category was mentioned in the total number of interviews. 

 

 

Figure 5. Number of conservationists affected per category. 

 

3.2.2.1 Example of an individual lived experiences 

To provide insight into what an individual lived experience could look like, it was decided to use the 

interview of the educational assistant / tour guide herpetology as an example. It was deliberately 

chosen to deepen the lived experience of this conservationist, because this interview was the most 

extensive and contained the most information about gaining knowledge. Placing the story of this 

conservationist into the Concept of Lived Experience, the following elements appear (influences are 

italicized):  
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Broader contextual features (more indirect influences / circumstances that determine one's lived 

experience): The conservationist indicates that as a youngster he would have liked to have chosen an 

education in the field of nature conservation, but could not find a suitable study at the time. He also 

indicates that there is now much more choice in education. Nevertheless, he sees the advantage of 

having a well-paid job that gives him the opportunity to travel and to volunteer for nature 

conservation. This example shows that the socio-economic conditions in the Netherlands are good. 

Young people can study and can choose from different courses. For this conservationist, the socio-

economic conditions are so good that he can travel regularly and do activities as a volunteer. As he 

points out in his interview, there are many countries in which the local population does not have the 

opportunity to do volunteer activities. Simply because they would then generate too little income. 

Proximate influences (direct influences / circumstances that determine one’s lived experience): The 

conservationist has no direct impact on his livelihood due to deterioration of nature quality or loss of 

species. But there are biophysical influences that contribute to his current tortoise conservation 

activities. Namely, his experiences in his environment that contributed to his enthusiasm to delve 

more deeply into reptiles and his experiences by doing volunteer work abroad contributed to his 

awareness about the problem and ways to address problems. The biggest influences were in 

engagement with others; his family positively influenced his love for animals, his childhood friend 

introduced him to tortoises and encouraged him to observe tortoises in the zoo (educational 

activity). And at a later age he sought engagement with others in order to gain more knowledge of 

reptiles. The good socio-economic conditions, not being dependent on nature for his livelihood, the 

limited influence of biophysical conditions and his active attitude to acquire knowledge and engage 

in engagement with others, mean that this conservationist has capacity to adapt. 

Lived experience (the total picture of someone's knowledge and experience in which it concerns 

one's knowledge uptake, reflection, ability to collaborate and take action): The conservationists very 

characteristically indicates that acquiring (scientific) knowledge and experiential expertise is an 

ongoing cycle. As a child he was encouraged by his family to keep pets. He came into contact with a 

tortoise of a friend. Observing tortoises in the zoo further fueled the enthusiasm to start keeping 

tortoises himself. This experiential expertise motivated to discover which reptiles can be found in the 

area. To delve into this, he bought field guides (knowledge). With the knowledge from the field 

guides, he went in search of reptiles in nature. In this way he broadened his experiential expertise. If 

he encountered animals in nature that he did not yet know (reflection), he would buy new books, 

take a course and join nature organizations to engage with herpetologists (action). He also decided 

to volunteer while traveling in conservation projects worldwide. There he gained experiences that 

made him think (knowledge & reflection), which enabled him to transfer the acquired knowledge 

during his educational activities to others (action). And so the cycle went round and round. See these 

quotes from the interview (translated from Dutch): 

Q: If you look at the balance between book knowledge / your education and the experience from the 

field, how is that balance? 

A: That's a fun one! Yes, I think they complement each other very well. It starts with looking for 

animals in your own environment. Then you buy a field guide and then you discover that there is even 

more in the Netherlands and then you start looking for those animals. 

Q: So it overlaps? 

A: Yes it goes hand in hand for me. I've got a whole shelf here full of books on reptiles and 

amphibians, from field guides to France, Cyprus, North America, Texas, turtles worldwide. It really 
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goes either way. I also don't think you can gain a lot of field knowledge without having knowledge 

about it. You'll have to read and review what I've seen first. And while you're in the field, you'll see 

things you've read about again. And next time you will recognize it. Yes, that goes step by step every 

time. This is how you will push your limits. 

 

 

 

  

Knowledge

Reflection

Engagement

Action

Figure 6. The ongoing cycle of gaining scientific and situated knowledge. 
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Figure 7. Concept of the lived experience, individual lived experience. 

Broader contextual features: 

Good socio-economic conditions with opportunities for 

good education and making career. As a result, there is 

sufficient income to do voluntary work as a leisure 

activity. Leisure is seen as valuable within Dutch 

culture. 

Proximate influences: 

Biophysical: experiences in nature have contributed 

to awareness about species and the enthusiasm to 

commit to nature conservation. No impact on his 

livelihood, because there is no dependence on the 

environment. In engagement with others his 

enthusiasm, knowledge and conservation activities 

grew. 

His capacity to adapt is favorable, due to good socio-

economic conditions, no impacts on his livelihood 

and his active attitude to engage with others. 

Lived experience: 

Experiences with tortoises (situated knowledge) made him 

curious about which reptiles live in his environment 

(reflection). He bought field guides (action). With these field 

guides he gained scientific knowledge and went out into 

nature, whereby he gained new situated knowledge. He 

reflected on seeing species unknown to him and decided to 

gain new knowledge, join people who have more knowledge 

and transfer the acquired knowledge to others (action). 

Lived experience: 

cycle of 

knowledge, 

reflection and 

action. 

 

Broader contextual 

features: Socio-

economic influences 
which provides 

opportunities for 

education, culture. 

 

Proximate influences: 

biophysical, influence 

of family, livelihood, 

engagement with 

others, capacity to 

adapt. 
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3.2.2.2 Collective lived experiences 

Broader contextual features: 

It became clear from the interviews that knowledge about and experience with broader contextual 

influences are only seen as influential at a later age: 

- Socio-economic influences were not mentioned as having an influence on arousing the 

interviewees' interest in committing to tortoise conservation. Despite this, the subject was 

mentioned several times. Several conservationists see socio-economic circumstances as 

having an influence on nature conservation and on the possibilities of an individual to be able 

to commit to nature conservation: 

o Many projects depend on volunteers. The local population in the countries where 

the projects are located, often do not have the luxury of being able to do voluntary 

work in addition to their livelihood activities. In Belgium and the Netherlands there 

are opportunities to travel and to do volunteer work, because of the good socio-

economic conditions. 

o The less rich countries can spend less money on nature conservation than the richer 

countries.  

o Certain animal species can also improve a country's socio-economic conditions. For 

example, because some species are attractive for ecotourism. Ecotourism can bring a 

lot of money into a country and local people can also benefit from it (for example, 

farmers in the Galapagos who previously suffered financial loss due to tortoises 

eating their crops, now benefit financially from the presence of tortoises, because 

their farms for which they receive compensation. 

 

- What applies to the socio-economic influences also applies to the category of politics / unrest 

in a country and to the category of legislation / regulations. Namely that people do not 

experience any influence of these categories on the enthusiasm that arises in youth, but that 

people now realize at a later age that these categories have an indirect influence. 

In the case of politics / unrest, it is explained in several interviews that: 

o Politics: Politics in other countries is very different than in the Netherlands. And 

corruption often occupies a greater place. Citizens and conservationists often have 

less influence as individuals on political decisions. In the Netherlands, a person can 

object to plans as a person. Abroad, objections from one or more persons are often 

less taken into account. The influence of NGOs is very important in the conservation 

of species in such corrupt countries. And assigning an economic value to species 

creates more interest in the politics of such countries. Within these authorities, 

people are mainly interested in what it yields them. 

o Unrest: One of the interviewees stated that in certain countries where there are 

important projects for the conservation of tortoises, there is also unrest due to poor 

socio-economic conditions and unstable political conditions. Because of unrest, there 

are countries where it is dangerous to go as a volunteer / tourist because of drug 

cartels, arms trade and other smuggling. In the Netherlands and Belgium there is 

much less to do with such influences. 

 

- In the category of legislation/regulations, interviewed conservationists explaine that:  

o On the one hand it is explained that regulations are inadequate to solve the problem 

of illegal trade, on the other hand there is also a desire for stricter regulations to 
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prevent certain abuses. There is also criticism of the regulations on shelter: too little 

shelter is facilitated by the government and there are excessively strict regulations 

for animal shelter. While there are far fewer rules for owners and breeding centers, 

shelters are perplexed by the regulations. They are the ones who partly solve 

problems and it is they who have to deal with so many rules that the work in 

question is made almost impossible. 

Proximate influences: 

Childhood & family; Five out of seven conservationists mentioned having experiences in nature as a 

child is an important influence. One conservationist took care of abandoned tortoises before he 

became an active conservationist. Five of these conservationists indicated that they were stimulated 

within the family. They were also given the space within the family to keep turtles, tortoises or 

reptiles in general as pets. The above result shows that knowledge for most conservationists only 

came after the experience in youth. 

Received knowledge from others; In addition to the experiences gained in nature and with reptiles as 

pets, received knowledge from others is also mentioned as an important factor for developing 

enthusiasm to work for conservation. This knowledge was conveyed to the surveyed conservationists 

through various channels: 

- Neighbors: two of the conservationists indicated that the neighborhood / neighbors directly 

contributed to the development of enthusiasm for turtles / tortoises. One conservationist 

indicated that they themselves were not influenced by local residents, but that vice versa 

there was a positive influence of his enthusiasm on local residents. 

- Zoo or animal shelter: The zoo has been mentioned by two conservationists as an influence in 

youth. Another conservationist came into contact with the shelter of exotic animals at a 

young age. This conservationists indicated that he was directly involved in conservation 

during his childhood. 

- Education / study: All seven conservationists indicate that (scientific) knowledge and (self) 

study are important in their activities. It is unclear how one of the seven conservationists 

gained knowledge. It is known of the other six conservationists that none of them has 

followed a scientific training: two have completed a green education at HBO level, the other 

four conservationists have acquired (scientific) knowledge through self-study, including 

reading books and following courses and documentaries gained. One conservationist (age > 

35 years) indicated that he would like to have followed such a study, but because he was not 

aware of the existence of such studies, he chose a different direction. One of the other 

conservationists (age > 35 years) who eventually did opt for a 'green education' also 

indicated that he initially made different choices, because at the time there was no green 

education outside of biology or at least he did not think of it. It is striking that secondary 

schools gave little positive guidance in this regard among nature conservationists aged 35 

and older. The younger conservationist indicated that he could immediately opt for a green 

education. 

- Role models: The following names have been mentioned as well-known conservationists / 

role models: David Attenborough, Jane Goodall, Freek Vonk, Steve Irwin, Darwin and Frans 

de Waal. 

- Other herpetologists: The group of nature conservationists in the Netherlands (and probably 

also in Belgium) who are involved in herpetology is small. Knowledge is often transferred 

within this group. A good example is the tortoise association of which two of the surveyed 
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conservationists turned out to be members. The interviews with the conservationists who 

work at zoos revealed that there is a great deal of knowledge exchange within these group 

too. It can be assumed that both groups of herpetologists are groups with ‘ontological group 

boundaries’. This means that there are visible and invisible boundaries through which people 

may or may not be part of the group. There is a clear delineation for the group of 

herpetologists within zoos: working at a zoo determines whether one belongs to this group. 

For the group of members of the tortoise association, less clear boundaries can also 

determine whether someone is really part of it: e.g. someone's level of knowledge or the fact 

that he owns turtles himself. Such boundaries determine the mutual knowledge sharing. 

None of the conservationists cite impacts on their existence as affecting their will to commit to 

nature conservation. From this it can be concluded that these conservationists have no direct 

influence on their biophysical conditions or their livelihoods and that they have no need to adapt to 

conditions that negatively influence their lives. 

Lived experience: 

Knowledge; All conservationists indicated that education had an influence on the enthusiasm to 

commit to the conservation of tortoises. It is important to note that only one of the conservationists 

has named this category as most influential for its current activities. The six other conservationists 

indicated that the personal experiences with turtles / tortoises or with nature in their living 

environment had the most influence and people only started to deepen knowledge after the interest 

had already been aroused.  

What also emerges from the interviews is that gaining knowledge is done through mutual 

engagement. Conservationists join organizations that can transfer them knowledge in the field of 

reptiles. Role models who convey knowledge and enthusiasm via television or other media are also 

very important. When there is some knowledge and experience, the conservationists exchange 

knowledge among themselves. And when there is a lot of scientific and situated knowledge, people 

also like to transfer knowledge to people who don't know much about reptiles yet.  
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Figure 8. Concept of the lived experience, collective lived experiences. 

Broader contextual features: 

Socio-economic circumstances influence conservation. 

Poor countries have less money for conservation and 

poor people have fewer opportunities to volunteer. But 

nature conservation can also offer opportunities in 

poor countries to improve socio-economic conditions, 

when investing in ecotourism.  

Corruption in politics and unrest in a country have a 

negative influence on conservation. Laws and 

regulations can contribute to conservation, but can 

also hinder people who are committed to conservation. 

Proximate influences: 

Stimulation within the youth and family appears to be 

the biggest factor in developing commitment for 

conservation. It mentions gaining experience in nature 

(biophysical influence) and being allowed to keep pets. 

Received knowledge from others: through neighbors, 

the zoo, an animal shelter, education / study or role 

models is seen as an important influence. 

In view of the small number of herpetologists in 

Belgium and the Netherlands and the intensive mutual 

transfer of knowledge, it is plausible that there are 

ontological group boundaries. 

 

Lived experience:  

Experiences provide reflection and encourage (action) 

to acquire scientific knowledge. This too is reflected 

on and it encourages gaining experiences. This is how 

the circle goes round. A great deal of knowledge is 

gathered and transferred through mutual 

engagement. 

Broader contextual 

features: Socio-

economic 

influences, history, 

politics & stability 

in a country. 

 

Proximate 

influences: 

biophysical, 

influence of family, 

received 

knowledge from 

others, ontological 

group boundaries. 

Lived experience: 

cycle of 

knowledge, 

reflection, mutual 

engagement and 

action. 
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3.2.2.3 Effects of power relations 

The conservationists surveyed did not experience the influence of power in developing their 

enthusiasm for nature conservation. The interviews showed that most conservationists laid the 

foundation for nature conservation enthusiasm in their youth. They indicated that in their youth they 

were mainly influenced by proximate influences, such as the power of stimulation from the family 

and the power of education by role models. They noted that in adulthood they are now aware of 

broader contextual features in which power relations have an influence. They recognize that as a 

wealthy Westerner, they have been given the opportunity to study and immerse themselves in nature 

conservation. They also have enough income, which makes free time and volunteering possible, in 

contrast to people in poorer countries.   
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Figure 9. Concept of the lived experience, effects of power / knowledge relations. 

Broader contextual features:  

Socio-economic conditions influence the degree of 

education. Poverty determine whether free time 

and volunteer work is possible. The culture and 

history of the country contribute to socio-economic, 

political conditions and unrest.  

 

Proximate influences:  

There are no impacts on livelihoods for the 

group of nature conservationists surveyed, they 

have favorable biophysical factors and 

capacities to adapt. They receive knowledge 

through others; mostly within the group of 

herpetologists. 

Lived experience:  

Knowledge is built up through experiences (situated 

knowledge) and scientific knowledge. Knowledge is 

transferred through mutual engagement. There is 

reflection and people take action by gaining more 

experience or knowledge. 

Regimes of truth:  

The success of nature conservation is 

related to the conviction and will of a 

person, group and political leaders: the 

extent to which they attach importance 

to conservation (from an intrinsic value 

and / or from an economic point of view). 

Relations of power:  

knowledge, income, political 

circumstances and unrest in a country 

largely determine one’s freedom and 

possibilities to make own choices.  
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Proximate 
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Relations of power: 
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determine one's 

possibilities. 

Beliefs affect one's 

lived experience. 
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3.3. Cycle of knowledge 

The interviews showed that interest in nature conservation is aroused by coming into contact with 

nature / animals. It can be concluded from the interviews that two phases can be distinguished in 

acquiring knowledge. Namely between novice conservationists and experienced conservationists the 

process of gathering knowledge and transferring it is slightly different. All interviewees can be 

counted among experienced conservationists. Precisely because of the extensive description of the 

acquisition of knowledge in several interviews, it was striking that two phases can be distinguished.  

In the case of novice conservationists, there is above all a desire to acquire knowledge. In more 

experienced conservationists, we see the desire to share knowledge. The conservationists who talked 

about gaining knowledge have already gone through the phase of novice conservationist themselves 

and are now in the phase where they want to share their experiences and knowledge. This distinction 

in two phases is made in the diagrams below. Although it is important to note that the diagrams 

overlap and the process of gaining knowledge does not stop.  

First phase (novice conservationist): Interest has been aroused; in this case in reptiles or just 

tortoises. In order to gain more knowledge, scientific information is sought through literature and 

experts.  

Second phase (experienced conservationist): Interest is more specific; because one learns things 

through scientific knowledge that one has not yet seen in practice, there is a new desire to gain 

specific experience. In this way, the cycle continues in which people specialize further.  

On the one hand, scientific knowledge and situated knowledge must be seen separately from each 

other, because scientific knowledge mainly gives satisfaction to thinking. Situated knowledge is 

mainly about experiencing, whereby one also experiences satisfaction in terms of feeling. On the 

other hand, scientific knowledge and situated knowledge cannot be seen in isolation from each 

other, because it concerns an interaction in which the areas of knowledge overlap. The two 

knowledge areas are complementary to each other. The focus may be slightly more on one or the 

other, but this research shows that conservationists with a scientific background have a desire to gain 

experience / situated knowledge. And conservationists without a scientific background still have a 

desire to gain scientific knowledge. 
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Figure 10. Cycle of knowledge; first phase (novice conservationists). 

 

 

Figure 11. Cycle of knowledge; second phase (experienced conservationists). 
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3.4.1 Results related to question 3a. What do conservationists understand by 'effective tortoise 

conservation' (effective influence on threats) and how is this reflected in their conservation 

actions? 

In order to make a fair comparison between the number of times a category was mentioned in the 24 

scientific studies compared to the seven interviews, the number of times a category was mentioned 

was converted into percentages. The graph below shows the ratio in focus on certain categories. 

 

Figure 12. Comparison of the mentioned categories from 24 scientific studies and seven interviews. 

 

A number of categories were mentioned as important for tortoise conservation effectiveness 

(especially breeding / reintroduction) or less important for tortoise conservation effectiveness 

(especially predation / non-endemic species) in both the literature study and the interviews. For the 

integration of scientific knowledge (knowledge that emerged from the scientific studies) and situated 

knowledge (knowledge that emerged from the interviews) it is particularly interesting to look at the 

differences between what the scientific sources regard as important and what is experienced as 

important from experiential expertise (situated knowledge). There may be opportunities there for 

integration of both types of knowledge; the scientific and situated knowledge. The most striking 

differences between scientific knowledge and situated knowledge is the degree of focus on the 

categories 'Fighting illegal hunting & trade' and 'Sheltering animals'. These categories were little or 

not mentioned in the literature studies examined. In the interviews, these categories emerged 

predominantly. The reason for this difference in focus has not been investigated in this thesis and 

requires further research. 

3.4.1.1 Integrating knowledge about social-ecological dynamics for tortoise conservation effectiveness 

Social-ecological dynamics were mentioned more than twice as often in scientific knowledge as 

compared to situated knowledge. The studies of Benitez-Capristos et al. (2014-2019) and Nash (2009) 

specifically focus on these dynamics. The study of Powell & Ham (2008) focus on the influence of 

ecotourism and take social-ecological dynamics into account. Only two interviewees indicated that 

they are concerned with social-ecological dynamics. Because there are no native tortoises in the 
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Netherlands and Belgium, the influence of social-ecological dynamics might seems less relevant. But 

if we read 'between the lines' in the interviews, there is something striking to discover. Namely the 

fact that very often threats to tortoises and adverse influences for nature conservation are 

mentioned that have to do with social-ecological dynamics. Indirectly, social-ecological dynamics are 

mentioned in six out of seven interviews. To increase tortoise conservation effectiveness, it is 

therefore relevant to investigate which social-ecological dynamics influence concrete threats that 

conservationists are concerned with. When there is more insight into these underlying causes of 

threats, conservationists can adjust their actions where necessary in order to tackle threats more 

effectively. Table 8 indicates the socio-ecological dynamics mentioned in the interviews, which 

influence per category. Some of these dynamics overlap multiple categories. In that case, the most 

suitable category was chosen. 

 

Table 8. In interviews mentioned social-ecological dynamics which influence tortoise conservation categories. 

Category  

1 Evolution & 

dispersion 

 

2 Breeding programs & 

re-introduction 

- “The illegal trade is maintained because it is seen as a status symbol to keep rare 

species.” 

3 Ecosystem 

engineering & 

restoration incl. natural 

behaviour 

- Human-induced forest fires (lit fires) threaten ecosystems. 

- Human-induced flooding caused by the opening of dams destroys ecosystems and 

kills reptiles. 

- Human-induced climate change changes ecosystems  

- Population growth puts ecosystems under pressure e.g. due to habitat 

fragmentation by land use for livestock and agriculture. 

4 Fighting illegal 

hunting & trade 

 

- More illegal trade in tortoises because the internet and the accessibility of making 

travel makes this possible. 

- The economic importance often takes precedence over the importance of 

preserving species. This leads to illegal trade in species for which a lot of money is 

paid. 

- “Eating bushmeat (including tortoise meat) is the way of life in parts of Africa, 

among others.” 

- Culture and superstitions in the healing power of body parts of certain animal 

species, especially in China and other Asian countries, lead to illegal hunting. 

- “In Belgium and the Netherlands it was very normal at the end of the last century to 

have a tortoise as a pet.” 

5 Predation & Non-

endemic species 

- Tortoises cause damage to the natural biodiversity if they are dumped in places 

where they do not occur naturally. 

6 Social-ecological 

dynamics 

(conservation-

discourses) 

 

- “On the Galapagos, the native population does not always see the importance of 

protecting the area, because belief does not attach any value to the theory of 

evolution, which was formed by Darwin's discoveries on the Galapagos Islands.” 

- Unrest in countries makes nature conservation difficult; especially where there are 

drug cartels, it is unsafe to work for nature conservation. 

- During the corona pandemic, ecotourism was not possible, causing projects to miss 

out on revenue. 

- Countries in economic development pursue wealth, often at the expense of 

ecosystems and species. 

- “People are no longer used to it or they are unwilling to live with animals.” 
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- “Nature conservation is also often people-oriented and determined by economic 

importance; people only want to work on the conservation of species if economic 

benefits arise from it.” 

- “Nature and animal protection organizations are also sometimes too commercial, so 

that the interests of the animals are not always served.” 

7 Influencing 

government & policies 

 

- “Registering turtles and tortoises in owner's name can help prevent dumping. 

- “The preservation of vulnerable nature should be included in every planning 

development.” 

- “Compensating for damage from tortoises can help reduce poaching.” 

- In many countries there is too little supervision and enforcement. In the time of the 

corona pandemic, even less supervision and enforcement was possible in some 

areas. 

- “Policy and permits work differently in Africa, for example, than in the Netherlands.” 

- “It can benefit nature conservation to impose a financial contribution on ecotourists 

for nature conservation projects.” 

- Policy makers also look at the economic benefits of species conservation when 

making policy. 

- International law tries to combat illegal trade. 

8 Awareness & 

education 

 

- “In southern countries people have a different understanding of tortoises than in 

Belgium / the Netherlands.”  

- “Less research / less attention is paid to reptiles than to mammals, which means 

that there is also less interest in conservation projects for reptiles.” 

9 Sheltering animals 

 

- “Animal dumping is a major problem in the Netherlands and Belgium, because 

tortoises can grow old and few people are willing to care for an animal for a long 

time.” 

- “Sheltering tortoises in the Netherlands is opposed by strict regulations.” 

 

It is perhaps striking that the trade in rare species is placed under the category 'Breeding programs & 

reintroduction' and not under 'Illegal hunting & trade'. The reason is that it is precisely the hunting of 

rare species that makes reintroduction more difficult. They are the rare species for which breeding 

programs and reintroduction is done. But once the released animals are caught and traded, 

reintroduction makes little sense. 

Placing the above social-ecological dynamics in the concept of lived experience, makes the 

conceptualization of figure 14 beneath. The figure shows how the mentioned social-ecological 

dynamics not only influence the conservation of tortoises, but can also influence one's lived 

experience with regard to experiences and perception of nature conservation. 
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Broader contextual influences: Economic interest can 

take precedence over conservation. And cultural 

perspective on the intrinsic value of nature and on 

traditional medicines influence one’s lived experience 

in the field of tortoise conservation. 

Proximate influences on one’s lived experience 

regarding tortoise conservation: experiences with 

illegal trade by economic interest or for livelihood 

(bushmeat). Biophysical impacts from climate 

change, human-induced forest fires or floods, 

land conversion and fragmentation. Capacity to 

adapt to living with wild animals. 

Lived experience: a person’s knowledge about 

conservation and animal welfare, willingness to 

care for an animal for a long time, ability to mutual 

engagement. 

Power relations which influence 

one’s lived experience on tortoise 

conservation: The helpfulness of 

policymakers to facilitate or oppose 

animal shelters and other 

conservation activities. 

Regimes of truth: Beliefs in which it is 

normal to have a tortoise-pet, 

superstition in the healing power of 

animal body parts. Or just acknowledging 

the importance of species conservation & 

the intrinsic value of nature.  

Figure 13. Conceptualizing social-ecological dynamics within the concept of lived experience. 

Broader contextual 

features: Socio-

economic 
circumstances, culture 

and history, influence 

one’s perspective and 

experiences in the 

field of conservation. 

 

Proximate influences: 

biophysical 

influences, impacts 

on livelihood, 

capacity to adapt. 

 

Lived experience: 

ongoing cycle of 

knowledge, 

reflection, mutual 

engagement and 

action. 

 

Relations of power: 
The exercise of 

power and 

circumstances 

determine one's 

possibilities and 

experiences. 

 

Beliefs affect one's 

lived experience. 
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Looking at the categories, there is one category which can be applied with customization per location 

and species: namely 'Education & awareness'. It is striking that in the research into situated 

knowledge 'Education & awareness' often came to the fore and is experienced as very important. 

Education & awareness was mentioned in interviews with regard to addressing the threat of illegal 

hunting & trade, convincing political leaders, preserving habitats, combating social-ecological 

dynamics which has negative influence on conservation and developing enthusiasm for nature 

conservation in children. The figure below shows the categories in which the interviewees saw the 

added value of applying education. 

 

 

Figure 14. Number of times awareness / education was mentioned in interviews in relation to another category. 

 

The category awareness / education was less mentioned in the scientific studies. In fact, the figure is 

distorted because almost only by the studies of Benitez et al. (2016-2019) 'Education & awareness' is 

mentioned a lot as being important. Powell & Ham (2008) also mentions the importance of 

'Education & awareness', but focusses on ecotourism as a tool for education and awareness. And 

Freeland et al. (2020) mentions the importance of zoos as a means of education and awareness, but 

is not actively involved in this itself. Márquez et al. (2007) even mentions that actions taken by 

conservationists on Santa Cruz Island have had very little effect. There is a gap between scientific 

knowledge and situated knowledge (experience) in the field of education & awareness. Indications 

from the interviews reveal that focusing on awareness & education could benefit tortoise 

conservation activities. When integrating scientific and situated knowledge, more focus on 

awareness & education creates opportunities for increasing tortoise conservation effectiveness. 

3.4.2. Results related to question 3b. What conditions are attached to successful integration of 

scientific knowledge and situated knowledge in order to contribute to more effective tortoise 

conservation?    

By comparing the scientific information with situated knowledge, it can be discovered whether there 

is a common thread in the backgrounds and expectations of conservationists. When the results of the 
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literature study into scientific knowledge are compared with the research into situated knowledge 

through interviews, a number of results stand out. For example, the interviews showed that scientific 

knowledge and situated knowledge cannot be viewed separately from each other. They are referred 

to each other and form a cycle in which scientific knowledge invites you to gain more experiences 

and experiences invite more in-depth knowledge in the form of scientific knowledge. Together they 

form the person's lived experience. 

The figure below shows, based on the integration of the scientific knowledge and situated knowledge 

found, the most important influences on tortoise conservation, processed within the concept of lived 

experience.  
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Figure 15. Integration of scientific and situated knowledge regarding the biggest influences on tortoise 

conservation within the concept of lived experience. Red are negative influences, green are positive influences. 
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Chapter 4. Discussion, conclusion & recommendations 

4.1 Discussion 

It was uncertain whether the primary data could be sufficiently compared with the secondary data. 

The primary data was collected in the Netherlands and Belgium with conservationists who are 

committed to tortoise in a general sense, while the secondary data was specifically about the 

Galapagos Giant Tortoise. The focus on certain threats appears to be influenced by the region in 

which the conservationist is active. Both the primary and secondary data showed that few scientists 

and conservationists are concerned with social-ecological dynamics, although this dynamic is the 

underlying cause of many threats. People are aware of the dynamics, but are still inclined to focus on 

one or only a few concrete threats. It is likely that specific threats are more tangible then the 

underlying social-ecological dynamics, making it easier to focus on. More research needs to be done 

to verify that this assumption is correct. This research has shown that social-ecological dynamics can 

be influenced by a better integration of scientific and situated knowledge. Also closer collaboration 

between conservationists can benefit tortoise conservation effectiveness, with a greater focus on 

underlying causes of threats and on awareness raising and education in science and in nature 

conservation actions. But more research will have to be done to map out in more concrete terms 

how this can be applied in conservation actions in particular. This outcome made this research extra 

interesting because it also shows how a person's perspective on conservation is influenced by 

circumstances: i.a. the region and social-ecological dynamics. This shows that more research into 

lived experiences is of added value and that scientific knowledge and situated knowledge should be 

integrated. A person cannot be separated from the circumstances in which he/she has developed. It 

determines one's perspective and possibilities for conservation activities. 

Also with regard to the lived experiences, it appeared that most important influential factors for 

developing enthusiasm for conservation are experiences in youth (proximate influences). It is likely 

that these proximate influences on developing enthusiasm for conservation are universal. But to be 

more confident that these influences are indeed universal, more comparative research on lived 

experiences should be conducted. Which will differ in many cases are the broader contextual 

features, depending on the country or region where someone lives. The interviews showed that the 

broader context was only seen by the interviewees in adulthood. That is why bringing children into 

contact with nature through activities related to education & awareness raising is seen by 

interviewed conservationists as very important. It also emerges from the interviews that it has even 

more impact when education & awareness raising is given by a conservationist who enthusiastically 

sets an example and wants to act as a role model. This can be done on a large international scale, 

such as with role models such as David Attenborough, but also on a very small scale, such as a 

zookeeper in the zoo who tells something to (young) visitors and thus brings children into contact 

with animals and their way of life. Although the interviews provide sufficient guidance to assume that 

awareness raising, education and role models in a general sense influence the development of 

enthusiasm for nature conservation, a critical comment must also be made. This research was set up 

as an exploratory study into the lived experiences of conservationists who work with tortoises and 

into the integration of different types of knowledge. A literature search and seven interviews were 

sufficient for this research. But it was beyond the scope of this study to go deeper into outcomes, 

such as the influence of awareness raising, education and role models. More research should be 

done to determine whether the influence of awareness raising, education, and role models can be 

applied to a wider group of conservationists. 
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4.2 Conclusion 

This research has shown that scientific knowledge and situated knowledge alternate and together 

form the lived experience of conservationist regardless of a person's education level. It emerged 

from the interviews that scientific studies do not always match the needs of conservationists who are 

committed to the conservation of tortoise species. Both knowledge and experience must be 

embedded, i.e. the integration of one's scientific knowledge and situated knowledge. In this way 

more complete knowledge can be embedded in conservation activities. The results of this study are 

in line with the conclusions drawn by Benitez-Capistros et al. (2016), namely that social-ecological 

dynamics being the root cause of threats and take place within the categories community, 

governance, conservation and / or tourism and market. When combating threats, the socio-

ecological influences must be taken into account. More multidisciplinary research should be done on 

social-ecological dynamics and the lived experiences of conservationists to make more effective 

efforts to conserve tortoises.  

Interviews revealed that it is a great opportunity for the effectiveness of conservation to allocate a 

larger role to education and awareness. Cooperation between conservationists in applying 

awareness raising & education in conservation activities offers opportunities for tortoise 

conservation effectiveness.  

The results also show that the proximate influences in which education / awareness raising have a 

major influence on children in the development of enthusiasm for conservation. This mainly 

concerned coming into contact with wildlife in childhood; through family, the zoo or role models. 

Using awareness raising and education activities for children can enthuse a new generation for 

tortoise conservation. The interviewed conservationists indicated that broader contextual features 

influence lived experiences too, but they only became aware of this at a later age. In particular, socio-

economic conditions and the (political) stability of the country are mentioned as contextual 

characteristics that influence lived experiences. 

 

4.3 Recommendations 

The following recommendations are aimed at increasing tortoise conservation effectiveness and are 

intended for persons engaged in research into tortoise conservation and / or tortoise conservation 

activities: 

It is recommended to do more scientific research – multidisciplinary - into lived experiences and 

situated knowledge. More research could also be done on the integration of scientific knowledge and 

situated knowledge. Social-ecological dynamics must receive more attention, both within scientific 

knowledge and in conservation actions, because they underlie threats to tortoise conservation. 

The interviews showed that awareness raising and education have a positive influence on addressing 

threats as well as on the development of enthusiasm for nature conservation in children. More 

attention should be paid to education / awareness raising in both scientific research and 

conservation activities in order to increase tortoise conservation effectiveness and to enthuse a new 

generation for conservation. To increase tortoise conservation effectiveness, it is recommended to 

apply awareness raising and education in collaboration with other conservationists in engagement 

with other conservationists. 
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Attachments  

1. Galapagos Giant Tortoise species 

The following types can be distinguished: 

On Isabela, the largest island of the Galapagos islands: 

• Volcán Alcedo Giant Tortoise (Chelonoidis vandenburghi) 

• Volcán Darwin Giant Tortoise (Chelonoidis microphyes)  
 
• Wolf Volcano Giant Tortoise (Chelonoidis becki) 

• Cerro Azul Giant Tortoise (Chelonoidis vicina) 

• Sierra Negra Giant Tortoise (Chelonoidis guntheri)  

On the island of Santa Cruz: 

• Eastern Santa Cruz Giant Tortoise (Chelonoidis donfaustoi) 

• Western Santa Cruz Giant Tortoise (Chelonoidis porteri) 

On the other islands: 

• Fernandina Giant Tortoise (Chelonoidis phantasticus) on the island of Fernandina. 

• Floreana Giant Tortoise (Chelonoidis niger) on the island of Floreana. 

• Española Giant Tortoise (Chelonoidis hoodensis) on the island of Española. 

• Pinzón Giant Tortoise (Chelonoidis duncanensis) on the island of Pinzón. 

• San Cristóbal Giant Tortoise (Chelonoidis chathamensis) on the island of San Cristóbal. 

• Santiago Giant Tortoise (Chelonoidis darwini) on the island of Santiago. 

• Pinta Giant Tortoise (Chelonoidis abingdonii) on the island of Pinta. 
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2. Questionnaire 

 

2.1 Questionnaire in English   

The Lived Experience of Giant Tortoise conservation 

 

The Lived experience 

Motivation 

1. What events / experiences in your life have motivated you to commit yourself to tortoise 

conservation? Choose a maximum of 3 important events/experiences and explain how this 

event / experience motivated you. 

 

 

2. For each event / experience, indicate in which category it can be placed by putting a cross 

next to the correct category(s): 

 

 

 

Event / experience: 

a 

Event / experience: 

b 

Event / experience: 

c 

Proximate features:    

Influence of family / friends    

Observations in immediate living 

environment 

   

Personal experiences with 

conservation / tortoises 

   

Knowledge / study    

Contextual influences:    

History / culture    

Socio-economic factors    

Religion / faith    

 

Knowledge uptake 

3. In what way did you gain knowledge to be able to work for tortoise conservation? Make a 

distinction between scientific knowledge and expertise through experience (situated 

knowledge).  

 

Example scientific knowledge:  

Giant Tortoises are keystone species to the ecosystem (Gibbs, Marquez, & Sterling, 2008). 

They are seed dispersers and as the largest herbivores they keep the area open (Froyd et al., 
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2013). When Giant Tortoises disappear, their absence can lead to shifts in the ecosystem 

(Gibbs, Hunter, Shoemaker, Tapia, & Cayot, 2014). 

 

Fictional example situated knowledge: 

As a child, I saw many Giant Tortoises. I rarely see them these days. The area used to be open 

and in the distance I could see the lights of distant farms. Now that is no longer possible 

because the area is densely covered with shrubs and trees. 

(Situated knowledge can be seen as 'a witness statement', knowledge gained through 

personal experience). 

 

Scientific knowledge  

 

 

 

 

Situated knowledge  

 

 

 

 

 

Tortoise conservation  

Activities 

 

4. What is the main activity / activities you do for conserving tortoises? Choose a maximum of 2 

activities. Please explain your activity and fill in the schedule below to which category the 

activity fits. 

My main 

activity: 
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Put a cross next to the category / categories applicable. My activity is related to: 

 Activity 1 Activity 2 

Evolution & dispersion   

Breeding programs & reintroduction   

Ecosystem engineering & restoration including natural behaviour   

Fighting illegal hunting   

Non-endemic species   

Social-ecological dynamics (conservation-discourses)   

Influencing government & policies   

Other   

 

 

a. Which threats towards giant tortoises you expect to decrease with your activity? 

 

b. Why did you choose this activity? 

 

c. To what extent is the activity successful? What has facilitated your activity? 

 

d. What could be done better? What hinders the success of this activity? 

 

 

Collaboration with other conservationists 

5. To what extent do you collaborate with other conservationists to conserve tortoises? 

 

a. Is your activity in line with the activities of other conservationists? 

 

b. Do you experience sufficient cooperation with other conservationists? 

c. Do you consider the efforts you and other conservationists are making towards tortoises 

are effective? 
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2.2 Questionnaire in Dutch 

De ‘Lived Experience’ van de bescherming van landschildpadden 

 

The Lived experience 

Motivatie 

1. Welke gebeurtenissen/ervaringen in uw leven hebben u gemotiveerd om u in te zetten voor 

het behoud van landschildpadden? Kies maximaal 3 belangrijke gebeurtenissen/ervaringen 

en leg uit hoe deze gebeurtenis/ervaring u heeft gemotiveerd. 

 

2. Geef bij elk evenement/belevenis aan in welke categorie deze geplaatst kan worden door 

een kruisje te zetten naast de juiste categorie(ën): 

 

 

 

Gebeurtenis / ervaring: 

a 

Gebeurtenis / ervaring: 

b 

Gebeurtenis / 

ervaring: 

c 

Nabije invloeden:    

Invloed van familie/vrienden    

Waarnemingen in directe 

leefomgeving 

   

Persoonlijke ervaringen met 

natuurbehoud / 

landschildpadden 

   

Kennis / studie    

Contextuele invloeden:    

Historie / cultuur    

Sociaal-economische factoren    

Religie / geloof    

 

Kennisopname 

 

Op welke manier heb je kennis opgedaan om voor reuzenschildpadden (of landschildpadden 

in het algemeen) te kunnen werken? Maak onderscheid tussen wetenschappelijke kennis en 

expertise door ervaring (situated knowledge). 

 

Voorbeeld wetenschappelijke kennis: 

Reuzenschildpadden vormen de hoeksteen van het ecosysteem (Gibbs, Marquez, & Sterling, 

2008). Het zijn zaadverspreiders en als grootste herbivoren houden ze het gebied open 

(Froyd et al., 2013). Wanneer reuzenschildpadden verdwijnen, kan hun afwezigheid leiden 

tot verschuivingen in het ecosysteem (Gibbs, Hunter, Shoemaker, Tapia, & Cayot, 2014). 
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Fictief voorbeeld ervaringsdeskundigheid (situated knowledge): 

Als kind heb ik veel reuzenschildpadden gezien. Ik zie ze tegenwoordig zelden. Vroeger was 

het gebied open en in de verte zag ik de lichten van verre boerderijen. Nu kan dat niet meer 

omdat het gebied dicht begroeid is met struiken en bomen. 

(Ervaringsdeskundigheid kan worden gezien als 'een getuigenverklaring', kennis opgedaan 

door persoonlijke ervaring). 

 

 

Wetenschappelijke 

kennis 
 

 

 

 

 

Ervaringsdeskundigheid  

 

 

 

 

 

Bescherming van Reuzenschildpadden (of landschildpadden in het algemeen) 

Activiteiten 

 

3. Wat is de belangrijkste activiteit/activiteiten die u doet om schildpadden te beschermen? 

Kies maximaal 2 activiteiten. Licht uw activiteit toe en vul het onderstaande schema in bij 

welke categorie de activiteit past. 

Mijn 

belangrijkste 

activiteit: 
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Zet een kruisje naast de categorie/categorieën die van toepassing zijn. Mijn activiteit heeft 

betrekking op: 

 Activiteit 1 Activiteit 2 

Evolutie & verspreiding   

Fokprogramma's & herintroductie   

(Herstel van) ecosystemen en natuurlijk gedrag   

Bestrijding van illegale jacht en handel   

Bedreiging door andere diersoorten   

Sociaal-ecologische dynamiek (zoals toerisme)   

Beïnvloeden van overheid en beleid   

Anders   

 

 

a. Welke bedreigingen voor landschildpadden verwacht u aan te pakken met uw activiteit? 

 

b. Waarom heeft u voor deze activiteit gekozen? 

 

c.  In hoeverre is de activiteit succesvol? Wat heeft uw activiteit vergemakkelijkt? 

 

d. Wat kan er beter? Wat belemmert het succes van deze activiteit? 

 

 

Samenwerking met andere natuurbeschermers 

4. In hoeverre werkt u samen met andere natuurbeschermers om landschildpadden te 

beschermen? 

 

a. Sluit uw activiteit aan bij de activiteiten van andere natuurbeschermers? 

 

b. Ervaart u voldoende samenwerking met andere natuurbeschermers? 

 

c. Vindt u de inspanningen die u en andere natuurbeschermers leveren voor landschildpadden 

effectief? 
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3. Transcription of the anonymized interviews 

3.1 Deductive coding regarding threats: 
Evolutie 3x 

Verspreiding 0x 

Totaal 3x genoemd in 3 interviews > 2 natuurbeschermers zijn actief bezig met deze categorie. 

Fokprogramma’s 18x 

Herintroductie 1x 

Totaal 19x genoemd in 6 interviews > 5 natuurbeschermers zijn actief bezig met deze categorie. 

Ecosystemen 3x 

Habitat 8x 

Waaronder klimaatverandering 4x 

Gedrag 6x 

Totaal 21x genoemd in 4 interviews > 3 natuurbeschermers zijn actief bezig met deze categorie. 

Jacht  1x 

Stroperij  6x 

Illegale handel 12x 

Bushmeat 10x 

Smokkel 9x 

Totaal 38x genoemd in alle 7 interviews > 6 natuurbeschermers zijn actief bezig met deze categorie. 

Wordt aangegeven als grote bedreiging en hoge prioriteit! 

Bedreiging door andere diersoorten: 1x 

predatoren 2x 

exoten 0x 

Totaal 3x genoemd in 2 interviews > geen van de natuurbeschermers is actief bezig met deze 

categorie.  

Sociaal-ecologische dynamiek: 

Toerisme 14x 

Conflicten 2x 

Totaal 16x genoemd in 3 interviews > 2 natuurbeschermers geven aan actief bezig te zijn met deze 

categorie. Het interessante is dat beide dierentuinmedewerkers toerisme niet noemen, terwijl 

dierentuinen toch veel toeristen aantrekken. Mogelijk interpreteerde men ‘toerisme’ meer als 

bedreiging / kans voor het behoud van schildpadden in hun natuurlijke habitat.  

Beinvloeden van: 
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Overheid  17x 

Beleid 2x 

Politiek 1x 

Totaal 20x genoemd in 4 interviews > 3 natuurbeschermers houden zich actief bezig met deze 

categorie. Opvallend is dat deze categorie als belangrijk wordt ervaren in met name het terugdringen 

van illegale handel, maar men er tevens weinig vertrouwen heeft in dat de overheid werkelijk invloed 

kan uitoefenen om illegale handel te stoppen. Educatie en een economische waarde toekennen aan 

diersoorten, bijv. via ecotoerisme wordt als effectiever ervaren in te strijd tegen illegale handel. Ook 

ziet men een faciliterende rol in het opvangen van schildpadden, maar de overheid wordt ook 

genoemd als tegenwerkende kracht bij de opvang van schildpadden. 

Educatie 24x genoemd door natuurbeschermer, verdeeld over  

Bewustwording 3x 

Voorlichting 2x 

Totaal 29x genoemd in 5 interviews > 5 natuurbeschermers zijn actief bezig met deze categorie en 

zien er meerwaarde in. 

Anders;  

Opvang 21x 

Totaal 21x genoemd in 5 interviews > 6 natuurbeschermers houden zich actief bezig met het 

opvangen van schildpadden of hebben in het verleden schildpadden opgevangen. Daarvan heeft 1 

natuurbeschermer opvang niet genoemd, maar in een later telefoongesprek gaf deze aan dat hij 

gevonden schildpadden wel kan herplaatsen binnen zijn netwerk. 

 

Interviews  

1 Eigenaar kweekcentrum 

2 Verzorgen reuzenschildpadden dierentuin 1 

3 Beleidsmedewerker en onderzoeker herpetologie 

4 Eigenaar schildpaddenopvang 

5 Educatief medewerker en reisleider herpetologie 

6 Curator dierentuin 2 

7 Bestuurslid schildpaddenvereniging 
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Genoemd in interviews: 

 1 2 3 4 5 6 7 

Evolutie & verspreiding 
 

x   x x  

Fokprogramma's & herintroductie x x x x  x x 

(Herstel van / onderzoek naar) ecosystemen en 

natuurlijk gedrag 

 
x x  x x  

Bestrijding van illegale jacht en handel x x x x x x x 

Bedreiging door andere diersoorten x x   x   

Sociaal-ecologische dynamiek (zoals toerisme)  x x  x   

Beïnvloeden van overheid en beleid x  x x   x 

Bewustwording & educatie 
 

x  x x x x 

Anders, namelijk: opvang 

 

x x x x   x 

 

Actief mee bezig: 

 1 2 3 4 5 6 7 

Evolutie & verspreiding 
 

   x x  

Fokprogramma's & herintroductie x x x   x x 

(Herstel van / onderzoek naar) ecosystemen en 

natuurlijk gedrag 

 
 x  x x  

Bestrijding van illegale jacht en handel x x x x  x x 

Bedreiging door andere diersoorten        

Sociaal-ecologische dynamiek (zoals toerisme)  x x  x x  

Beïnvloeden van overheid en beleid   x x   x 

Bewustwording & educatie 
 

x  x x x x 

Anders, namelijk: opvang 

 

x x x x x  x 

 

3.2 Deductive coding regarding the concept of lived experience 
Proximate influences: 

Invloed van familie / vrienden 

Jeugd 2x 

Gezin 1x 

Familie 5x 
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Opgegroeid 1x 

Jong 15x 

Vriend 3x 

Totaal 27x in 6 interviews genoemd. 6 Van de 7 natuurbeschermers noemen ervaringen in de jeugd 

als invloed. 5 Van de 7 natuurbeschermers gaven daarbij aan in hun jeugd gestimuleerd te zijn 

binnen het gezin. Zij kregen tevens de ruimte binnen het gezin om zelf schildpadden of reptielen in 

het algemeen als huisdier te kunnen houden. 

Waarnemingen in directe leefomgeving: 

Buurt 3x 

Buurjongen 1x 

Omgeving 2x 

Totaal 6x genoemd in 3 interviews. Slechts 1 van de natuurbeschermers gaf aan dat de buurt, buren 

of de omgeving direct bijdroeg aan de ontwikkeling van enthousiasme voor schildpadden. Een 

andere natuurbeschermers gaf aan zelf niet beïnvloed te zijn door buurtbewoners maar dat vice 

versa er wel positieve invloed was van zijn enthousiasme op buurtbewoners. 

Andere persoonlijke ervaringen met de natuur / natuurbehoud / opvang schildpadden, waaronder 

ervaringen in de dierentuin: 

Natuur 11x 

Bescherming 0x 

Behoud 0x 

dierentuin 6x 

Opvang 

Doordat 6 van de 7 natuurbeschermers de invloeden die ontstaan zijn in de jeugd hebben genoemd 

als grootste invloed, zijn bij bovenstaande alleen de ervaringen met natuur / natuurbehoud / 

schildpadden / dierentuinen meegenomen. De dierentuin is door 2 natuurbeschermers genoemd als 

invloed in de jeugd. 5 Van de 7 natuurbeschermers noemden ervaringen opdoen in de natuur als 

kind zijn een belangrijke invloed. 1 Natuurbeschermer ving al schildpadden op voordat hij zich actief 

als natuurbeschermer ging inzetten. Een andere natuurbescherming kwam op jonge leeftijd in 

aanraking met opvang van exotische dieren. Geen van de natuurbeschermers gaf aan in de jeugd 

direct beïnvloed of betrokken te zijn bij projecten voor natuurbescherming / natuurbehoud. 

Kennis / studie: 

Boek 5x verdeeld over 2 interviews 

School 2x verdeeld over 2 interviews 

Docent / leraar / studieadviseur 1x 

Studie 2x in 1 interview 

Opleiding: genoemd in 3 interviews 
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3 Natuurbeschermers spraken over hun opleiding.  2 Ervan hebben daadwerkelijk een studie gevolgd 

die betrekking heeft op natuurbehoud. De derde gaf aan graag een dergelijke studie gevolgd te 

willen hebben, maar doordat hij niet bekend was met het bestaan van dergelijke studies is, heeft hij 

een andere richting gekozen. Ook een van de andere natuurbeschermers - die uiteindelijk wel een 

‘groene opleiding’ heeft gekozen – gaf aan in eerste instantie andere keuzes gemaakt te hebben, 

omdat er in de tijd geen groene opleiding buiten biologie was of hij er in ieder geval niet van op de 

hoogte was. Opvallend is dat middelbare scholen hierin weinig positieve sturing gaven bij de 

natuurbeschermers van 35 jaar en ouder. De jongere natuurbeschermer gaf wel aan direct te kunnen 

kiezen voor een groene opleiding. 

Alle 7 natuurbeschermers geven aan dat (wetenschappelijke) kennis en (zelf) studie belangrijk is bij 

hun activiteiten. Van 1 Van de 7 natuurbeschermers is onduidelijk op welke manier hij kennis heeft 

opgedaan. Van de andere 6 natuurbeschermers is bekend dat geen van hen een wetenschappelijke 

opleiding heeft gevolgd: 2 hebben een groene opleiding op HBO niveau gedaan, de andere 4 

natuurbeschermers hebben via zelfstudie waaronder het lezen van boeken en het volgen van 

cursussen en documentaires (wetenschappelijke) kennis opgedaan. 

Anders, namelijk: 

Bekende natuuronderzoekers / figuren: 2x 

Rolmodellen 1x  

Broader contextual influences: 

Historie / cultuur: beide termen zijn niet direct genoemd, maar er zijn welke enkele verwijzingen naar 

de Nederlandse historie / cultuur versus andere histories / culturen: 

- In Nederland was het tot in de jaren 80 legaal om schildpadden te verhandelen. Er was toen 

ook weinig kennis bij de gemiddelde schildpaddenhouder. Door de invoering van CITES en 

overige regelgeving zoals het verplicht chippen, is de handel in bepaalde soorten verminderd.  

- De tijd van de ontdekkingsreizen van Darwin. 

- In andere landen (ook op de Galapagos) wordt openlijk onderscheid gemaakt tussen de 

lokale bevolking, Ecuadorianen, onderzoekers en toeristen. Het maken van openlijk 

onderscheid kennen wij minder in Nederland.  

- Het eten van bushmeat is in veel landen nog gebruikelijk onder bepaalde stammen. Ook in 

Nederland wordt gestroopt, maar in Nederland hebben we geen stammen zoals die er in 

andere landen zijn met een traditie in het leven van bushmeat. Nederlanders leven ook niet 

meer van de jacht in het algemeen in tegenstelling tot stammen in andere landen. 

Sociaal-economisch (financieel):  

Economisch 3x genoemd in 2 interviews 

Financieel 1x genoemd 

- Veel projecten zijn afhankelijk van vrijwilligers. De lokale bevolking in de landen waar de 

projecten zijn, hebben veelal niet de luxe om naast hun activiteiten om in hun 

levensonderhoud te voorzien ook nog vrijwilligerswerk te kunnen doen. In Nederland hebben 

we wel de mogelijkheid om te reizen en vrijwilligerswerk te doen, vanwege de goede sociaal-

economische omstandigheden.  
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- De minder rijke landen kunnen minder geld besteden aan natuurbehoud dan de rijkere 

landen.  

- Bepaalde diersoorten kunnen de sociaal-economische omstandigheden van een land ook 

verbeteren. Bijvoorbeeld doordat de soort aantrekkelijk is voor ecotoerisme. Via ecotoerisme 

kan er veel geld een land inkomen en lokale bevolking kan er ook hun voordeel mee doen 

(bijvoorbeeld boeren op de Galapagos die voorheen financiele schade hadden doordat 

schildpadden hun gewassen opaten, hebben nu financieel voordeel van de aanwezigheid van 

schildpadden, doordat hun boerderij ecotoeristen aantrekt waar zij een vergoeding voor 

ontvangen. 

 

Religie 0x 

Geloof 1x 

Het christelijke geloof is op de Galapagos / in Ecuador ruimer vertegenwoordigd dan in Nederland. In 

het grotendeels seculiere Nederland wordt de evolutietheorie meer aangehangen dan in Ecuador.  

Bijgeloof 1x 

Door het bijgeloof in met name China is er veel illegale handel in bedreigde diersoorten. Het 

probleem van bushmeat en de achteruitgang van biodiversiteit ligt niet zozeer aan lokale stammen 

die bushmeat eten voor hun levensonderhoud. 2 Natuurbeschermers geven aan dat de elite van 

landen die een sterke ontwikkeling doormaken zijn zoals China het grootste probleem vormen m.b.t. 

bushmeat: zij betalen namelijk lokale jagers en handelaren om bepaalde (bedreigde) diersoorten te 

stropen. Zij zien het als statussymbool. En het bijgeloof waarbij lichaamsdelen van bepaalde 

diersoorten als geneeskrachtig worden gezien draagt sterk bij aan de illegale handel. Nederlanders 

steunen meer op wetenschappelijke inzichten en geloven niet in de geneeskundige kracht van deze 

dieren.  

Politiek en onrust; beide 1x genoemd. Indirect is het onderwerp in 3 interviews besproken. 

Politiek: In andere landen is de politiek heel anders ingericht dan in Nederland. En corruptie neemt er 

veelal een grotere plek in. Burgers en natuurbeschermers hebben vaak als persoon minder invloed 

op politieke beslissingen. In Nederland kan iemand als persoon bezwaar maken tegen plannen. In het 

buitenland wordt vaak minder rekening gehouden met bezwaren van 1 of meerdere personen. De 

invloed van NGO’s is in dergelijke corrupte landen zeer belangrijk bij het behoud van soorten. En het 

toekennen van een economische waarde aan soorten zorgt voor meer interesse binnen de politiek 

van dergelijke landen. Binnen deze overheden is men vooral geïnteresseerd in wat het hen oplevert.  

Onrust: Helaas is er in bepaalde landen waar belangrijke projecten zijn voor het behoud van 

schildpadden, ook onrust door o.a. slechte sociaal-economische omstandigheden, instabiele politieke 

omstandigheden. Zo zijn er landen waar het gevaarlijk is om als vrijwilliger / toerist heen te gaan 

vanwege drugskartels, wapenhandel en andere smokkel. In Nederland hebben we veel minder te 

maken met dergelijke invloeden. 

Wet- en regelgeving: 

Wetgeving 4x genoemd in 2 interviews 

CITES 4x genoemd in 2 interviews 
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Regelgeving 7x genoemd in 3 interviews. Enerzijds wordt uitgelegd dat regelgeving tekort schiet om 

het probleem van illegale handel te kunnen oplossen, anderzijds is er ook de wens om strengere 

regelgeving ter voorkoming van bepaalde misstanden. Er is ook kritiek op de regelgeving rond 

opvang: er is te weinig opvang gefaciliteerd door de overheid en er is overmatig strenge regelgeving 

voor dierenopvang. Terwijl er voor eigenaren en kwekers veel minder regels zijn, komen 

opvangcentra om in de regelgeving. Zij zijn degene die problemen deels oplossen en juist zij hebben 

te maken met zoveel regels dat het werk waar het om gaat bijna onmogelijk wordt gemaakt. 

Met ziet als een positieve vorm van regelgeving het opleggen van een toeslag voor toeristen waarbij 

de toeslag ten goede komt aan natuurbescherming. Deze vorm van regelgeving werd in 2 interviews 

genoemd. 

 

Lived experience 

 1 2 3 4 5 6 7 

Proximate influences:        

Invloed van familie/vrienden  
 

      

Waarnemingen in directe leefomgeving x 
 

  x  x 

Andere persoonlijke ervaringen met natuurbehoud / 

(reuzen)schildpadden, waaronder ervaringen in de 

dierentuin. 

  x  x   

Kennis / studie  x x x x x x x 

Anders, namelijk: 
 

      

Bekende natuuronderzoekers / rolmodellen     x   

 
       

Broader contextual influences:        

Historie / cultuur x  x  x   

Sociaal-economische factoren    x  x   

Religie / geloof      x   

Anders, namelijk: de politiek en onrust in een land.   x  x  x 

Anders, namelijk: wet- en regelgeving x  x x x   
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4. Interviews  

4.1 Interview breeding center 
Kweekcentrum 

Man, Belgische nationaliteit 

Betrokkenheid bij behoud (reuzen)schildpad: coördineert fokprogramma’s landschildpadden voor 

particuliere verkoop zodat dieren niet uit het wild geroofd worden. 

Interviewer: Miranda van Ligten 

Date interview: 14-1-2022 at 5 PM 

Location: by phone 

 

 

Q: Wat is uw belangrijkste activiteit om schildpadden te beschermen? 

A: Wij kweken ze zelf anders moeten ze uit de natuur gehaald worden. Wij hebben voornamelijk 

dieren die - toen het nog mocht - legaal geïmporteerd werden in de jaren 60, 70 tot begin 87. En 

oudere dieren die bij mensen zaten in een woning of in een tuin. Die worden soms afgestaan omdat 

ze er mee omhoog zitten. Sommigen komen dan hier en dan wordt ermee gekweekt. 

Q: Dus eigenlijk kweken en opvang zijn de belangrijkste activiteiten? 

A: Inderdaad. En zo hoeven er geen dieren meer uit de natuur geroofd te worden. 

Q: Ja dat is superbelangrijk natuurlijk.  

A: Ja natuurlijk 

Welke bedreigingen voor landschildpadden verwacht u aan te pakken met uw activiteit? U heeft het 

eigenlijk al genoemd he, namelijk dat schildpadden niet meer uit de natuur geroofd worden? 

A: Ja tuurlijk, het is belangrijk dat ze beschermd worden en niet meer uit de natuur geroofd worden 

en dat er zo weinig mogelijk predatoren zijn; vossen…en ja wat heb je zo allemaal in de natuur in die 

zuiderse landen? 

Q: Waarom heeft u specifiek voor deze activiteit gekozen? 

A: Als kleine jongen had ik al een paar schildpadden en toen zijn er nog een paar bijgekomen. 

Uiteindelijk zijn we toen overgegaan naar het fokken van landschildpadden. De wetgeving zegt dat 

alle dieren voorzien moeten zijn van een CITES certificaat. En dat dieren vanaf 4cm gechipt worden 

door de dierenarts dus dat wordt allemaal gecontroleerd zodat er geen wildvang opduikt. Want ja er 

zijn sluwe mensen die dan via illegale import dieren proberen hier te verkopen via Marktplaats, via 

Tweedehands en nu is het ook dat Facebook geweldig opkomt. Via Facebookgroepen proberen ze 

dan zonder het advies van iedereen schildpadden te verkopen. 

Q: En dat belemmert uw inzet dan ook? 

A: Ja veelal illegale schildpadden die dan opduiken hier en daar. 
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Q: In hoeverre werkt u samen met andere natuurbeschermers? 

A: Dat loopt niet. Op zich kan je niet echt samenwerken want dieren die al in gevangenschap zitten 

die mogen niet meer in de natuur geïntroduceerd worden. Dus eigenlijk veel samenwerken …wij 

kunnen er alleen voor zorgen dat als we met de dieren kweken er minder dieren uit de natuur 

worden gehaald. Ook vanuit de CITES proberen zij allemaal een halt toe te roepen en dat zoveel 

mogelijk te beperken d.m.v. controles en microchips die de dieren moeten hebben, die moeten de 

legale herkomst van die dieren kunnen aantonen. Je moet de legale herkomst kunnen aantonen 

voordat je papieren kan krijgen. En dan nadien kan je ermee kweken. Als je er geen papieren van 

hebt, dan moet je er ook niet mee proberen te kweken want dat is heel strafbaar. Ze geven er flinke 

straffen op. 

Q: Ik denk ook dat de overheid heel blij is met inspanningen van mensen zoals u. 

A: Ja tuurlijk, tuurlijk 

Q: Dan gaan we naar uw eigen motivatie. Wat heeft u gemotiveerd om u in te zetten voor 

landschildpadden? 

A: Ja, ik heb altijd iets met dieren gehad. Van kleins af aan heb ik altijd een vis gehad, konijntjes, 

duifjes en cavia’s. Ik heb altijd iets met dieren gehad. En op een zeker moment ben ik in contact 

gekomen als kleine jongen met schildpadden. Toen stonden die in houten bakken in de winkel en 

toen zei mijn vader: ‘Kijk als je nu niet weent bij de tandarts dan krijg je een schildpad’. En blijkbaar 

heb ik niet geweend want zo is de eerste schildpad gekomen. Sommige kosten toen minder dan een 

euro. 

Q: U bent dus eigenlijk al uw hele leven bezig met schildpadden? En door de persoonlijke ervaringen 

in uw jeugd bent u er zo mee in aanraking mee gekomen? 

A: Ja eigenlijk wel ja. Ik heb ook wel wat kippen en zo en een natuurvijver in de tuin gehad, dus ik heb 

altijd iets met dieren gehad. Ik heb altijd mij ingezet voor dieren en die verzorgd, het is niet 

overdreven of zo. Ik heb altijd verschillende schildpadden gehad en dan ook de ondersoorten en zo. 

Q: Hoe heeft u uw kennis opgedaan om te kunnen werken met schildpadden, is dat vooral ervaring 

geweest of is dat met name studie geweest? 

A: Ja studie en ervaring door de jaren heen opgebouwd. Want in het begin had bijna iedereen een 

schildpad in de tuin lopen. Veel van die dieren gingen dood omdat ze niet wisten hoe ze die juist 

moesten overwinteren of dat die ontwormd moesten. Want veel van die dieren vreten alles op van 

de grond. Dus voedsel dat vergaat, komt in aanraking met wormen en die (schildpadden) moeten 

regelmatig ontwormd worden. Als je dat niet doet dan krijg je overmatig veel wormen in die 

schildpadden en die komen te sterven. Ja (dat is) een stukje onwetendheid en nonchalance want veel 

mensen weten niet hoe ze dat moeten doen. Ze weten enkel dat je ze moet sla en tomaten geven. Ze 

moeten voedzaam eten hebben. 

Q: Jazeker, in de natuur eten ze ook wel meer dan sla en tomaat. 

A: Voila! 

Q: Dan kom ik aan mijn laatste vraag: als u iets zou kunnen verbeteren aan de natuurbescherming op 

het gebied van landschildpadden, wat zou u dan willen verbeteren? 
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A: Je kan er niet veel aan verbeteren. Wij zijn niet in staat om er veel aan te veranderen, dat is aan de 

overheid. In de landen waar de schildpadden voorkomen, daar hebben de mensen een ander inzicht 

dan wij. En dat is echt. Bijvoorbeeld, ik hoor van mensen in sommige landen die hebben groenten in 

de tuin. Als er dan een schildpad uit de natuur komt in die groentuin terecht komt, dan gaan ze die 

doodslaan of ze gaan die omdraaien en dan laten bakken in de zon. Ja dat is in die zuiderse landen. 

Of ze worden opgegeten, ja dat gebeurt ook. En ook door bosbranden, daar kunnen wij niks aan 

doen. De overheid kan daar ook niks aan doen. Ze proberen preventief te praten met mensen die 

vuurtjes maken, maar uiteindelijk gebeurt dat ieder jaar en dan worden door die bosbranden ganse 

populaties verwoest. Daar kunnen wij natuurlijk niets aan doen, wij kunnen alleen maar proberen 

hier en in Nederland, Duitsland en Frankrijk te kweken zodat mensen legale diertjes halen en ze niet 

uit de natuur geroofd worden. Ook door smokkel want mensen in die landen die leven van een 

inkomen van twee-, driehonderd, vierhonderd euro per maand… de wereld is nu echt een dorp 

geworden…. en die denken ‘als ik er nou een paar kan meesmokkelen naar Nederland of Duitsland, 

nou dan kan ik die daar verkopen’. 

Q: Ja vanuit hun gezien gaat dat zo. 

A: Ik zal dat illustreren: zo is er hier in Belgie vorig ja, of voor twee jaar een garagebox met zo een 

driehonderd schildpadden aangetroffen. Dat was een man en die had dat allemaal meegesmokkeld 

naar zijn garagebox en toen werden er driehonderd schildpadden aangetroffen. Dat was allemaal 

meegebracht van die landen zoals Marokko en Tunesië voor het geld. Iedereen die een schildpad 

verkoopt moet een CITES certificaat hebben, moet gechipt zijn, moet dit, moet dat en je moet 

milieuvergunningen hebben. Dus zo wordt illegale handel een beetje aan banden gelegd.  

Q: Ja er wordt echt wel goed om gedacht alleen het daadwerkelijk stoppen van die illegale handel dat 

is echt nog wel een uitdaging.  

A: Dat is een uitdaging natuurlijk. En ik zie het ook in die (facebook)groepen aangeboden; er zijn dan 

mensen die echt jacht maken op schildpadden uit bepaalde streken van Mallorca, van bepaalde 

delen van Italie en die proberen ze dan met valse papieren over te brengen en te verkopen. Dat is 

nou iets, daar moet wel iets aan gebeuren. En die gewone dieren die vroeger in de jaren 60, 70 en 80 

legaal naar hier gebracht werden die heeft iedereen al intussen. Ze willen eigenlijk die van specifieke 

streken waar weinig van zijn natuurlijk. Ja die proberen ze te bemachtigen.  

Q: Ja de zeldzame soorten worden zo uit de natuur geroofd en dan blijft er niks meer over. 

A: En dan zijn er al zo weinig en dan worden ze nog eens extra gevangen doordat het statusdingen 

zijn voor sommige mensen.  

Q: Dus het is ook een stuk status? Het is nog wel heel moeilijk te stoppen denk ik, maar het is heel 

fijn dat er organisaties zijn zoals uw organisatie die in elk geval bijdragen aan een normale kweek 

zodat de gewone mens toch ook op een andere manier aan schildpadden kan komen. 

A: Ja alleen voor sommige mensen volstaat dat niet; ze moeten echt dieren die zeldzame hebben. 
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4.2 Interview zoo keeper 
Man, Nederlandse nationaliteit 

Betrokkenheid bij behoud (reuzen)schildpad: verzorger van reuzenschildpadden in dierentuin. Helpt 

tevens mee bij gedragsonderzoek en educatie. 

Interviewer: Miranda van Ligten 

Date interview: 19-1-2022 at 10.30 AM 

Location: Amsterdam 

 

Q: Kun je wat meer algemeen vertellen over je activiteiten met de reuzenschildpadden? 

A: Jazeker, we hebben hier 6 reuzenschildpadden zitten. Twee mannen, dat zijn de grote jongens. Dit 

is het vrouwtje. Van die kleine daar weten we het geslacht nog niet en dit zijn een mannetje en een 

vrouwtje. Die zijn ook een stuk jonger. 

Q: Wat zijn de leeftijden van die schildpadden? 

A: Die komen uit het wild, die zitten hier al heel lang en die schatten we op zo een 70 a 80 jaar oud. 

Dat weten we niet precies. Omdat ze uit het wild komen weten we niet precies hoe oud ze waren 

toen ze uit het wild kwamen. Dat is iets wat vroeger nog gebeurde; uit het wild binnenhalen. Nu niet 

meer. Zij ook trouwens, zij is een jaar of 60. En die 2 grote jongens die zullen nu rond de 15 jaar 

zitten, die zijn jong binnengekomen. En die kleine daar die is nu een jaar of 10 ongeveer. 

Q: Is die kleine bij jullie geboren? 

A: Nee die is niet bij ons geboren, die hebben we van een andere dierentuin, die hebben we zo 

binnengekregen. De dagelijkse verzorging bij ons is ’s ochtends eerst het hok schoonmaken en ze ten 

geven. Wat er nu ligt dat geven we elke dag. En altijd gras of hooi voorradig. In de zomer dan gaat die 

schuif open en dan hebben ze een heel buitenverblijf erbij en daar kunnen ze onbeperkt gras 

vandaan scharrelen. En ja in de toekomst willen we dit verbreden en ook geschikt maken voor ei-

legplaatsen. Dit is een vrouwtje, in principe oud genoeg om eieren te krijgen maar zoals je ziet, zij 

heeft een heel andere bouw dan die anderen. En dat heeft met groei te maken, we hebben het idee 

dat er met haar wat mankeert. Zij is helemaal vlak. Nou zie je ook wel dat verschil tussen die 2 

mannetjes. Dat heeft ook met voeding te maken die ze in hun hele leven hebben gehad en het kan 

ook met luchtvochtigheid te maken hebben. Dus ja, die is gewoon zo binnengekomen en die is met 

wat meer hobbels binnengekomen. Je ziet, deze zijn in Artis opgegroeid en die andere ook en die 

hebben toch wel vergelijkbare bouw in hobbels doordat ze hetzelfde aan eten krijgen en dezelfde 

luchtvochtigheid hebben hier. Dan zien je dan ze beter gaan hobbelen. 

Q: En dat is het gezonde patroon wat zij hebben? 

A: Zo zou je het willen zien, maar tegelijkertijd is dat ook iets waar de meningen over verschillend 

zijn. En je zal ook zien dat als je in de natuur gaat kijken dan zie je daar ook verschillen tussen de 

(schildpadden in verschillende) leefgebieden en verschil in soorten en in schildpadden onderling. Het 

is ook de vraag waar die verschillen dan vandaan komen. Ik heb wel eens onderzoeken gelezen, maar 

de een zegt ‘het heeft alles met voeding te maken, met calcium, eiwitrijk, eiwitarm voer’. Maar de 

laatste jaren hebben ze het er toch wel over dat het een luchtvochtigheidsdingetje is. Die lijnen die je 
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ziet in 1 zo een schub zeg maar, dat die net even wat anders opdroogt, op gaat bollen en net even 

iets meer omhoog gaat of niet. Daar zijn de meningen over verdeeld. 

Q: Maar jullie willen dan met haar gaan fokken? 

A: Nou ja dat hopen we, maar de vraag is echt wel of zij daar geschikt voor is.  

Q: Dit is de enige dame? 

A: Nee hier zit nog een dame tussen en misschien dat dat ook nog een dame is, maar het is op deze 

leeftijd nog een beetje moeilijk te zien. Ik heb ze wel boven elkaar zien zitten dus ik ben er wel van 

overtuigd dat dit ene mannetje en een vrouwtje is. En die komen nu wel in de leeftijd en de grootte 

dat ze geslachtsrijp worden. En dan hopen we ook jongen te kunnen krijgen.  

Q: Want met het oog waarop willen jullie graag fokken? 

A: Nou ja het liefst zoveel mogelijk nakomelingen om de soort in dierentuinen in stand te kunnen 

houden. Dat is wat we willen. (De dierentuin in) Rhenen heeft er heel veel gekweekt afgelopen jaren. 

Het zijn natuurlijk grote dieren dus je moet als dierentuin wel plaats hebben voor zulke dieren. Dus ik 

weet niet hoe het nu met de vraag zit naar Aldabra’s. Dus dat is ook iets wat wij moeten bekijken als 

we straks wel eieren hebben; hoe zit dat nu op dit moment met het dierenbestand in andere 

dierentuinen. Daar moet wel ruimte voor zijn. 

Q: Gaat het dan alleen om Nederland of gaat het om internationale uitwisseling? 

A: Nee internationaal. EAZA is de Europese dierentuinenvereniging, alle tuinen die daarbij 

aangesloten zijn, dat zijn de dierentuinen waar wij mee ruilen. Je ruilt als je een overschot aan dieren 

hebt. Dan zet je dat op een lijst en de andere dierentuinen kunnen dan kijken wat je over hebt en die 

kunnen ze dan in de collectie opnemen. 

Q: Ja precies dus eigenlijk voor het behoud voor in dierentuinen zijn die kweekprogramma’s hier. 

A: Juist. 

Q: Nou heb ik ook wel eens gelezen over kweekprogramma’s van dierentuinen die dan weer dieren 

terug zetten in het wild. Werken jullie daar ook aan mee en hoe denk je daarover? 

A: Zeker, daar werken wij wel aan mee. Niet met die Aldabra’s want daar is gewoon naar mijn weten 

op dit moment in de dierentuinenwereld geen project voor die deze Aldabra schildpadden uitzetten. 

Nou weet ik niet uit mijn hoofd – misschien weet jij dat – wat de status is van de Galapagos 

reuzenschildpad, ik weet dat de Aldabra’s kwetsbaar zijn. 

Q: Ze zijn bedreigd. Op de Galapagos is het zo dat elk eiland zijn eigen soort heeft. Het eiland Santa 

Cruz waar mijn onderzoek dan voornamelijk over gaat heeft 2 soorten. En alles varieert van bedreigd 

tot zwaar bedreigd. Dus daar zijn fokprogramma’s op gericht. Sommige zijn al uitgestorven maar 

worden dan ook weer helemaal terug gekweekt met bepaalde genen die dan nog ergens voorkomen 

in dierentuinen. 

Ben je zelf wel eens geweest in hun natuurlijk leefgebied? 

A: Nee helaas… 

Dat zal met de Galapagos ook meespelen; vernietiging van habitat? En bedreiging door diersoorten 

die daar niet horen zoals geiten? 
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Q: Ja je hebt meerdere invloeden gehad. Inderdaad vooral menselijke invloeden. En dat varieert van 

habitatverlies, maar ook stropen. In de tijd van Darwin is er heel veel gestroopt. Toen is er al heel 

veel verloren gegaan, maar ook nu wordt er soms nog gestroopt. Bijvoorbeeld door boeren wanneer 

ze migreren en ze trekken door boerenland en dan worden de gewassen aangevreten wat niet 

iedereen kan waarderen. Gelukkig zie je wel een omslag komen dat boeren ook het nut inzien van de 

schildpadden en niet alleen het nut van de soort op zich, maar ook het financieel nut; dat ze er 

toeristenfarms van maken. Maar het gebeurt nog steeds helaas en er wordt ook bijgehouden 

hoeveel er gestroopt wordt. Ook verkeersslachtoffers heb je en de invloed van toerisme is ook een 

discussiepunt. Enerzijds is het goed omdat het schildpadden kan behouden en financiën voor het 

behoud van de leefgebieden kan veroorzaken, anderzijds heb je natuurlijk ook wel een stuk 

verstoring. En inderdaad (is er) predatie doordat eieren aangevreten worden door dieren die daar 

niet van nature voorkomen en het gras wordt opgegeten door bijvoorbeeld geiten. En dan heb je 

daar nog een natuurlijke oorzaak en dat zijn de vulkanen. Er zijn daar in het verleden vulkanen 

uitgebarsten waardoor er een hele populatie is uitgestorven. Dus dat zijn een beetje de dingen die 

daar spelen.  

Ben je een beetje bekend met de problematiek voor populaties in het wild? 

A: Nee, wat ik je net zeg, ik weet dat er dingen spelen zoals habitatverlies. Maar jij bent daarin een 

stuk verder inderdaad. Ik hoor je net zeggen ‘toerisme, verstoring’, dat is wel interessant, want ik 

vraag me wel af in hoeverre een schildpad daar last van heeft. Ik merk dat die schildpadden als ik het 

vergelijk met andere reptielen - als ik hier sta of als het publiek er is - dat ze zich er niks van 

aantrekken. Je merkt geen verandering in gedrag. En helemaal nu is het grappig, nu we met corona in 

een lockdown zitten en dan weer ineens niet in lockdown zitten… Je ziet bij veel reptielen het 

verschil.  

Q: Ja? 

A: Ja klopt, verplaatsing in het verblijf. Dat ze weer wat meer tevoorschijn komen. En bij 

schildpadden zie je dat niet. Met die schildpadden is het qua gedrag; ze trekken zich nergens iets van 

aan, ze doen gewoon hun ding. Misschien is het ook vertekenend omdat je met een heel rustig dier 

te maken hebt; dat als ze wel in de stress schieten maar ze het niet zo heel gemakkelijk laten zien. 

Q: Waaraan merk je dat dan als een schildpad gestrest is?  

A: Nou ja, ze kunnen rennen. Als ik die kleine neem als voorbeeld, die kleine is een stuk schuwer dan 

de rest.  Omdat die grote jongens er al veel langer zitten, zijn die veel meer gewend. Dat verandert 

nu, maar helemaal in het begin als ik dan in het verblijf kwam dan ging die echt een versnelling 

hoger. Rennen is een groot woord maar ja…het is wel echt een versnelling hoger. Wat zij ook doen is 

hun koppen terugtrekken. Dus als ik hier ga staan dan zie je een kleine reactie. 

Q: Ah ja. 

A: Dit is een reactie als je te dichtbij komt en dit zijn wel de stress reacties die ze hebben. En als ik het 

publiek daar zie staan en het staat echt helemaal vol, dan hebben zij die reactie niet. En dan vraag je 

je wel af wat er inwendig gebeurt. Dat is wel een dingetje, de stresslevels en zo. Dat zou wel een 

interessant onderzoek zijn om de stresslevels inwendig te onderzoeken. Ik vraag mij af van de 

aanwezigheid van toerisme, hoeveel problemen zij daarmee hebben. 

Q: Ja dan zou je je ook nog kunnen afvragen in hoeverre er een stress reactie is bij dieren in de 

dierentuin en dieren in het wild. Of daar nog verschil in zit. 
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A: Jazeker, ja absoluut. En dan zou je ook kunnen kijken naar gebieden waar schildpadden gewend 

zijn aan wat meer toerisme en gebieden waar het wat rustiger is. 

Q: Ja precies, ik merkte aan deze (schildpadden) dat ze gelijk naar me toe kwamen. 

A: Dat is niet te vergelijken met de dieren in het wild. Maar over het algemeen hebben ze niet zoveel 

te vrezen. Nou ja, behalve de dingen die je net noemde. 

Q: Dat is dan misschien ook gelijk een oorzaak waardoor je dus ook die conservation conflicts met 

boeren hebt en verkeersslachtoffers. Ze kijken nergens naar en zijn totaal niet bang. 

A: Nee precies. Dat is een stukje natuurlijke evolutie. Van oorsprong hebben zij geen vijanden.  

Q: Kom je wel eens in aanraking met andere activiteiten van natuurbeschermers die zich 

bezighouden met reuzenschildpadden? Of hebben jullie daar nooit zoveel mee te maken? 

A: Nee, nee, daar hebben wij niet zoveel mee te maken. 

Q: Ook geen onderzoek?  

A: Nee, ik werk hier nu 10 a 11 jaar. Ik weet niet of het wel eens in het verleden is gebeurd, er 

kunnen onderzoeken zijn geweest naar voeding, maar op het gebied van natuurbescherming niet dat 

ik weet.  

Q: Oké, dat is wel interessant. Ik denk dat dat wel klopt wat je zegt hoor, want dat viel mij ook op, dat 

er relatief sowieso heel weinig onderzoek is gedaan naar reuzenschildpadden. 

A: Ja, wel opvallend hoor. Je ziet in de reptielenwereld, de grote soorten dat zijn de krokodillen en 

komodovaranen, dat zijn de soort waar over het algemeen nog weinig naar gekeken wordt. En ook 

met de reuzenschildpadden… 

Q: Nou dan heb ik nog genoeg te doen de komende tijd. 

A: Ja je hebt genoeg te doen. Ik ben wel benieuwd; als je interessante dingen komt, laat het me 

weten. 

Q: We gaan even naar jou persoonlijk toe; hoe ben je gemotiveerd geraakt om met 

reuzenschildpadden en reptielen in het algemeen te willen werken? 

A: Ik ben een dierenliefhebber; ik ben van jongs af aan al hobbymatige reptielenhouder. 

Voornamelijk hagedissen. Toen ben ik MBO dierverzorging gaan doen en daarmee gaan werken. En 

daarna ben ik HBO wildlife management gaan doen. Ik had eigenlijk meer het idee om jouw kant op 

te gaan. Meer de natuurrichting op te gaan en ja toen ben ik hierin terecht gekomen. Ik heb hier mijn 

afstudeerscriptie gedaan en toen vroegen ze of ik hier wilde werken. Ik kon op de reptielenafdeling 

terecht. En nu ben ik de vaste dierenverzorger al voor veel aantal jaar.  

Q: En naast de reuzenschildpad heb je dus nog een aantal andere reptielen onder je beheer. 

A: Ja we hebben een heel reptielenhuis dat zit vol met reptielen waar ik nu net naar binnen liep. En 

deze hebben hier een ruimte gekregen. Dus zo ben ik begonnen.  

Q: Je vertelde dat je als kind al begon met reptielen, met hagedissen. Waar kwam die interesse zo 

vandaan? Had je bijvoorbeeld bij vriendjes hagedissen gezien of een keer in een dierenwinkel? Of 

misschien vanuit je familie de interesse meegekregen? 
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A: Dat ontstond in het buitenland. Ik ben altijd klimmer geweest en in de Alpen geweest. En als jonge 

jongen ging ik van die hagedisjes, rotshagedisjes vangen. Dat is eigenlijk hoe het begonnen is. En dan 

bouwde mijn broer een terrarium en daar gingen ze dan in.  

A: Dus je broer was ook een liefhebber? 

Hij was ook een liefhebber. We namen ze mee uit het buitenland. Dat zou ik nu niet meer doen 

natuurlijk. Maar we hebben het echt over 7 jarige jongetjes. En toen hadden we ze dus thuis en zijn 

we het uit gaan breiden. We zijn steeds meer reptielen gaan houden en ja toen is het een hobby 

geworden. 

Q: Mooi ook dat je familie daarvoor openstond. Allemaal natuurliefhebbers? 

A: Zolang het geen slangen waren. Dus zo is het begonnen. Ja ik ben een natuurman, dus ik ben graag 

in de natuur. En uiteindelijk ben ik Wildlife management gaan doen. Ik zie ze het liefst in de natuur. Ik 

vind de link met het buitenland belangrijk. Daarom vind ik dit (interview) ook zo interessant. En ik 

denk dat dierentuinen druk bezig zijn om dat steeds meer een belangrijk onderdeel te maken. 

Q: En waaraan zie je dat dan terug, dat de dierentuin daar ook meer mee doet, met 

natuurbescherming? 

A: Nou ja aan natuurbehoudsprojecten waar we aan meedoen. De gierenvoliere waar we net 

onderdoor gelopen zijn is daar een voorbeeld van. Gieren waar wij mee kweken worden uitgezet in 

Sardinië. Daar zit een heel mooi natuurbehoudsproject aan vast. Dat zijn projecten die hier 

meespelen. En ik denk de reptielenwereld wat dat betreft nog heel erg in de kinderschoenen staat. 

Het zijn vooral de dieren die mensen toch wat meer aanspreken in eerste instantie, zoals 

apensoorten, waar veel meer onderzoek naar gedaan wordt. En wat betreft de reptielenwereld; ik 

zou graag als er een project is daaraan meedoen. Ja gewoon die onderzoekswereld meer betrekken. 

Er wordt nog vrij weinig gedaan op het gebied van reptielen. 

Q: Ja ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Ik las dat namelijk ook terug in rapporten. En het is 

eigenlijk best wel shockerend dat reptielen waaronder schildpadden, veel harder achteruit gaan dan 

de dieren die jij noemt zoals de apen, terwijl daar de focus op ligt. Maar ze zijn dan toch iets minder 

knuffelbaar voor het grote publiek... 

A: Maar ik vind het wel apart dat het bij schildpadden zo is. Kijk bij een kleine hagedissensoort snap ik 

het, want daar is de band tussen de maatschappij en de kleine hagedisjes te klein. Een olifant en een 

aap dat is schattig, dat werkt. En voor natuurorganisaties is dat ook makkelijker verkopen. Om geld te 

verzamelen of wat dan ook. Het is voor een aap gewoon makkelijker denk ik dan voor een reptiel. 

Nou denk ik wel; een reuzenschildpad is groot, dat spreekt aan, dat is bijzonder. Dus ik geloof wel dat 

met een beetje moeite voor projecten zoals voor de Galapagos schildpadden er wel interesse kan 

komen. 

Q: Jawel, ja voor die soort is er best interesse, gelukkig! 

A: Wij zijn hier ook mee bezig hoor, om de dieren die wat minder in de picture staan om die wat 

meer naar voren te schuiven. Natuureducatie over wat we allemaal voor dieren hebben in de wereld 

en hoe bijzonder die zijn! Tot en met het kleinste hagedisje aan toe! Ja het is misschien wel een klein 

hagedisje, maar kijk eens goed, kijk eens hoe mooi die is! En dit doet die in de natuur en dat is 

eigenlijk heel bijzonder. Dat proberen we wel meer naar voren te brengen. Het educatieve verhaal. 

Q: En hoe doen jullie dat dan? Doen jullie dat met informatieborden of met lezingen? 
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A: ja beide. Wijzelf proberen dat te doen, maar ook onze verzorgerspraatjes zijn erg gericht op 

krokodillen en komodovaranen, de grote soorten. Maar we willen wel kijken of we een omslag 

kunnen maken en mensen betrekken bij mijn dagelijkse werkzaamheden met alle andere kleine 

diersoorten. En met social media proberen we de kleine vergeten dieren in de picture te brengen.  

Q: Die misschien wel een hele grote functie in een ecosysteem hebben waar men niet van weet. 

A: Ja precies en dat is ook de richting waar de dierentuin echt op wil - al jaren - en dat is ook (in lijn 

met) de toekomstvisie van de dierentuin: natuureducatie. En dat heel breed pakken. Inderdaad 

gewoon ook het hele ecologische verhaal meenemen. 

Q: Dus als ik het samenvat; wat jullie dus eigenlijk doen voor die reuzenschildpadden en andere 

dieren is: 

- Fokprogramma’s zodat in dierentuinen de soorten behouden blijven, 

- Meewerken aan internationale natuurbeschermingsprogramma’s. In dit geval niet zo zeer 

gericht op de reuzenschildpad maar wel voor de andere soorten, 

- En misschien nog wel de belangrijkste is de educatie aan mensen. Een stukje 

bewustwording… 

A: Jazeker. Educatie is een groot ding geworden, ook door de praatjes hier in de tuin. En educatie is 

voor mij niet alleen maar een praatje, maar mensen stellen vragen, zijn geïnteresseerd en dan 

probeer je de boodschap ook over te brengen.  

Q: Nog even terug naar het stukje kennis. Want je vertelde er al over dat je 2 opleidingen hebt 

gedaan op dit gebied; MBO en HBO. Als je het nou vergelijkt met ervaringsdeskundigheid, wat is voor 

jou het belangrijkste om te kunnen werken met reuzenschildpadden? Is dat een combinatie van je 

ervaring en je opleiding? Want je werkt inmiddels al best wel lang hier in de dierentuin. 

A: Ja ik denk dat als je kijkt naar puur dierverzorgings-technisch dan is het ervaring, puur omdat je op 

je opleiding weinig met reptielen te maken hebt. Dus dan is het eigenlijk opgebouwde ervaring. Maar 

als je kijkt naar dat ik als dierverzorger ook graag het plaatje meeneem van natuurbehoud of 

onderzoek doen, in dit geval het natuurlijke plaatje dat is natuurlijk ook een deel de opleiding 

Wildlife management geweest. En eigen interesse. Dus wat dat betreft is het een combi van beide. 

Q: Ja dus eigenlijk voor je dagelijks werk is je ervaring het belangrijkste geworden en voor het 

totaalplaatje is je opleiding toch ook een hele belangrijke. Kun je daar een voorbeeld van geven, 

zowel van hoe je wetenschappelijke kennis bijdraagt aan je dagelijks werk en wat je aan ervaring 

meeneemt.  

A: De praatjes met de mensen zijn daar een voorbeeld van, dit (interview) is daar een voorbeeld van. 

Ja ik vind dit (interview) belangrijk, ik vind dit ook een onderdeel van mijn werk. Dus ja openstaan 

voor dit soort dingen. En het is ook regelmatig dat ik naar meetings ga van verschillende mensen uit 

de reptielenwereld en dierentuinen. En daar kom je ook de projecten tegen. Dat zijn dan vaak zaken 

als het stamboek van een krokodillensoort, die mensen weten allemaal wat voor 

natuurbehoudsprojecten er spelen. Ook dat; met elkaar samenkomen, met elkaar erover bomen, dat 

is onderdeel van mijn werk. 

Q: Wat voor meetings zijn dat dan? Is dat binnen Europa?  

A: Dat is binnen Europa. Dat zijn veelal verschillende curatoren van verschillende dierentuinen, 

reptielencuratoren die dan bij elkaar komen. Vanuit EAZA is dat geregeld. Je hebt EAZA met 

verschillende adviesgroepen voor bepaalde diersoorten. Dat zijn gewoon de mensen die er verstand 
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van hebben, die er vol in zitten, die dan met elkaar gaan praten. Ook over bijvoorbeeld: ‘jongens we 

hebben een Aldabra reuzenschildpad, daar willen we een fokprogramma voor opzetten. Of: We 

hebben hier de husbandry guidelines, kunnen we daar wat aan veranderen zodat we de 

kweekresultaten kunnen verhogen en iets doen wat welzijns-verhogend is’. Dat is allemaal wat er 

besproken wordt. En daar is ook vaak natuurbehoud bij.  

Q: Dus jullie stemmen de richtlijnen die je gebruikt bij je dagelijks werk af in een groter verband. 

A: Ja, alle soorten is niet mogelijk omdat er teveel diersoorten zijn in dierentuinen. Maar we doen dit 

wel als het om een bedreigde diersoort gaat. Het zijn ook vaak de bedreigde diersoorten of soorten 

die in dierentuinen bijna niet meer voorkomen waar dan stamboeken voor opgericht worden. Dat 

zijn ook vaak de diersoorten waarvoor gekeken wordt naar projecten als dat nodig is, als die 

contacten er zijn met natuurbeschermingsorganisaties op de desbetreffende plaatsen. 

Q: En zitten daar ook wel eens landschildpadden tussen die dan besproken worden? Zijn daar nog 

heel specifieke soorten tussen die op uitsterven staan? 

A: Ja je hebt de Egyptische landschildpad, die hebben wij ook in de collectie. Een klein schildpadje is 

dat. Dat is er een voorbeeld van. En nou is daar geen natuurbehoud / uitzettingsproject van, maar 

dat is wel een stamboek die in de gaten gehouden wordt. En op dit moment ligt de focus vooral op 

waterschildpadden, Aziatische waterschildpadden, omdat het daar er gewoon beroerd mee gaat. En 

ja, daarvoor is het inzet heel hard nodig. En daar ligt nu de focus en dat zal wel een paar jaar de focus 

blijven. Die soorten gaan echt als een gek achteruit. Het feit dat al die Aziatische watersoorten zijn 

ernstig bedreigd zijn.  

Q: Er wordt ook nog veel gestroopt voor medicijnen en eten. 

A: Ja dat is het grote probleem daar. Je hebt ook in de tropenkas de Maleise schildpad, de bataguren 

zitten. Daar zijn natuurbehoudsprojecten en uitzetprojecten mee. Ook met een andere ondersoort 

dan die wij hebben. Niet deze maar met een zusje daarvan zeg maar, die wordt dan uitgezet en 

gevolgd. En die wordt dan uiteindelijk gevonden in de netten van vissers om het zo maar te zeggen. 

Dat is vaak het moeilijkste met natuurbehoudsprojecten. Je kweekresultaten kunnen dan zo goed 

zijn, maar ja… 

Q: Dat lijkt mij heel frustrerend. 

A: De oorzaak moet verholpen worden anders heeft het weinig zin. In Aziatische landen zijn dat 

lastige problemen. Ja en dat is natuurlijk dan ook een educatief verhaal. Daar komt ook educatie bij 

kijken. 

Q: Jazeker! Ik had bijvoorbeeld ook gesproken met andere natuurbeschermers en hoorde dat 

mensen er echt op uit zijn om dieren te zoeken en te smokkelen. 

A: Ja zo gaat dat. Dat is echt een stroperij! Er zijn partijen gevonden van 10.000 schildpadden die dan 

de zwarte markt op gaan. Dat blijft een gigantisch probleem. Het levert gewoon geld op. Maar ook 

op de hobbymatige markt. Een schildpad kost gewoon veel geld, dus je kan er veel geld mee 

verdienen.  

Q: Ja dan gaat het geld toch voor de natuur. Werken jullie dan ook wel eens samen met een Schiphol 

of een haven van Rotterdam waar dan wel eens wat gesmokkeld wordt of wat dan ook. 
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A: Het wil nog wel eens gebeuren, maar het gebeurt niet veel, dat ze dan een inbeslagname hebben 

waar ze dan niks mee kunnen en dat wij ze dan over nemen en hier de best mogelijke verzorging 

geven. 

Q: Wat fijn! Dus ook nog een stukje opvang doen jullie? 

A: Eigenlijk niet, maar we willen wel eens een uitzondering maken. Alleen bij nood en niets als 

hoofdtaak want dan wordt je al snel als opvang gezien en dat willen wij zeker niet zijn. 

Q: Nee ik begrijp het. Dan ga ik naar mijn laatste vraag toe: als je nou iets zou kunnen veranderen op 

het gebied van natuurbescherming rond de reuzenschildpadden, wat zou je dan als eerste willen 

aanpakken. Of wat zou je mij willen adviseren om mee aan de slag te gaan? 

A: Moeilijke vraag. Ik denk communicatie / educatie. Ik denk dat het vaak onwetendheid is in dat 

soort gebieden, onkunde hoe ermee om te gaan. Zoals over de boeren die je al noemde, dat er ook 

juist wel geld te verdienen valt met dit soort dieren. En ik denk dat helemaal als we naar Nederland 

kijken, maar ik denk dat ook als we wereldwijd kijken het maatschappelijk ook steeds een groter ding 

wordt, dat er ook wel meer interesse is in natuurbescherming. Dus ik denk dat als de communicatie, 

de educatie goed is, als er gefocust wordt op inzien hoe kunnen we met dieren omgaan, maar vooral 

ook ‘wat kunnen ze ons brengen’ er meer interesse voor natuurbescherming komt. Ik denk dat naar 

welke diersoort je ook kijkt, dat altijd een terugkerend verhaal is. En ook als je kijkt bij de successen 

in de natuur, dan hoor je een terugkerend verhaal; ‘we hebben ze wel laten inzien dat het ook een 

positief effect kan hebben’. 

Q: Dus de bewustwording zou jij op 1 zetten. 

A: Bewustwording, ja dat denk ik wel. En helemaal met die reuzenschildpadden, we hebben het niet 

over een leeuw die onze kinderen in gevaar brengt, we hebben het over een dier waar heel goed 

mee samen te leven is, waar we heel goed mee naast elkaar kunnen leven. Dus ja, zeker voor 

schildpadden geloof ik dat daar een winst te behalen valt. 
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4.3 Interview researcher / policy officer 
Man, Nederlandse nationaliteit 

Beleidsmedewerker overheid en onderzoeker herpetologie 

Interviewer: Miranda van Ligten 

Date interview: 13-5-2022 at 2 PM 

Location: Austerlitz 

 

Q: Hoe ben je geïnteresseerd geraakt in schildpadden? 

A: In eerste instantie ben ik als vrijwilliger begonnen bij de reptielenopvang. Op een gegeven 

moment runde ik die hele opvang zo ongeveer zelf. De eigenaar vond het allemaal wel prima zo, er 

kwamen ook amper bezoekers en de rondleidingen deed ik ook. En dat kan natuurlijk niet dat je als 8 

jarig jongetje de verantwoordelijkheid hebt, dat moet je niet willen. Nu is het echt de kleinste 

dierentuin van Nederland, ook met een officiële dierentuinvergunning. 

Natuur heeft er altijd wel ingezeten. Als 12 jarig jongetje heb ik ook bedacht dat ik naar een school 

wilde waar de biologielessen er goed in zitten. 

Q: Dus van jongs af aan had je je richting al bepaald? 

A: Ik groeide op in een recreatiegebied, middenin het bos. Daar waren geen kinderen in de buurt dus 

als ik vrij was van school dan ging ik de natuur in om hutten te bouwen en eieren zoeken van vogels 

of veren. En ik had ook een hokje met een heel mooi kastje met uilenballen die ik dan uitgeplozen 

had en alle muizenschedeltjes en andere restanten die ik eruit gevonden had. Dus dat zat er van 

begin af aan in. 

Q: En werd je dan ook gestimuleerd vanuit je familie? 

A: Eigenlijk niet, nee helemaal niet. Dat zat helemaal niet in de familie dat natuuronderzoek. Ze 

hadden er vrij weinig mee. (Ik ben) een beetje een selfmade men, naar de bibliotheek geweest, alle 

boeken gehaald, dingen lezen en leren. 

Q: Als je nou kijkt naar de verhouding tussen opleiding en ervaringsdeskundigheid, heb je dan in je 

werk vooral gebruik gemaakt van je ervaring of van je wetenschappelijke kennis? 

A: Het begon als ervaring want op school zeiden ze je hebt VWO gedaan, je bent afgestudeerd met 

een Gymnasium diploma, waarom ga je HBO doen? Dus als je dan verder wil met je opleiding dan 

moet je biologie studeren. Maar ik dacht: ‘dan begin je met celbiologie, maar ik wil hands on. Ik heb 

gewerkt in een dierentuin en ik wil gelijk verder met dieronderzoek. Ik weet precies wat ik wil en dat 

is niet iets met celbiologie.’ Nou en er was geen andere opleiding dus mijn mentor zei: ‘Je moet 

gewoon Engelse taal- en letterkunde doen.’ Nou dat werd niets. Dus in mijn vrije tijd ben ik nog wel 

met natuuronderzoek bezig geweest, ervaring opgedaan. En na een jaar Engelse taal- en letterkunde 

heb ik een sabbatical opgenomen. Als koerier heb ik toen wel geld verdiend en bewuste keuzes 

gemaakt met een studieadviseur, kijken wat er te koop is. En ik ben met de directeur van Artis gaan 

praten. Die zei ‘er is een nieuwe opleiding in Leeuwarden was gestart: diermanagement, dat is 

misschien wel wat voor jou.’ Met dieren bezig zijn - niet zoals een universitaire studie vanaf de basis 

bezig is - en dat bleek voor mij een schot in de roos. Nou ja, met VWO en daarna HBO daar rol je best 

wel makkelijk doorheen ook doordat je vrijstellingen krijgt omdat je sommige vakken al op het VWO 
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hebt gehad. Het rare vond ik dat je zelfs korting kreeg op je stages. Ik zei: ‘Dat is juist wat je mist in je 

vooropleiding die heel theoretisch is, zeker bij VWO’. Juist je praktijkervaring die ontbeer je. Dus ik 

heb er heel bewust voor gekozen om niet 3 maanden stages te doen, maar 4 maanden. En dan ook 

zoveel mogelijk en zo breed mogelijk. Dus niet op 1 specifieke diersoort. De tijd waarin we nu leven; 

het werk voor ecologen ligt voor het oprapen. 20 Jaar geleden was dat compleet anders. Dus je kon 

je niet teveel focussen op 1 specifieke diersoort want dan wist je vrijwel zeker dat je nooit een baan 

zou krijgen. Dus ik moest echt zoveel mogelijk dingen doen. Te beginnen bij het reptielenhuis; eerst 

wil ik me op krokodillen, schildpadden en slangen focussen, dan ga ik wolven onderzoeken in 

Roemenië, dan ga ik iets met roofvogels doen in Amerika en vervolgens nog even een 

populatieonderzoek naar adders in Drenthe en vangmethodes. Ik heb dan de ethologie en ecologie 

en van alles wat voor een goede basis en daarna ga ik een gerichte keuze maken. Ik dacht dus aan 

diermanagement, Wildlifemanagement. Dan kan je vervolgens naar Wageningen gaan, bos- en 

natuurbeheer maar dat is niet echt het Wildlifemanagement wat ik in gedachte had. En je beperkt 

jezelf teveel wanneer je in Nederland blijft. Dus ik ben internationaal gaan kijken; Canada, Noord-

Amerika. De connectie (via een professor in Leeuwarden) was snel gelegd naar Zuid-Afrika. De taal 

lijkt op het Nederlands en qua biodiversiteit is Zuid-Afrika ook een fantastisch land. Dus ik ben naar 

Pretoria getogen om daar Wildlifemanagement te gaan doen, dat was een logisch gevolg na 

Diermanagement.  

Q: Aan de Universiteit?  

A: Aan de universiteit van Pretoria.  

Q: Je noemde dat je als eerste wat wilde gaan doen met reptielen.  Waarom was dit jouw eerste 

keus?  

A: Dat was mijn eerste keus en niet alleen omdat dit in mijn interessesfeer ligt maar wanneer je kijkt 

naar de zoogdieronderzoeken in Zuid-Afrika, zoals olifanten en leeuwen, daar weten wij zo ongeveer 

alles al van. En dan ga je onderzoek  doen naar de keutels van een leeuw, net even anders dan 20 

man voor je…. wat voegt het toe aan de wetenschap? Je hebt dan heel makkelijk binnen 3 maanden 

je data, dan ga je publiceren en heb je je titel. En daar doe ik het niet voor. Het gaat om kennis 

vergaren en om kennis doorgeven. En dan maak ik het mezelf maar wat moeilijk, dan maar een 

onderzoek naar reptielen. Want in Centraal-Afrika vind ik dat een ondergeschoven kindje. Zeker met 

het probleem van bushmeat. Zeker op dit moment met illegale houtkap. Het hele continent wordt  

leeggeroofd door bepaalde bevolkingsgroepen die dezelfde rijkdom als Europa en Noord-Amerika 

nastreven. Dat gaat veel te snel. Van sommige soorten zullen we nooit geweten hebben dat ze 

bestaan hebben. Dus ik wil echt een onderzoek doen wat toegevoegde waarde heeft en waardoor je 

uiteindelijk ook dieren en habitats kan beschermen. 

Q: Mooi. Dat is ook voor mij de keus geweest om ook voor reptielen te gaan. Ik heb gelezen dat de 

reptielen harder achteruit gaan dan bijvoorbeeld zoogdieren. En inderdaad is er relatief weinig 

onderzoek naar gedaan.  

A: Ja het is de oer, hoe dichter je bij de evenaar komt, hoe basaler het wordt. Dus hoe verder je bij de 

evenaar vandaag gaat, hoe meer de dieren geëvolueerd zijn. Als je het vergelijkt met de tijd van de 

dino’s: krokodillen en schildpadden zijn qua uiterlijk weinig veranderd. Ze waren vroeger wat groter. 

Maar de uiterlijke kenmerken zijn exact hetzelfde als de dino’s die we uit de oertijd kennen. Het is 

een perfect design geweest. Zoogdieren zijn pas echt goed ontstaan, toen de dino’s zijn uitgestorven. 

Maar reptielen leefden al in de tijd van de dino’s. Dat is een oervorm van dieren die nog steeds 

bestaat. We weten totaal niet hoe intelligent ze zijn, de krokodil-achtigen. Want je weet natuurlijk, 
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solitair levende dieren zijn over het algemeen wat dommer dan dieren die in een sociaal verband 

leven die moeten samenwerken.  

Q: Heb jij daar ook wel eens gekeken naar het gedrag van schildpadden?  

A: Van een heleboel schildpadden. Ik heb de Crocodile-handling cursus gedaan in Florida. Daar ben ik 

ook bezig geweest met Alligator Snapping Turtles. Dus hoe die een nestlocatie en zoeken en 

vervolgens ook fel verdedigen. Ja dat is ook een soort perfect design hoe ze dat doen met dat 

tongetje wat er uit komt. Dat lijkt op een wormpje. Ze liggen gewoon in een hinderlaag en hoeven 

verder niets te doen. Ik vind het machtig mooi hoe die dieren zich kunnen aanpassen, koudbloedig 

en is er een periode dat weinig eten is dan verlagen ze hun hartslag en lichaamstemperatuur.  

Q: Ze passen zich volledig aan en ze redden het ook.  

A: Ze zijn flexibel, als je ze maar voldoende tijd geeft. Dat is met zoogdieren wel een probleem nu. 

Die gaan gewoon meteen dood, die redden het niet en zijn niet flexibel genoeg. Reptiel-achtigen 

kunnen dat gewoon veel beter.  Schildpadden die kunnen een poot missen. En die kunnen de 

ontstekingen die daar dan optreden veel beter bevechten dan dat zoogdieren dat kunnen. Rottend 

vlees kunnen ze prima eten, krijgen ze helemaal geen last van. Ook het maag- darmsysteem is bij 

reptielen veel geavanceerder dan wij tot nu toe weten. Communicatie onderling ook, Alligators in 

Noord-Amerika die laten regendruppels op hun rug dansen om andere mannetjes te imponeren en 

om vrouwtjes te versieren met geluiden die wij niet eens kunnen horen omdat ze te laag zijn. De 

geluiden bij Aldabra-reuzenschildpadden, daar komt een geluid uit de keel bij het paren, dat is niet 

normaal. En het duurt lang ook. Alles gaat langzaam daar natuurlijk.  

Q: Je hebt al best wat interessante dingen genoemd. Je hebt het bijvoorbeeld over Bush-meat maar 

ook dat schildpadden en reptielen een groot aanpassingsvermogen hebben. Maak je je er dan alsnog 

zorgen over dat dingen als stroperij harder gaan dan dat dieren zich kunnen aanpassen?   

A: Jazeker. En zeker bij landschildpadden is dat een heel groot probleem, want die kan je heel 

gemakkelijk meenemen. We hadden het al in de tijd van de VOC. Die namen toen al 

reuzenschildpadden en andere landschildpadden mee. Je legde ze in het ruim op hun rug en zo 

gingen ze een aantal weken mee op reis. Ze gingen niet gelijk dood en zo konden ze hun vlees 

conserveren. We hebben er helaas zo als Nederlanders ook aan bijgedragen. Ja, met name reptielen 

die kunnen wat langer houdbaar blijven in het bushmeat circuit dan zoogdieren die veel hoger 

stressniveau hebben. Want als je stress hebt dan bouw je melkzuur op in je bloed en je vergiftigd 

jezelf. 

Q: Zijn reptielen dan ook minder stressgevoelig of kun je dat niet zo stellen? 

A: Bij de reptielen die ik heb gevangen heb ik nooit een verdovingsmiddel gebruikt, omdat je nooit 

precies kan weten wat het met de hartslag en ademhaling doet. Dat risico vind ik te groot. Ik heb ze 

gewoon gevangen, de ogen dicht gedaan en de poten vastgebonden en dan liet ik ze liggen zodat ze 

tot rust konden komen. Ook omdat je ’s nachts geen licht hebt om de schubben te tellen en bloed af 

te nemen. Want anders is er ook bij de reptielen een risico dat ze zichzelf vergiftigen en dat ze er 

negatieve effecten aan over houden ook al laat je ze weer los. Dat wil je niet hebben! 

Q: Tuurlijk niet, dat is je doel niet als onderzoekers om die beestjes schade toe te brengen. 

A: Nee maar daar houden die mensen in het bushmeat circuit geen rekening mee. 

Q: En is dat dan ook hetgeen waar je je het meest zorgen over maakt als het gaat om het behoud van 

reptielen? 
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A: Ja, we denken hier in het westen al heel makkelijk ‘ja maar die mensen moeten toch ook eten!’. 

Maar die stropers zijn vaak niet degenen die bushmeat eten. Ze hebben genoeg alternatieven. Alleen 

is dat moeilijk aannemen van een Hollander als ik, want we hebben als westerlingen (in die landen) 

eerst alle bossen gekapt om de mineralen te ontginnen, dus wie ben ik om te zeggen doe die mensen 

het moeten doen. Maar ze kunnen bijvoorbeeld bepaalde knaagdieren fokken voor het vlees. 

Knaagdieren hebben meerdere worpen per jaar. Dus als je het goed doet dan hoef je niet eens te 

stropen. Maar dat is meer inspanning dan ’s nachts met een lampje een schildpad of een krokodil 

opsporen en die dood maken. 

Q: Het is niet persé noodzakelijk zeg je? 

A: Het is absoluut niet noodzakelijk! Er zijn alternatieven. En als je het al doet dan kan het ook 

sustainable. Maar wat er nu gebeurd, dat is absoluut niet sustainable. Er wordt steeds meer 

infrastructuur aangelegd. En degenen die de licenties uitgeven voor houtkap zijn ook degenen die de 

natuur moeten beschermen. Maar zij zijn ook degenen die binnen een paar jaar geld eraan moeten 

verdienen. Dus die hebben er geen bezwaren tegen om bijvoorbeeld olie te winnen binnen een 

natuurpark. Het is niet zoals in Nederland; je geeft een vergunning af en omwonenden tekenen gelijk 

bezwaar en beroep aan.  

Q: Dan gaat toch het grote geld voor. 

A: Exact 

Q: En als je dat nou vergelijkt met andere problemen rond het behoud van schildpadden, 

bijvoorbeeld versnippering van de natuur of nesten die kapot gaan door predatie, staat dan voor jou 

bushmeat / stroperij nog steeds op één? 

A: Nog steeds. Want je hebt op papier natuurreservaten. Op papier zijn het veilige gebieden, maar 

dat is zo lek als een mandje. Op de grens van Nigeria en Kameroen heb ik het gezien; ze gaan heel 

makkelijk met een lege rugtas (het natuurreservaat) in en ze komen met rugtassen vol dieren er weer 

uit. Dus dan denk je dat de dieren die wij in dierentuinen fokken veilig uitgezet kunnen worden, maar 

daar is geen sprake van. Versnippering, ja dat is een probleem. In West-Afrika zie je een 

postzegellandschap wat nog over is. Maar de grote natuurgebieden in Centraal-Afrika, die zijn niet 

goed genoeg beveiligd. En dat is een veel groter probleem. Want je hebt een genenbank nodig. Ik 

kom zelf uit de dierentuinwereld. Dierentuinen functioneren als ambassadeurs en hebben een 

genenbank nodig voor fokprogramma’s zodat je ze weer kan uitzetten, maar je hebt wel veilige 

gebieden nodig om ze uit te kunnen zetten. 

Q: Hoe kijk je dan aan tegen fokprogramma’s? Want dat is een van de methoden die gebruikt wordt 

om een soort te behouden. 

A: Dat was basis voor mijn onderzoek naar krokodillen in Gambia. En wat bleek, de krokodillen 

bleken van een andere genus te zijn. Dus ze konden niet gemixt worden. Als een genus uitgestorven 

is, dan is die ook echt uitgestorven. En als je dan door je fokprogramma hybridiseren laat 

plaatsvinden, dan ben je ze kwijt. Dus de basis moet goed zijn. Je moet weten hoeveel soorten en 

ondersoorten er zijn; het taxonomische gedeelte. Dan kun je pas een goed fokprogramma doen. En 

dat was in het verleden met reuzenschildpadden ook, dat ze over één kam werden geschoren. 

Q: Ja klopt, dat blijken nu ook veel meer soorten te zijn dan oorspronkelijk werd gedacht. Op de 

Galapagos blijkt elk eiland zijn eigen soort te hebben. 
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A: Exact! En als je dan een fokprogramma hebt wat de raszuiverheid in de war gooit, wat is dan de 

waarde daarvan! Het begint echt bij de basis en dat is taxonomisch onderzoek.  

Q: Hoe zouden we dan te werk moeten gaan om de reuzenschildpad te behouden? En dan hebben 

we het over verschillende soorten reuzenschildpadden; jij bent het meest bezig geweest met de 

Aldabra reuzenschildpad. Laten we die als voorbeeld nemen. 

A: Je moet draagvlak bij de omgeving hebben. Heb je dat niet, dan denkt de omgeving ‘wat heb ik 

eraan om die schildpadjes te beschermen, ik wil zelf kunnen leven, ik heb ook eten nodig.’ Dus wij 

kunnen vanuit het westen als rijke mensen niet makkelijk de kennis overbrengen en zeggen hoe zij 

het moeten doen. Dus het moet eigenlijk vanuit de omgeving zelf komen. Zij moeten er benefits in 

zien. Ze moeten er geld aan kunnen verdienen. Er moeten er banen door gecreëerd worden en zij 

moeten er zelf aan participeren. Dus leidt die mensen bijvoorbeeld op tot ranger. Zo doen we het 

ook in Zuid Afrika; dan hebben ze een inkomen en creëer je draagvlak zodat ze weten waarom ze niet 

moeten gaan stropen. Ze moeten weten wat het hun oplevert, los van de waarde van de natuur. 

Want dat zien ze in eerste instantie gewoon niet in. Je kan ze gaan onderwijzen of met het vingertje 

gaan wijzen, maar zo werkt het niet. 

Q: Nou heb je op de Galapagos eilanden boerderijen waar vroeger nog weleens conflicten waren met 

reuzenschildpadden vanwege de migratieroutes, daar knabbelden ze aan de gewassen en zo. 

Sommige van die boeren hebben nu gezegd ‘we maken er een toeristische farm van. Schildpadden 

zijn welkom en dat levert meer op’. Vind je dat een mooi voorbeeld? 

A: Ja dat is een hartstikke mooi voorbeeld. Dat is een beetje tegemoetkoming in de schade zoals we 

in Nederland ook kennen. Je moet het voor lief nemen als je leeft van de natuur. Je leeft met de 

natuur en de natuur is soms grillig. En bij de natuur horen ook diersoorten. Dan kan je niet zeggen ‘ik 

ga diersoorten van het land halen die daar al eeuwen hebben geleefd’. En dat je zegt ‘ik ben nu de 

baas hier en jij mag niet meer komen eten.’ 

Q: En toch gebeurt dat natuurlijk heel veel in elk land. Hoe zie je daarin de rol van de overheid? Je zit 

dichtbij het vuur in Nederland als ambtenaar. 

A: Wat is ‘de overheid’? Zoals wij het kennen in Nederland is dat heel formeel ingericht maar niet 

ieder land kent dat op die manier. En zeker als het een corrupte overheid is - wat in heel veel 

derdewereldlanden het geval is - wat kan een overheid dan doen? Non governmental organisations 

hebben daar een veel grotere vinger in de pap. Wildlife Conservation Society, Wereld Natuur Fonds… 

noem maar op. Zij moeten de overheid overtuigen van het belang van het beschermen van die 

dieren en misschien van wat toerisme hen oplevert. Dus feitelijk moet je die dieren een economische 

waarde gaan geven om een tegenwicht te geven aan alle andere bronnen van inkomsten. Pas dan 

kan je het belang weergeven van die reuzenschildpadden. Want anders is het gewoon een diersoort 

die geen waarde oplevert voor en de overheid en de samenleving en dan zullen ze altijd het 

onderspit gaan delven. Money makes the world go round. 

Q: In het verleden heb je ook educatieve dingen gedaan. Zie je daar ook een meerwaarde in?  Je 

noemde al de lokale bevolking om te betrekken, maar zie je er ook wat in om bijvoorbeeld toeristen 

onderwijs te geven? 

A: Nou, geen onderwijs, maar laat ze mee betalen; ecotoerisme. Wij kunnen dat gewoon betalen en 

wij moeten dat ook gaan doen. Dus we moeten betalen als we willen meelopen in dat soort 

projecten. Als je daar in een kamp wil logeren en je wil meedoen in de schildpaddenonderzoeken, 

betaal er dan maar voor. En die opbrengsten kun je dan weer in conservation steken.  
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Q: En hoe is dan de balans, want dat levert altijd discussie op: levert ecotoerisme benefits op voor de 

natuur of verstoort het juist de natuur? Want er moeten ook hotels worden gebouwd, infrastuctuur 

aangelegd worden… 

A: Ja het is een delicate balance. Je moet daar een goed evenwicht in weten te vinden. Er gaan toch 

mensen wel naartoe. En dan kun je het maar beter gaan regelen, want anders gaat het op een 

negatieve manier als je daar geen guidance aan geeft. Dus je moet accepteren dat die hotels er 

komen en het faciliteren op de plekken waar het de minste schade toe gaat brengen. Net als in 

Nederland kun je wel met het vingertje wijzen dat er geen honden los mogen lopen… nee… je moet 

juist gebieden aanwijzen waar het wel mag. Juist om op die manier mensen te gaan sturen dat ze 

daar heengaan. Je moet dan goed onderzoek gaan doen naar waar de kwetsbare gebieden zijn op 

het eiland. Waar zijn migratieroutes, waar zijn nestplaatsen waar ze eieren gaan leggen? En die moet 

je juist beschermen; daar komen geen hotels. Dus in je planologische, je ruimtelijke ontwikkeling 

moet je daar al rekening mee houden. En dan moet je faciliteren en exploiteren. En misschien moet 

je wel bij wet gaan vastleggen dat 10% van de opbrengst naar conservation moet gaan.  

Q: Hoe vind jij hoe dat dat op de Galapagos gaat? Weet je er iets van? 

A: Ik weet er iets van. Ik wilde er heel graag naartoe voor haaienonderzoek. Je hebt daar een prachtig 

gebied waar hamerhaaien zitten. Het kost handen vol met geld en op dat moment had ik dat geld 

niet. Maar nu snap ik waarom, want dat is ook de bedoeling anders wordt het massatoerisme. En dat 

moet je niet hebben! Want dan is er (straks) voor niemand meer iets te genieten. 

Q: Zeker! En hoe vind je de samenwerking tussen natuurbeschermers? 

A: Ohhh dat kan veel beter! Die vechten elkaar soms de tent uit, terwijl je hetzelfde doel hebt. Dat zie 

ik bij natuurbeschermingsorganisaties ook; die werken elkaar soms heel erg tegen. Je hebt hetzelfde 

doel! Sla de handen ineen! Het gaat niet om jou als organisatie, het gaat om het doel! Dus nee dat 

gaat absoluut niet goed. Wetgeving ook niet; met CITES wetgeving bijvoorbeeld. CITES wetgeving 

voorkomt dat dierlijk of plantaardig materiaal grenzen over gaat. Maar heel vaak, zoals met 

bushmeat, wordt het binnen de landsgrenzen geconsumeerd. Dus je kan er helemaal niks tegen 

doen. Het maak niks uit of je iets gaat opleggen, want de dieren verdwijnen waar je bij staat.  

Q: Met schildpadden en CITES in Nederland is dat ook zo; oké ze worden niet legaal meer 

verhandeld, maar je hebt heel veel handel in het illegale circuit. En ze worden veel gedumpt in de 

sloten omdat mensen ervan af willen. En niet op een goede manier! 

A: Nu krijg je klimaatverandering; ik kreeg ik de eerste signalen uit Amsterdam dat 

Roodwangschildpadden eieren hebben gelegd. Dus als ze zich ook nog eens een keer gaan 

voortplanten dan heb je helemaal een probleem. 

Q: Hoe vind je de opvang dan geregeld? 

A: Slecht. Wat ik in Artis heb meegemaakt; dan kom je ’s ochtends en dan staat er weer een doosje of 

er hangt een zakje aan het hek en dan zijn ze gedumpt. Mensen willen het kwijt. Maar dat heb ik dan 

nog liever dan dat ze het dumpen in de sloot. 

Q: Ja, daar moeten we straks als overheid ook wat mee. Want als je ze niet in de natuur wil hebben 

dan zul je ze ergens moeten opvangen en dat faciliteren. 

A: En dat kan op dit moment niet. Dan zet je roodwangen niet meer op de positieflijst en dan gaan ze 

over op de geelwangen. En de volgende trend is dat je weer andere soorten gaat krijgen. Stop er 

gewoon helemaal mee! Ik ben ook naar een beurs geweest voor amfibieën en reptielen; je kan zelfs 
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gifslangen en ratelslangen daar kopen. Je mag geen wapens verhandelen maar een grote zwarte 

mamba wat in potentie een dodelijk wapen is kun je gewoon kopen daar. En natuurlijk moet je dan 

bewijzen dat je eerder slangen hebt gehad. ‘Ja ik heb een keer een rattenslangetje gehad.’ ‘Oh dan 

mag jij nu een brilslang hebben of wat dan ook.’ 

Q: Absurd. 

A: Daar moet de overheid echt bovenop gaan zitten. En niet alleen de Nederlandse overheid, maar 

vanuit Brussel. Daar moet meer wetgeving over komen wat wel en wat niet kan. 

Q: Zou je het dan helemaal aan banden gelegd willen hebben? 

A: Nee niet helemaal, want ik heb ook vrienden uit het dierentuin circuit die thuis van alles houden. 

Maar die hebben echt de kennis en ervaring. Je moet een proef van bekwaamheid ondergaan dat je 

echt voor die dieren kan zorgen. Dat als ze mijten hebben, dat je weet wat je ermee moet doen. Dat 

je weet hoe je ze moet verzorgen. En niet dat je weer krantenberichten leest dat er weer een 

Anaconda dood is aangetroffen in een meer, of een Boa Constrictor. Dat lees je te vaak. Dus het 

moet wel wat strikter. Leg maar een examen af, vul maar een vragenlijst in voordat je die dieren mag 

houden. En dan ook een gelimiteerd aantal soorten. Met schildpadden die particulier gehouden 

mogen worden moet je ook oppassen met de raszuiverheid, dat ze niet gaan kruisen. Dat moet je 

niet willen. Voor de soorten waar er megaveel van zijn, ja die kun je wel als huisdier houden. Maar 

niet de bedreigde soorten. 

Q: Wat zou je me aanraden om mij voor in het zetten op het gebied van het behoud van 

schildpadden? 

A: Dan zou ik niet in Nederland blijven. Ik weet niet of je de mogelijkheden daarvoor hebt? Zoek de 

samenwerking met lokale onderzoekers en universiteiten. Ga niet zelf iets opstarten maar begin met 

organisaties die daar al bezig zijn. En ga daar je kennis en kunde inbrengen. En misschien ook helpen 

bij fondsenwerving zodat zij daar makkelijker hun werk kunnen doen. Dat heb ik ook gedaan bij mijn 

krokodillenonderzoek. Ik ben heel Nederland doorgegaan met mijn research proposal om interesse 

te wekken voor mijn onderzoek. Er zijn fondsen die daarvoor beschikbaar zijn. Als die brood zien in 

bepaalde onderzoeken dan zijn ze ook voornemens om daar geld in te steken als het een 

toegevoegde waarde heeft. Denk creatief. 
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4.4 Interview tortoise shelter 
Man, Nederlandse nationaliteit 

Schildpaddenopvang 

Interviewer: Miranda van Ligten 

Date interview:  

Location: by phone and in Harkema 

Q: De vragen gaan over uw activiteiten voor de schildpadden en over uw motivatie om u in te zetten 

voor schildpadden. En dan beginnen we bij de bescherming van de schildpadden. Wat is de 

belangrijkste activiteit die u heeft? 

A: Het aanbieden van opvang voor verweesde dieren, dat is de hoofdactiviteit. 

Q: Ik ga zo meteen een paar categorieën noemen en dan mag u aangeven bij welke categorie 

‘opvang’ het beste past. 

- Onderzoek naar verspreiding, 

- Fokprogramma’s of herintroductie, 

- Herstel van ecosystemen en onderzoek naar natuurlijk gedrag, 

- Bestrijding van illegale jacht en handel, 

- Bedreiging door andere diersoorten, dus bijvoorbeeld predatoren, 

- Sociaal ecologische dynamiek, zoals toerisme en andere zaken die schildpadden in de natuur 

onder druk zetten, 

- En de laatste is; beïnvloeding van overheid en beleid, 

- Of anders… 

 

A: Dat laatste sowieso. Bescherming van schildpadden in de natuur niet, omdat ze hier niet in de 

natuur horen. Maar de kant van de natuur wel; omdat we ervoor pleiten om schildpadden hier uit de 

natuur te halen om zo de natuur te beschermen. 

Q: En dan met name omdat ze andere diersoorten verdrukken? 

A: Ja klopt. 

Q: Welke bedreigingen voor landschildpadden denkt u aan te pakken met uw activiteit? 

A: In ieder geval de illegale handel daarin en de overfok van bepaalde soorten. Ja dat. 

Q: Gebeurt dat veel in Nederland? 

A: Ja best wel. Je ziet het ook bij honden en katten; van die pretnestjes. En dan komt het volgende 

pretnestje…en voordat je het weet is er een nieuwe kweker geboren. Die gaat het verkopen en (het 

zijn dieren die) ook weer voor 80 jaar een huis nodig hebben. En dan komen ze uiteindelijk weer bij 

de opvang. Zo moet je het wel bekijken. 

Q: Ik begrijp het. 80 Jaar is natuurlijk best wel een leeftijd voor schildpadden. Zijn mensen ook bereid 

om 80 jaar voor een dier te zorgen?  

A: Dat is misschien 1% van de houders die ze ook echt tot de dood houden, maar de meesten doen ze 

na 3 jaar weg en anders na 6 jaar. Ja mensen hebben er een heel idee bij, bij een schildpad. Kinderen 
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zien ze in tekenfilmpjes. Maar eigenlijk is het maar een suf dier. Daar is weinig aan te beleven zeg 

maar. Ja en dan worden ze al weer weg gedaan. Maar wat nog vaker gebeurt is dat ze een soort 

wroeging krijgen, een schuldgevoel van ‘ik heb nu een schildpad opgesloten in een bak en je merkt 

dat het beest er elke keer uit wil’. En dan krijgen mensen last van hun geweten. Dan komt vaak het 

idee van ‘ik kan hem beter naar een opvang brengen want dan kan hij bij andere schildpadden’’. 

Q: Ah oké, dat is dan nog goed bedoeld. Maar voor jullie is dat wel een hele klus. 

A: Ja dat klopt. 

Q: Waarom heeft u voor deze activiteit gekozen? 

A: Ja doordat ik erachter kwam dat er heel weinig geregeld is voor schildpadden in Nederland. Er 

waren wel wat organisaties, maar echt het ontraden van het houden en kweken dat was er gewoon 

nog niet. En daarom als houder – want ik had al van jongs af aan schildpadden – dacht ik ‘hier moet 

echt iets aan gedaan worden want dit loopt echt compleet uit de hand’.  

Q: Dus eigenlijk een stuk educatie en voorlichting. In hoeverre is dat succesvol? 

A: Je kunt natuurlijk niet weten wat mensen doen die ons niet benaderen. Maar de mensen die ons 

benaderen voor het aanschaffen van een schildpad, bijvoorbeeld uit de opvang, de meeste kan ik het 

afraden. Toch wel 80% besluit dan om toch geen schildpad aan te schaffen. Ja je komt met de echte 

verhalen. In een dierenwinkel is het een ander verhaal; het gaat dan niet om de schildpad maar om 

alle accessoires die je erbij koopt; een bak, een pomp, een lamp, noem maar op. Dat advies wordt 

gegeven, maar niet het echte verhaal dat een schildpad in een bak niet gelukkig is. 

Q: Wat zou er beter kunnen met betrekking tot uw activiteit? Heeft u bijvoorbeeld genoeg hulp van 

de overheid? Zijn er zaken die belemmeren? 

A: Ja de overheid, dat is een lastig iets. Voor houders gelden niet tot nauwelijks regels, maar degene 

die het oplost, die komt om in de regels. Dat is waar alle opvangadressen tegenaan lopen, dat die 

regelgeving te streng is. Het is belangrijk dat er toezicht op is, dat men weet dat die dieren goed 

zitten, dat is allemaal logisch. Maar het is ook heel veel papierwerk en onzinnige dingen die je van je 

eigenlijke taak afhouden. 

Q: Ja ik snap wat u bedoelt. In hoeverre werkt u samen met andere natuurbeschermers? 

A: Wij werken samen met terreinbeheerders en waterschappen want die zijn het er wel over eens 

dat schildpadden daar niet horen en dat ze ook de nodige schade aanrichten aan sloten en wallen. 

Dus dat is echt een samenwerking met die partijen. In principe zijn natuurbeschermers het wel met 

ons eens. Het probleem is met name met waterschildpadden, die worden overal gedumpt. En je ziet 

dat die veel schade aanrichten lokaal gezien. Vooral in het voorjaar met jongbroed zoals kikkervisjes. 

Dat wordt massaal weggevreten. Als ergens een grote populatie schildpadden zit, dan zie je daar de 

padden, kikkers en salamanders drastisch afnemen. Natuurbeschermers die zijn het altijd wel eens 

met adviezen en om schildpadden weg te vangen. Maar ja, het is meer de samenwerking met een 

grote dierenorganisatie, dat zijn dingen die heel lastig zijn. 

Q: Wat is het dan dat dat zo lastig maakt? 

A: Dat is waar de hele wereld om draait: dat is geld. Om even een voorbeeld te geven; een 

dierenbeschermingsorganisatie heeft vorig jaar aangegeven niets meer met schildpadden te doen. Er 

wordt het advies gegeven van ‘zet maar terug want wij hebben geen opvang in de buurt’, of het kost 

geld dus zet maar terug. Ze zeggen ‘oh die kunnen prima leven in de natuur en voldoende voedsel 
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vinden’. En daarmee creëer je dat het nog veel erger wordt. Als zij al als autoriteit zeggen ‘oh je kunt 

ze prima buiten zetten’. Ja dan wordt het probleem alleen maar erger. 

Q: Want dieren die niet van nature in Nederland voorkomen gaan het toch nooit redden op lange 

termijn?! 

A: Als je nou als organisatie gewoon zegt ‘wij doen niets met schildpadden, maar bel dit nummer…’. 

Want wij doen het wel. Maar daar willen ze ook niet aan meewerken. 

Q: Dat is wel bizar. Volgens mij zijn jullie een van de weinigen die nog schildpadden opvangen. 

A: Ja in principe zijn we de enige die schildpadden opvangt, dus ook de invasieve soorten die de 

meesten niet meer willen. 

Q: Hoe zit dat eigenlijk voor landschildpadden, worden die ook regelmatig gedumpt in de natuur?  

A: Nee landschildpadden zijn meestal ontsnappers. Dan doen we een oproep in de buurt en dan blijkt 

dat mensen ze kwijt waren. Bij schildpadden worden meestal onderschat dat ze heel goed kunnen 

klimmen en ontsnappen. Dus landschildpadden; meestal zijn dat weglopers. Het heeft er ook mee te 

maken dat landschildpadden geld waard zijn. Die worden meestal wel weer verkocht. En al die 

waterschildpadden die zijn overbodig en die worden dus in de natuur gedumpt. 

Q: Ja treurig inderdaad, dan draait het toch weer om geld. 

A: Ja helaas wel. 

Q: Komt u ook soorten tegen die weggevangen zijn uit het wild? 

A: Nee bijna niet. Soms krijg je wel hele oude schildpadden van mensen die dan naar een 

verzorgingshuis moeten. Dan zijn schildpadden die hebben ze dan al 50 jaar. Ja daarvan moet je je 

afvragen of die niet uit de natuur komen. Je kunt het soms wel aan de kleur zien of het een 

natuurslag is. Maar ja, de echte dieren die uit de natuur komen die komen niet zo snel in de handel 

want die blijven bij die kwekers zitten. Illegale kwekers halen dieren uit de natuur zodat ze nieuwe 

bloedlijnen krijgen waar ze weer mee door kweken. Dat is een verborgen wereld. 

Q: Dat is wel sluw bedacht; zolang ze niet in de handel komen zijn ze niet te herleiden. Dan gaan we 

naar de laatste vragen toe en dat heeft meer met uw eigen motivatie te maken. Welke 

gebeurtenissen in uw leven hebben u gemotiveerd om u in te zetten voor het behoud van 

schildpadden? 

A: Ik ben op 18 jarige leeftijd een bedrijf begonnen met computers en zo. Ik had altijd al schildpadden 

op de achtergrond. Dat bedrijf heb ik ongeveer 15 jaar gehad en toen heb ik een burn-out gekregen. 

Daar heb ik eigenlijk van geleerd dat je moet doen waar je hart het dichtste bij zit. En dat waren toch 

die schildpadden die ik van jongs af aan al had. Om jezelf meer nuttig te maken i.p.v. alleen maar 

werken voor geld. Daar kan ik beter mee leven en daar haal ik elke dag weer energie uit. 

Q: Oh wat mooi! Dus eigenlijk heeft u de negatieve periode van de burn-out omgezet naar iets waar 

uw passie mee te maken heeft. 

A: Ja precies. 

Q: Hoe heeft u kennis opgedaan om uw werk te kunnen doen voor de schildpadden? Maak daarin 

onderscheid tussen wetenschappelijke kennis en ervaringsdeskundigheid.  
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A: De ervaringsdeskundigheid komt vooral doordat ik van jongs af aan schildpadden had, 

waterschildpadden. Dus daar ben ik het meest in gespecialiseerd. En als je veel schildpadden door je 

handen hebt gehad, grote groepen, dan krijg je ontzettend veel ervaring. Dan kun je op afstand wel 

zien of er iets mankeert aan een schildpad. En daarbij lees je natuurlijk veel wetenschappelijke 

stukken over ontdekkingen van schildpadden of over bepaalde behandelingen die worden toegepast. 

Zo is de kennis ontstaan. 

Q: Dus het is een combinatie van beide. 

A: Ja 

Q: Als u iets zou kunnen veranderen op het gebied van de bescherming van landschildpadden, wat 

zou u dan doen? 

A: Dan zou ik willen dat je net zoiets hebt als met honden, dat je ze verplicht zou moeten chippen en 

dat ze echt geregistreerd staan op naam. Ik denk dat dat het allerbeste is om veel dump te 

voorkomen en om ook met illegaliteit en zo, om daar een vinger tussen te krijgen.  
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4.5 Interview volunteer nature education 
Man, Nederlandse nationaliteit 

Educatief medewerker natuurcentrum en reisleider natuurreizen (herpetologie) 

Interviewer: Miranda van Ligten 

Date interview: 13-6-2022 at 8 PM 

Location: Mijdrecht 

 

Q: Kun je vertellen wat jouw affiniteit met schildpadden is? 

A: Vanaf vrij jonge leeftijd heb ik ze heel erg leuk gevonden. Dat weet ik omdat we laatst de zolder 

van mijn ouders hebben opgeruimd en toen kwamen we aardig wat werkstukken van school tegen 

die gingen over slangen, dinosaurussen en schildpadden. Ik ben een type die huisdieren om zich heen 

moet hebben en een kat kon toen niet meer, want mijn moeder is allergisch, mijn broertjes zijn 

allergisch. Dus toen kwam er in elk geval geen huisdier met haren meer binnen. En toen zat ik 

inmiddels op de havo bij een vriendje in de klas en die had een schildpadje als huisdier. En toen 

hadden we bij biologie dat we naar dierentuin Artis gingen en als opdracht hadden om de kleine 

dieren te bekijken. Dus je moest echt Artis in om de kleinere dieren te zoeken i.p.v. de standaard 

giraffen, olifanten en leeuwen en daar moest je een aantal vragen over beantwoorden. Hij wilde naar 

het schildpaddenhuis en ik vond dat een fantastisch iets. En dan loop je dat reptielenhuis in en ik ging 

met mijn vragenlijstje voor die schildpaddenbakken zitten en het kwartje viel: ‘dit is het!’ Ik zag die 

schildpadden in een glazen bak en dacht ‘dit kan ook’. Dus ik kwam thuis en zei ‘het worden 

schildpadden in een glazen bak’. Ik was toen 15, ik ben nu 46 en de rest is history. Dat eerste 

schildpadje staat nog steeds buiten. Die was toen zo groot als een rijksdaalder en ik betaalde toen 7 

gulden 50. Die is dus inmiddels ook dik boven de 30 jaar. Dat is de vader van de jonkies en dat is 

meer en meer geworden en nu zijn het er ruim 20 wat hier nu thuis zit aan waterschildpadden. 

Q: Dat is heel wat. En je werd er dus vrij in gelaten wat de keus werd voor een dier, zolang de 

gezinsleden maar niet allergisch waren. 

A: Ja het was wel heel mooi dat die steun er was en dat ze het ook wel heel mooi vonden, want ze 

zagen ‘hij gaat er helemaal voor’. En 1 schildpadje werden er meer. Je gaat lid worden van een 

vereniging, je gaat er wat over schrijven, dat vonden ze alleen maar leuk. Mijn broertjes begonnen 

zich ervoor te interesseren, de buurjongens vonden dat mooi. Dus ja het aantal schildpadden in de 

buurt dat werd steeds meer en meer en daarna werd het weer wat minder en minder want 

interesses kunnen ook weer verwateren. Maar bij mij is het altijd gebleven en alleen maar meer 

geworden. En ik kreeg ook steeds meer de drang om te onderzoeken wat ik kan betekenen voor 

reptielen in Nederland, in de wereld. En zo ben ik de wereld ingerold van vrijwilligerswerk bij 

zeeschildpadden, bij Ravon, bij IVN als werkgroephoofd in het onderzoek naar amfibieën en reptielen 

en bij Lacerta ben ik lid. Zo doende (ben ik) steeds meer gaan doen aan onderzoek, schrijven van 

reisverslagen, kweekverslagen, het houden van de beesten zelf, het lezen van boeken, het maken 

van boekverslagen. 

Ik word er niet voor betaald, maar ik besteed wel al mijn vrije tijd eraan. En ik probeer bij te dragen 

aan onderzoek. Als ik op duikvakantie ga dan is het eerste wat ik doe kijken of er een 

natuurbeschermingsorganisatie zit waar ik een dag of twee kan helpen. Soms is het heel simpel 

meehelpen met een beach clean up en op een ander moment is het meegaan met de beach patrols 
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om te kijken waar nesten liggen. Meehelpen bij het tellen van de eieren, schildpadden vangen, 

meten, wegen en taggen van een aantal zeeschildpadden wat langs zwemt. Dat heb ik gedaan bij 

Curaçao, Bonaire, sint Eustatius, Zakynthos, Kefalonia, Dalian…dus ik heb wel op heel veel plekken 

mee gekeken.  

Q: Dan heb je dus eigenlijk al heel veel gezien van de verschillende takken van sport waar het gaat 

om het behoud van schildpadden. Kun je die verschillende dingen benoemen van hoe mensen zich 

inzetten voor het behoud van schildpadden? 

A: Ik denk dat je ook moet kijken naar de verschillen per land en wat mogelijk is in landen. Want 

landen die kapitaalkrachtig zijn daarin is het goed mogelijk om de bescherming van schildpadden 

door te zetten. En landen waarin dat niet is, daarin zie je dat de bescherming moeilijker van de grond 

komt, terwijl dat soms harder nodig is en de wil er zeker is. Een voorbeeld is tussen een eiland als 

Curaçao en Bonaire. Het verschil is dat Bonaire als speciale gemeente van Nederland makkelijker aan 

fondsen kan komen. En daar is het ook anders geregeld met duiken; je betaalt daar een fee wat ten 

goede komt aan het behoud van het koraal. En Curaçao als apart land in het koninkrijk der 

Nederlanden die hebben dat niet. Die moeten alles zelf ophoesten en die willen alles zelf uitvinden. 

Terwijl de oplossing die ligt er al, maar dat vinden ze dan toch moeilijk om dat over te nemen. En dan 

krijgen ze het financieel toch niet rond waardoor de schildpadbescherming op Curaçao achterloopt 

bij Bonaire terwijl dat niet hoeft. Dat zie je ook in Griekenland. Het vaste land bepaald. Terwijl je bij 

de eilanden een hele sterke zeeschildpadden populatie hebt. Het ene eiland is groter dan het andere 

en daar gaat dan meer geld heen. Dat is jammer om te zien. Je zou dat anders willen, maar ja, de 

bureaucratie… 

De meeste organisaties leunen op vrijwilligers en dat zijn dan toch vaak de West-Europeanen. 

Misschien door de mate van inkomen en opleiding dat zij dat kunnen terwijl landen die dat niet 

hebben de eigen overleving eerst komt. En vrijwilligerswerk betaalt niet. Dat zie je in Afrika, Zuid 

Amerika, Griekenland; als het economisch minder gaat dan zijn dat de plekken waarop bezuinigd 

wordt. Maar ook door de uitbraak van het virus zie je dat er minder gebiedscontroles kunnen 

plaatsvinden waardoor de smokkel weer toeneemt. Waardoor ook eieren uit de nesten van 

zeeschildpadden worden geroofd. Bewaking is dan moeilijker. En in bepaalde delen van Zuid Amerika 

kan je ook worden neergeschoten of vermoord als vrijwilliger. Dat zal niet heel veel vrijwilligers 

overhalen om die stranden voor zeeschildpadden te beveiligen.  

Q: Ja zeker als er drugskartels zitten dan is dat een risico. 

A: Ja wapenhandel, drugssmokkel, het smokkelen van bedreigde diersoorten, bijgeloof waaronder 

(de handel in) gordeldieren, tijgerbotten, berengal… En dan kijken we toch naar 1 land die een hele 

grote stempel drukt op het welzijn van heel diersoorten in de hele wereld. 

Q: En dan heb je het over China? 

A: Ja 

Q: Nog even terug; je vertelde dat je veel aspecten hebt gezien van de natuurbescherming. Is er 

eentje waarvan je zegt ‘dat is supergoed, dat zou meer moeten’ of misschien heb  je er wel eentje 

gezien die je totaal niet effectief vond? 

A: Ja dat is wat je op Bonaire ziet, dat er aan mensen een bepaalde fee wordt gevraagd om gebruik te 

mogen maken van de oceaan. Je krijgt dan een tag zodat men kan zien dat je hebt betaald en dan 

mag je snorkelen of duiken. En van die fee worden natuurorganisaties betaald waarvan ze onderzoek 

kunnen doen of ze kunnen het gebruiken voor het schoonmaken van de stranden, het beschermen 
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van zeeschildpadden of het wegvangen van vissoorten die schadelijk zijn. Ik denk dat dat soort 

systemen heel goed kunnen werken om ook bijvoorbeeld regenwouden te beschermen. Dat je aan 

mensen die daar op vakantie gaan een fee vraagt wat ten goede komt aan 

natuurbeschermingsorganisaties. Dat systeem bestaat op de Galapagos eilanden, Bonaire, op 

duiklocaties. Ik vind dat ze het van elkaar moeten overnemen en niet steeds het wiel opnieuw 

moeten uitvinden. Vraag wereldwijd in elk land een fee aan je gasten voor de natuur die je nog hebt. 

Iedereen gaat naar een plek toe om te recreëren op vakantie en betaal dan ook mee op dat zo te 

behouden. Ik zou daar geen moeite mee hebben want je bent ergens wel te gast! Ook de natuur is 

een gastheer, maar die kan geen fee vragen voor het verblijf. 

Q: Is er ook een activiteit die je niet zoveel vond bijdragen? 

A: Elke activiteit is er één. Elke activiteit kan mensen enthousiasmeren. En de ene activiteit zal mij 

niet aanspreken maar een ander juist wel. Als dat betekent dat je in contact komt met 

beschermingswerk in het land waar je dan bent. Dat moet een activiteit altijd nastreven; win, win, 

win; het moet leuk zijn voor de organisatie, voor de mensen en voor dier / natuur. Als iedereen dat 

voor ogen houdt, dan wordt het er alleen maar beter op. 

Q: Hoe vond je dat op de Galapagos? 

A: Daar betaal je wel een fee en voor zover ik weet wordt dat gebruikt om de natuur te beschermen 

en te onderhouden. Dus dat vind ik wel goed.  

Q: En ecotoerisme, hoe vind je dat daar? 

A: Als ecotoerisme echt bedoeld is als ecotoerisme dan is het altijd goed. Die eilanden zijn niet 

geschikt voor ecotoerisme. Maar ecotoerisme betekent ook dat de inlanders het moeten willen en 

moeten begrijpen. Want in Ecuador is het nog wel zo, dat het geloof soms een beetje in de weg 

staat. 

Q: Waaraan merk je dat? 

A: Het idee van evolutie dat wordt niet overal geaccepteerd. Het bijzondere dat je op de Galapagos 

het idee van de evolutie kan zien, dat wordt niet door iedereen geaccepteerd en dan is de 

bescherming ook minder. Ze doen echt wel goed werk, maar als je dan kijkt naar de bevolkingsgroei 

en de verschillende regels voor inlanders, Ecuadorianen, onderzoekers en toeristen…. Maar hoe dat 

nou precies zit, dat is een beetje ver van mijn bed. Ik zou je graag antwoord willen geven maar dat 

weet ik gewoon niet. 

Q: Nog weer even een stapje terug: je bent er van jongs af aan ingerold en je bent je toen gaan 

inzetten voor organisaties als Ravon, Lacerta en op vakanties heb je je ingezet. Als je nou naar de 

balans kijkt tussen boekenkennis, dus je opleiding die je zelf hebt gedaan en het stukje ervaring 

vanuit het veld, hoe is die balans dan? 

A: Dat is een leuke! Ja die vullen elkaar heel goed aan denk ik. Het begint ermee dat je beestjes gaat 

zoeken in je eigen omgeving. Dan koop je een veldgidsje en dan ontdek je dat er nog meer in 

Nederland zit en dan ga je die dieren zoeken. 

Q: Het loopt dus in elkaar over? 

A: Ja het gaat bij mij hand in hand. Ik heb hier een hele kast vol staan met boeken over reptielen en 

amfibieën en het gaat van veldgidsen van Frankrijk, Cyprus, Noord Amerika, Texas, schildpadden 

wereldwijd. Het gaat echt alle kanten uit. Ik denk ook niet dat je heel veel veldkennis op kan doen 
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zonder dat je er kennis over hebt. Je zal eerst moeten lezen en moeten nakijken van wat heb ik 

gezien. En terwijl je in het veld bent dan zie je weer dingen waarover je hebt gelezen. En de volgende 

keer herken je het. Ja dat gaat stapsgewijs elke keer een stapje verder. Zo ga je je grenzen verleggen. 

Ook bij IVN ben ik er ingerold doordat ik meer wilde weten en doen voor de lokale herpetofauna 

naast mijn eigen schildpadden. En toen kwam ik uit bij IVN. Die had toen nog geen specifieke groep 

voor amfibieën en reptielen. Toen werd ik van harte uitgenodigd om dat te starten en zo ben ik erin 

gerold. Dat ben ik maar gewoon gaan doen. En daardoor ben ik me meer gaan inlezen over de lokale 

herpetofauna. En zo ben ik meer in Nederland betrokken geraakt; je wordt gevraagd als 

opleidingscoördinator voor de groepen, je wordt gevraagd om eens een lezing te geven, je schrijft er 

eens een keer over, je doet eens een veldverslagje. Dus zo komt het educatie aspect bij IVN om de 

hoek kijken. Dus ik ben erin gerold vanuit mijn interesse om meer te doen voor de amfibieën en 

reptielen in mijn omgeving. 

Q: Je bent ook wel een pionier. Want ik hoor je over het opstarten van een werkgroep maar ook over 

reisleiden voor een nieuwe groep voor herpetofauna. 

A: Ja ik ging mee op een groepsreis voor natuurfotografie breed in Griekenland en Noord Macedonië, 

maar als na 3 dagen was ik een soort van pseudo reisleider op het gebied van reptielen en amfibieën. 

Ik zorgde dat er eens in de zoveel tijd een schildpad werd aangedragen of een slang. En bij 

terugkomst werd ik benaderd door de organisatie omdat ze goede verhalen hadden gehoord van de 

gids. En ze vroegen of ik er oren naar had om voor groepen iets te kunnen betekenen op het gebied 

van amfibieën en reptielen. Nou dat leek mij wel heel leuk. Maar toen brak corona uit en de 

reiswereld lag 3 jaar op zijn gat. En toen zou ik dit jaar voor zo een reis eindelijk naar Texas mogen, 

maar toen ging dat toch niet door omdat de situatie in Texas niet goed was. Toen ben ik toch zelf 

gegaan en heb daar een heel leuk reisverslag over geschreven die in het blad van de 

schildpaddenvereniging komt. En ik ben net terug van een reis naar Bulgarije waar we veel gezocht 

hebben naar schildpadden, slangen, hagedissen en kikkers. Dat was voor hun de eerste keer dat zo 

een reis georganiseerd werd. Dus in zo een opzicht snap ik je opmerking over pionier. 

Q: Als je specifiek kijkt naar landschildpadden, waar mijn onderzoek over gaat, waar maak je je dan 

het meest zorgen over? En dan bedoel ik zaken als habitatverlies, smokkel, bushmeat… 

A: Om dan die laatste gelijk te tackelen; bushmeat is er altijd al geweest voor de lokale bevolking in 

bepaalde gebieden. En of dat nou een aap, een hert of een schildpad is, dat zal ook altijd zo blijven. 

En daar heb ik niet zo een moeite mee als dat op een lokale traditionele manier gebeurd. Dat is hun 

manier van leven. Op het moment dat lokale jagers worden benaderd door handelaren uit steden of 

bijvoorbeeld China en er wordt veel meer weggevangen dan er voor bushmeat noodzakelijk is, dan is 

het illegale stroperij en daar heb ik wel moeite mee. En vooral landschildpadden hebben dan geen 

enkele kans want die kunnen niet vluchten. En dan denk ik dat educatie in de landen waar de dieren 

gevangen worden maar ook in de landen die de vangst bevorderen zoals China heel veel fabeltjes 

wegnemen over dat het eten van een schildpad een lang en gelukkig leven of het seksleven zou 

bevorderen. Het is vooral de elite, allerrijksten van China die de handel bevorderen want het 

overgrote deel van de Chinese bevolking is straatarm. Sinds China zich meer is open gaan stellen voor 

het westen is het de elite die neushoorns, tijgerbotten, schildpadden, haaienvinnen, schubdieren, 

speciale vissoorten en dergelijke wil. De elite gaat daar nooit zelf iets aan veranderen. Al zie je bij de 

jeugd dat haaienvinnensoep not-done is, dus dat gaat de goede kant op. Ik hoop dat dat doorzet naar 

andere diersoorten. De illegale stroperij dat blijft een grote bedreiging. Er gaat veel geld in om. Dus 

dat is een groot risico voor landschildpadden en habitatvernietiging. Dat heeft verschillende 

oorzaken. Je kan kijken naar landgebruik voor landbouw en veeteelt waardoor er veel habitat 
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verloren gaat en de concurrentie voor schildpadden met geiten, schapen en koeien en wat verder 

aan het grazen is. Maar ook klimaatverandering waardoor het veel droger wordt en de vegetatie 

klappen krijgt. Daardoor hebben hele ecosystemen het zwaar. En daardoor niet alleen schildpadden 

maar veel meer soorten. Maar de mensen en hun vee zullen altijd voorgaan op wildleven. En de 

langzame dieren zullen achteraan sluiten. Ze kunnen wel wat hebben, maar tot een bepaald punt.  

Q: Je bent de eerste die ik interview die het over klimaatverandering heeft, wat wel een realistische 

bedreiging is, zeker voor dieren die zich maar langzaam verplaatsen. 

A: Ja schildpadden, maar ook hagedissen, slangen en andere reptielen. Het is de temperatuur die 

bepaalt wat voor type eieren er worden gelegd.  

Q: Qua man – vrouw verhoudingen? 

A: Ja als er een bepaalde temperatuur alleen nog maar vrouwtjes geboren gaan worden dan kan dat 

ook een klap in de populatie geven als er geen 50 – 50 man - vrouw verhouding meer is. Dan gaat het 

op den duur ook fout. Ook overstroming is een grote bedreiging. Als je kijkt naar Suriname waar een 

grote populatie is aan zowel zeeschildpadden, landschildpadden en zoetwaterschildpadden, als daar 

het halve land onderwater staat dan is alles verzopen en zijn de nesten verloren. En de vegetatie 

krijgt klappen. Dit zijn overstromingen die zijn ontstaan door menselijk handelen door het 

openzetten van dammen om te voorkomen dat een dam doorbreekt. Ja breekt een dam door dan 

stroomt in 1 keer alles weg en daarna kan het herstellen. Maar nu blijft het zo. Nu blijven ze omwille 

van de dam en voor elektriciteitswinning constant water lozen waardoor het achterland al maanden 

onder water staat. Dat is een ecologische ramp voor zoogdieren, voor reptielen, maar ook voor 

mensen want de hele oogst is weg.  En kijk naar Amerika, Zuid-Europa, waar steeds vaker 

bosbranden ontstaan.  

Q: Een schildpad kan dan niet wegkomen.  

A: Nee een aantal schildpadden kruipt weg in holen. In Amerika heb je een schildpad die graaft zelf 

holen en andere schildpadden kruipen weg in bestaande holen en greppels. Dat kan goed gaan, maar 

daarna is ook het hele landschap weggebrand en dan hebben ze geen voedsel. Nou kan een 

schildpad een tijdje zonder, maar als dat jaar op jaar weer gebeurt dan zijn op een gegeven moment 

hun reserves op. Dus landschapsverandering door dat soort drama’s, dat zie ik wel als grootste 

bedreiging. Dus habitatverlies is niet alleen het inpikken van land, maar ook het ongeschikt worden 

door andere oorzaken. En als je al die dingen bij elkaar optelt dan kan het heel hard gaan. Dat is niet 

alleen voor landschildpadden, maar ook voor zeeschildpadden. Door zeespiegelstijging worden de 

stranden waar ze eieren leggen steeds smaller en die kunnen straks ook geen kant meer uit. En als 

vanaf de andere kant de steden met hotels steeds verder oprukken, dan worden de stranden voor 

schildpadden steeds kleiner. Dan is het ook einde verhaal. Dat zijn hele deprimerende vooruitzichten 

als je erover nadenkt. Dan kun je overal beschermingsorganisaties oprichten en daarmee het verhaal 

wat langer maken, maar of het op langere termijn gaat helpen, dat weet ik zo net nog niet. 

Q: Maar om toch nog iets te kunnen betekenen om soorten, wat zou je me aanraden om aan te 

pakken? 

A: Wat ik denk ik toch het meest zal helpen is educatie aan de generaties na ons. Dat zijn de 

generaties die het meest te maken gaat krijgen met de veranderingen die wij nu al zien. Dat zijn de 

generaties die te maken gaan krijgen met verandering van klimaat en het uitsterven van soorten. 

Hoe vroeger je hen kan onderwijzen in wat er gebeurt en wat je ertegen kan doen. Ook om ze de 
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natuur te leren kennen. Want onbekend maakt onbemind. En als je de natuur kent dan wil je er ook 

wat voor doen.  

Q: Net zoals het is ontstaan in jouw jeugd. Heb je een bepaalde leeftijdscategorie in gedachten? 

A: Als je ziet hoe makkelijk jongens en meisjes van 5 a 6 jaar weglopen met dinosauriërs en de 

wetenschappelijke namen eigen maken doordat ze ermee spelen, dan denk ik ‘die zijn er niet meer, 

ga een hype maken met bedreigde diersoorten’. En als je dan jongens en meisjes hebt van 5, 6 of 7 

jaar die alles weten van olifanten, tijgers zeeschildpadden en andere bedreigde diersoorten die ook 

tot de verbeelding kunnen spreken i.p.v. dinosauriërs… 

Q: Wat vind je van personen als Freek Vonk? 

A: Ik ben zelf opgegroeid met Steve Irwin. Dus ik vind dat soort figuren heel belangrijk. Als je dan 

schoolgaande kinderen hoort zeggen dat ze later zoals Freek Vonk willen worden, dan vind ik dat 

heel goed zoals hij die aanspreekt. Ik heb hem een aantal keer gezien en ik weet dat hij meer doet 

dan alleen filmpjes maken voor kinderen. Hij doet ook onderzoek naar gif. Ik zou willen dat hij meer 

van het wetenschappelijke onderzoek aan volwassenen laat zien. Ik zou graag zien dat meer van dat 

soort figuren opstaan en wat laten zien aan educatie op nationale tv voor volwassen mensen. Daar 

valt veel in te behalen. Zoiets zou ik ook graag eens zelf willen. 

Q: Ja net als een Jane Goodall of een Frans de Waal. Hun voorbeelden zijn heel aansprekend. Daar 

kun je ook het grote publiek mee bereiken. 

A: Voor wat betreft schildpadden is Amerika het land waar je moet zijn. Het begint allemaal met 

educatie. Archie Carr is een van mijn helden op het gebied van zeeschildpadden. Die heeft in Amerika 

onderzoek gedaan naar zeeschildpadden. Hij is overleden maar heel veel universiteiten werken 

samen met zijn research station. Dat soort onderzoeksinstituten zijn daar en je kan nog steeds een 

beurs krijgen voor onderzoek naar zeeschildpadden. En dan krijg je dat hele lichtingen studenten 

afstuderen op het gebied van natuurbescherming. Dat heb je in Nederland veel te weinig. Je hebt nu 

wel groene scholen. Had ik het in mijn tijd maar geweten dat dat kon. Ik wilde boswachter worden of 

iets doen in dierentuinen of onderzoek. Maar scheikunde, wiskunde en natuurkunde daar ben je niet 

goed in, dus liet ik die droom maar varen. Aan de andere kant heb ik nu een goed betaalde baan 

waardoor ik kan reizen.  Maar we hadden het over rolmodellen. Ik weet vanuit mijn 

schildpaddenvereniging dat iedereen van mijn generatie fan was van Steve Irwin. Iedereen heeft 

daar een bepaald enthousiasme door gekregen.  

Q: En ik zie daar een boek van David Attenborough… 

A: Ja dat soort levens en verhalen, dat is een feest van herkenning. Hij is voor iedereen een 

voorbeeld, ook voor mij. En daarvoor had je de ontdekkingsreizigers zoals Darwin. Dat vind ik ook 

heel mooi om daarover te lezen. Op tv had je vroeger De Reis van de Beagle. Dat ging daarover. Ik 

zou je zeker aanraden om voor je op reis gaat voor je onderzoek naar de Galapagos die te kijken. Er 

worden veel tips gegeven over bescherming en educatie.  

Q: Ik heb voor mijn onderzoek nu alles gevraagd, is er nog iets wat je kwijt wil?  

A: Ja ik heb de win-win-win situatie al aangekaart; als iedereen – de lokale mensen, toeristen en 

natuur - erbij wint dan wordt het een betere wereld. Als een van die drie er niets bij wint dan gaat 

het niet lukken; natuurbescherming valt of staat ermee. En ook de wetenschap moet er iets aan 

hebben. Als die 4 er allemaal iets aan hebben, dan wordt het een betere wereld. En qua 

landschildpadden…ik hoop gewoon dat ze er nog heel lang lopen.  
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4.6 Interview curator zoo 
Man, Nederlandse nationaliteit 

Curator dierentuin 

Interviewer: Miranda van Ligten 

Date interview: 23-1-2022 by a questionnaire 

Location: Amersfoort 

 

1. Wat is uw belangrijkste activiteit(en) met betrekking tot reuzenschildpadden? Kies 

maximaal 2 activiteiten.   

In het dierenpark hebben wij Aldabra reuzenschildpadden (Geochelone gigantea) in 

de collectie. Zij worden tentoongesteld aan onze bezoekers en op educatieve wijze 

wordt er voorlichting gegeven over de soort (leefwijze, voorkomen, voedsel, IUCN 

status, etc.) 

 

2. In hoeverre sluit uw activiteit aan op (internationale) projecten voor het behoud 

van de reuzenschildpad (als soort in het wild en in dierentuinen)?  

Het dierenpark is lid van de Europese Vereniging van Dierentuinen (EAZA). Voor de 

Aldabra reuzenschildpad is recent een EEP (European Ex-situ Programme) opgesteld. 

Onze dieren participeren in dit EEP.  

Kruis hieronder aan welke categorie van toepassing is voor uw activiteit. 

Mijn activiteit heeft betrekking op: 

 Activiteit 1 Activiteit 2 

Evolutie & verspreiding X  

Fokprogramma's & herintroductie X X 

(Herstel van) ecosystemen en natuurlijk gedrag X  

Bestrijding van illegale jacht en handel  X 

Bedreiging door andere diersoorten   

Sociaal-ecologische dynamiek (zoals toerisme)   

Beïnvloeden van overheid en beleid   

Bewustwording & educatie X X 

Anders, namelijk: 

 

  

 

a. Welke bedreigingen voor reuzenschildpadden verwacht u aan te pakken met uw 

activiteit? 

Geochelone gigantea is op de IUCN red list geclassificeerd als “kwetsbaar’. 

Bedreigingen voor de soort zijn niet aangegeven op deze lijst. Een algemeen doel van 
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een EEP  is het instant houden van een reservepopulatie in gevangenschap. Zie ook 

www.EAZA.net. 

 

b. Waarom heeft u voor deze activiteit gekozen?  

  Komt voort uit onze missie. Als  onderdeel van EAZA is de doelstelling om o.a. zo veel 

 mogelijk bedreigde soorten tentoon te stellen, hier educatie over te geven en te 

 participeren in EEP’s.  

 

c.  In hoeverre is de activiteit succesvol?  

 - Wat heeft uw activiteit vergemakkelijkt? 

 - Wat kan er beter / Wat belemmert het succes van deze activiteit? 

Moeilijk te zeggen. Dan zou je dit specifiek moeten meten. Als je sec. kijkt naar 

 voortplanting, dan zijn we daar helaas nog niet in geslaagd. Dit is sowieso 

 moeilijk bij deze soort.  

 

3. Over welke bedreiging voor de reuzenschildpad maakt u zich het meeste zorgen?  

Weet ik niet, bedreigingen voor deze soort zijn niet specifiek omschreven. 

 

Samenwerking met andere natuurbeschermers 

 

4. In hoeverre werkt u samen met andere natuurbeschermers om reuzenschildpadden 

te beschermen? 

Niet. Voor zover ik weet zijn er geen herintroductie of beschermingsprogramma’s voor deze 

soort. Indien dit er wel is, zouden wij met ons DierenPark Wildlife fund projecten in bijv. 

geldelijke vorm kunnen ondersteunen.  

 

a. Sluit uw activiteit aan bij de activiteiten van andere natuurbeschermers? 

b. Ervaart u voldoende samenwerking met andere natuurbeschermers? 

c. Vindt u de inspanningen die u en andere natuurbeschermers leveren voor 

 reuzenschildpadden effectief? 

 

The Lived experience (uw persoonlijke motivatie en ervaringen m.b.t. reuzenschildpadden) 

 

Motivatie 

1. Welke gebeurtenissen hebben u gemotiveerd om u in te zetten voor / te willen 

werken met reuzenschildpadden? Kies maximaal 2 belangrijke gebeurtenissen en leg uit 

hoe deze gebeurtenis u heeft gemotiveerd. 

Collectiebeheer valt onder mijn werkzaamheden als curator binnen het DierenPark. Het is 

een samenspel van factoren om te besluiten om een bepaalde soort op te nemen in de 

collectie van het Dierenpark. 

 

2. Geef bij elke gebeurtenis aan in welke categorie deze geplaatst kan worden door 

een kruisje te zetten naast de juiste categorie(ën): 

  



98 
 

 

 Activiteit 1 Activiteit 2 

Invloed van familie/vrienden    

Waarnemingen in directe leefomgeving   

Persoonlijke ervaringen met natuurbehoud / reuzenschildpadden    

Kennis / studie  X  

Historie / cultuur   

Sociaal-economische factoren    

Religie / geloof    

Anders, namelijk: 

 

  

 

 

Kennisopname 

 

Op welke manier heeft u kennis opgedaan m.b.t. reuzenschildpadden? Maak onderscheid 

tussen wetenschappelijke kennis en expertise door ervaring (situated knowledge). 

 

Voorbeeld wetenschappelijke kennis: 

Reuzenschildpadden vormen de hoeksteen van het ecosysteem (Gibbs, Marquez, & 

Sterling, 2008). Het zijn zaadverspreiders en als grootste herbivoren houden ze het gebied 

open (Froyd et al., 2013). Wanneer reuzenschildpadden verdwijnen, kan hun afwezigheid 

leiden tot verschuivingen in het ecosysteem (Gibbs, Hunter, Shoemaker, Tapia, & Cayot, 

2014). 

 

Voorbeeld ervaringsdeskundigheid (situated knowledge): 

Als kind heb ik veel reuzenschildpadden gezien. Ik zie ze tegenwoordig zelden. Vroeger was 

het gebied open en in de verte zag ik de lichten van verre boerderijen. Nu kan dat niet 

meer omdat het gebied dicht begroeid is met struiken en bomen. 

(Ervaringsdeskundigheid kan worden gezien als 'een getuigenverklaring', kennis opgedaan 

door persoonlijke ervaring). 

 

Mijn wetenschappelijke kennis: Literatuuronderzoek.  Gesprekken met collega houders. 

Mijn ervaringsdeskundigheid: Praktische verzorging en observaties van en aan de soort. 
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4.7 Interview turtle & tortoise association 
Man, Nederlandse nationaliteit 

Bestuurslid vereniging die zich o.a. inzet voor het behoud van schildpadden in het wild. 

Interviewer: Miranda van Ligten 

Date interview: 

Location: 23-1-2022 

Location: Reeuwijk 

 

1. Wat is uw belangrijkste activiteit(en) met betrekking tot landschildpadden? Kies 

maximaal 2 activiteiten.   

Ik zit in het bestuur van een vereniging van houders van schildpadden (land en water/moeras). 

2. In hoeverre sluit uw activiteit aan op (internationale) projecten voor het behoud van 

landschildpadden (als soort in het wild en in dierentuinen)?  

Onze vereniging steunt internationale beschermingsprojecten (één jaar of langer) en ad hoc 

projecten (bv. bij natuurrampen of grote inbeslagnames). 

Kruis hieronder aan welke categorie van toepassing is voor uw activiteit. 

Mijn activiteit heeft betrekking op: 

 Activiteit 1 Activiteit 2 

Evolutie & verspreiding 
 

 

Fokprogramma's & herintroductie X 
 

(Herstel van) ecosystemen en natuurlijk gedrag 
 

 

Bestrijding van illegale jacht en handel X 
 

Bedreiging door andere diersoorten   

Sociaal-ecologische dynamiek (zoals toerisme)   

Beïnvloeden van overheid en beleid X  

Bewustwording & educatie X 
 

Anders, namelijk: 

 

  

 

a. Welke bedreigingen voor landschildpadden verwacht u aan te pakken met uw 

activiteit? 

Wij proberen (sterk) bedreigde schildpadden te behoeden voor uitsterven. 

 

b. Waarom heeft u voor deze activiteit gekozen?  
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Deze activiteit is belangrijk wegens het zo mogelijk directe resultaat voor het behoud van een soort. 

 

c.  In hoeverre is de activiteit succesvol?  

 - Wat heeft uw activiteit vergemakkelijkt? De motivatie van de leden. Er zijn helaas  

heel veel projecten gaande, waaruit we kunnen kiezen. 

 - Wat kan er beter / Wat belemmert het succes van deze activiteit? Projecten 

worden ter plaatse belemmerd door veel factoren, zoals onbekendheid met de situatie, geen 

besef wat er op langere termijn staat te gebeuren met de plaatselijk fauna, economisch 

belang van diersoorten (voedsel, inkomen) en (politieke) instabiliteit. 

 

3. Over welke bedreiging voor de landschildpad maakt u zich het meeste zorgen?  

Verkleining van leefgebieden, wegneming uit de natuur,, illegale handel, uitsterven. 

 

Samenwerking met andere natuurbeschermers 

 

4. In hoeverre werkt u samen met andere natuurbeschermers om landschildpadden te 

beschermen? 

Wij werken samen met diverse andere organisaties, wiens doel het is om  

schildpadden in de natuur te behouden en ze in gevangenschap maximaal te verzorgen en  

tot voortplanting te laten komen. 

 

a. Sluit uw activiteit aan bij de activiteiten van andere natuurbeschermers? Ja 

b. Ervaart u voldoende samenwerking met andere natuurbeschermers? Meestal wel. 

c. Vindt u de inspanningen die u en andere natuurbeschermers leveren voor 

 landschildpadden effectief? Jazeker 

 

The Lived experience (uw persoonlijke motivatie en ervaringen m.b.t. landschildpadden) 

 

Motivatie 

1. Welke gebeurtenissen hebben u gemotiveerd om u in te zetten voor / te willen 

werken met landschildpadden? Kies maximaal 2 belangrijke gebeurtenissen en leg uit hoe 

deze gebeurtenis u heeft gemotiveerd. 

In het verre verleden heb ik jarenlang moeras- en  

landschildpadden gehad. Dat waren allemaal dieren waar de eigenaars vanaf wilden. In feite  

had ik een soort opvang avant la lettre. 

 

2. Geef bij elke gebeurtenis aan in welke categorie deze geplaatst kan worden door 

een kruisje te zetten naast de juiste categorie(ën): 
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 Activiteit 1 Activiteit 2 

Invloed van familie/vrienden  X  

Waarnemingen in directe leefomgeving X  

Persoonlijke ervaringen met natuurbehoud / landschildpadden  X  

Kennis / studie  
 

 

Historie / cultuur   

Sociaal-economische factoren    

Religie / geloof    

Anders, namelijk: 

 

  

 

 

Kennisopname 

 

Op welke manier heeft u kennis opgedaan m.b.t. landschildpadden? Maak onderscheid 

tussen wetenschappelijke kennis en expertise door ervaring (situated knowledge). 

Wetenschappelijke kennis: geen. Ervaringsdeskundigheid: mijn opvang van gedumpte 

schildpadden; aansluiting bij onze vereniging; het lezen van boeken (internet was er nog lang 

niet). 

 

 

Mijn wetenschappelijke kennis: 

 

Geen wetenschappelijke kennis. 

Mijn ervaringsdeskundigheid: 

 

 

Het opvangen en verzorgen van gedumpte en gekregen  

schildpadden (land en water). Opgedane kennis door het  

besturen van de vereniging. 

 




