
Codebook in Dutch

Categorie nummer positief nummer negatief Korte uitleg

Morals (100) 101 zorgplicht wordt vervuld 111 zorgplicht wordt niet vervuld Argumenten aangaande de zorgplicht

102 dierenwelzijn gegarandeerd 112 dierenwelzijn geschonden Argumenten die dierenwelzijn noemen

103 vrijheid 113 geen vrijheid De wijze waarop dieren leven

104 wilde dieren/rewildering 114 vee De status van de dieren in de OVP

105 ecologen, wetenschappers 115 agrariërs, dierenbescherming De achtergrond van de besprokene/spreker als argument

106 wetenschap 116 boerenkennis De uitleg van de basis voor de situatie

107 natuur 117 cultuur De visie op het gebied

130 overig 140 overig

Fairness (200) 201 wilde dieren 211 gedomesticeerde dieren De status van de dieren in relatie tot eerlijkheid

202 goed leven 212 slecht leven De wijze waarop de dieren leven

203 zachte dood 213 hongersdood De wijze waarop de dieren sterven

204 kort lijden 214 lijdensweg De wijze waarop de dieren sterven

205 afschot 215 genadeschot De wijze waarop de dieren sterven

206 vrijheid 216 hekken De wijze waarop de dieren leven

207 draagkracht 217 draagkracht De hoeveelheid dieren wat passend is in het gebied

208 ecosysteem 218 ecosysteem De eenheid van het gebied

230 overig 240 overig

Cost/Value (300) 301 waardevol gebied 311 concentratiekamp De perceptie op de waarde van het gebied voor een groter geheel

302 Afrika 312 geen Afrika De perceptie op de waarde van het gebied voor bezoekers

303 toerisme 313 toerisme De perceptie op de waarde van het gebied voor toerisme

304 Nieuwe Wildernis 314 Reactie tegen Nieuwe Wildernis De perceptie op de film de Nieuwe Wildernis

330 overig 340 overig

Law/Compiance (400)401 beheer 411 beheer Het wettelijk verplicht beheer

402 EU regels 412 EU regels De toepasbare EU-regels

403 Habitatrichtlijnen 413 Habitatrichtlijnen De toepasbare Habitatrichtlijnen

404 maatschappij klaar 414 maatschappij tegen De perceptie op de rechtmatigheid van het gevoerde beleid in de maatschappij

405 ICMO 1 en/of 2 Onderzoekscommissie ICMO (niet negatief)

406 Gabor Onderzoekscommissie Gabor (niet negatief)

407 Natura 2000 415 Natura 2000 De toepasbare Natura 2000

408 EHS 416 EHS De Ecologische Hoofdstructuur

409 belangengroepen 417 belangengroepen Betrokken belangengroepen, optredend als zulks

410 rechtszaken 418 rechtszaken Gevoerde rechtszaken voor of tegen het beheer en diens uitkomsten

430 overig 440 overig

Other (500)



Codebook in English

Category number positive number negative Short explanation

Morals (100) 101 duty of care is fulfilled 111 duty of care is not fulfilled Duty of care is the duty to care in a specified way for the animal and its habitat

102 animal welfare is guaranteed 112 animal welfare is not guaranteed Arguments on animal welfare

103 freedom 113 no freedom/captivity The way animals live is morally good/bad

104 wild animals/rewildered animals114 cattle The status of the large grazers

105 ecologist/scientist 115 farmer/animal welfare institution Affiliation the speakers argues based upon

106 science 116 lay knowledge Explanation the argument is based on

107 nature 117 culture The status of the area

130 other 140 other

Fairness (200) 201 wild animals 211 domesticated animals The status of the animals related to fairness

202 good lige 212 bad life The way animals live if fair/unfair

203 gentle death 213 starvation The way animals die

204 short suffering 214 long suffering The way animals die

205 culling 215 death blow The way animals die

206 freedom 216 behind fences The way animals live

207 carrying capacity 217 carrying capacity The carrying capacity of the area related to fairness

208 ecosystem 218 ecosystem The area

230 other 240 other

Cost/Value (300) 301 valuable area 311 concentration camp The perception on the greater value of the area

302 African Nature Reserve 312 African Nature Reserve The perception on the value for visitors

303 tourism 313 tourism The perception on the value for tourism

304 The New Wilderness 314 The New Wilderness Perception on the movie The New Wilderness

330 other 340 other

Law/Compiance (400) 401 management 411 management Management (lawful/obligatory)

402 EU regulation 412 EU regulation EU regulations are …

403 Habitat directive 413 Habitat directive The current management and the Habitat Directive

404 Society’s perception 414 Society’s perception Society’s perception on the current management

405 ICMO 1/2 ICMO (no negative)

406 Gabor committee Gabor committee (no negative)

407 Natura 2000 415 Natura 2000 Natura 2000 regulations

408 Ecological Network Area 416 Ecological Network Area Ecological Network Area

409 interest group 417 interest group Interest groups

410 court cases 418 court cases Court cases held/suggested

430 other 440 other

Other (500)


