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Onder het kopje ‘Wat moet u beslist niet doen?’ 

is te lezen: 

• ‘Bel niet met de dierenambulance maar met 

de politie. In het wild levende dieren, zoals 

edelherten, wilde zwijnen en reeën hebben 

weinig kans na revalidatie te overleven.’

• ‘Neem het aangereden wild nooit mee. Geef 

het ook niet aan derden. Het zijn beschermde 

dieren en de Flora- en faunawet staat dit niet 

toe. Dit is dus strafbaar.’

lang voordat ik mijn eerste compactcameraatje 

voor mijn verjaardag kreeg en ik natuurfoto’s 

ging maken. 

Wat heb je met (wilde) dieren?
We hadden vroeger altijd dieren in huis, hon-

den, katten, van alles. Ik vind alle dieren gewel-

dig. Reeën vervelen nooit, maar vogels fotogra-

feer ik ook graag, zoals futen, torenvalken en 

lepelaars. Eigenlijk alle soorten vogels. 

Welk dier hoop je nog eens te 
fotograferen?
Daar hoef ik niet over na te denken. Als mijn 

gezondheid weer wat beter is wil ik vossen foto-

graferen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. 

Ik ben er al een keer geweest; toen heb ik er 

geen gezien. Maar ik vond het er toch geweldig. 

Ik heb vanuit de verte de bronst van de herten 

mogen meemaken. Daar kreeg ik echt kippenvel 

van, zo ’s ochtends vroeg.

Begrijp je dat mensen voor hun 
plezier op dieren jagen?
Ik jaag zeker niet op reeën! Ook niet op andere 

dieren. Gisteren heb ik nog de dierenpolitie 

gebeld over iemand die dat wel doet, terwijl het 

jachtseizoen gesloten is. In de buurt van waar ik 

deze foto heb genomen staat een jachttent en ik 

vond vlakbij pas een dode ree langs de kant van 

de weg. Er woont daar ook een boer die dode 

kraaien op zijn land hangt. Echt verschrikkelijk.

Geen genade voor 
aangereden wild

W
at te doen als u een ree, damhert, edelhert 

of wild zwijn aanrijdt? De gemeente Lochem 

wil haar burgers graag adviseren op dit punt: 

‘Wanneer u een dier heeft aangereden kunt u in paniek raken en niet 

goed weten wat te doen. Wij zetten de regels nog even op een rij’, 

aldus GemeenteNieuws, het informatiekatern van de gemeente van 

30 januari 2013.

Volgt u het advies op en belt u met de poli-

tie, dan roept deze een faunabeheerder (mét 

zweethond) op die het gewonde dier uit zijn 

lijden verlost, want anders zou het dier zomaar 

dagenlang kunnen lijden.

Uitglijder
Wat krijgen we nou?, denkt een oplettende inwo-

ner en tevens lid van De Faunabescherming. Hij 

laat het er niet bij zitten en stuurt een bericht naar 

de burgemeester waarin hij zijn afschuw uit: ‘Ik 

acht het volstrekt ongepast dat van gemeentewe-

ge wordt gepropageerd aangereden wild door 

een jager, en niet door de dierenambulance, te 

laten ‘afvoeren’, schrijft hij. ‘Het zou de gemeen-

te bekend moeten zijn dat een groot deel van de 

Nederlandse bevolking de plezierjacht afkeurt. 

Daarom gaat het niet aan aangereden wild 

ook nog te confronteren met de jager en diens 

zweethond. Een aangereden dier, of dat nu een 

huisdier of wild is, heeft in een beschaafde sa-

menleving recht op behandeling. Dat is nu niet 

direct de specialiteit van de jager. Door Gemeen-
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Een aangereden dier, of 

dat nu een huisdier of wild 

is, heeft in een beschaafde 

samenleving recht op 

behandeling.

tenieuws wordt nota bene ontraden na een bot-

sing met wild de dierenambulance, die wél een 

deskundige bemanning heeft en snel ter plaatse 

is, in te schakelen. Het is blijkbaar de bedoe-

ling de jager diens buit niet te laten ontgaan. Ik 

hoop dat GemeenteNieuws deze uitglijder snel 

rectificeert en voor het aangereden dier kiest en 

niet voor de jager en z’n zweethond.’ Hij besluit: 

‘Het laat zich raden waarom aan het artikel nog 

wordt toegevoegd na aanrijding van een huisdier 

wél de dierenambulance te bellen. Daar heeft de 

jager immers geen belangstelling voor.’

Nuttig werk jagers
Thijs de la Court, wethouder duurzaamheid van 

Lochem en lid van GroenLinks krijgt de klacht 

op zijn bureau en stuurt een antwoord. De la 

Court begint te zeggen dat ook hij lid is van De 

Faunabescherming en tegen de plezierjacht is. 

Maar dat is ‘zuiver een persoonlijke mening en 

zeker niet die van de wethouder of het college’. 

‘Echter,’ zo vervolgt hij ‘de Wildbeheereenheden 

zijn hier in Lochem verantwoordelijk (vrijwillig) 

voor het plaatsen van wildspiegels en in die zin 

ook zeer direct betrokken bij de preventie van 

het aanrijden van wild door verkeer. Overigens 

met veel impact, want met de nieuwe spiegels is 

het aantal aangereden wild enorm teruggelopen. 

Dat voorkomt veel dierenleed en gevaar voor au-

toverkeer en is dus echt zinnig. Diezelfde jagers 

worden ook geroepen bij aanrijdingen en schie-

ten de dieren in dat geval ook af. Dat doen ze 

zeker niet voor hun plezier maar werkelijk vanuit 

hun betrokkenheid. Ja, dat is tegenstrijdig mis-

schien, want ze jagen voor hun plezier. Ik begrijp 

dat jagen ook niet. Maar goed, we hebben dus 

wel te maken met een stevig netwerk van jagers 

(Lochem kent 

vele jagers) 

die daarmee 

iig op dat vlak 

nuttig werk ver-

richten. Als ze 

dat niet zouden 

doen, dan 

zouden ze ook 

niet bij de wild-

spiegels betrok-

ken zijn en 

zouden we veel meer aanrijdingen hebben. Dus 

meer dierenleed en gevaar. Dat is de afweging 

die ik maak. Natuurlijk zou een dierenambulance 

dit over kunnen nemen, maar dan moeten er ook 

voldoende vrijwilligers voor de preventie bij zijn 

betrokken. Dat zie ik in Lochem eerlijk gezegd 

niet gebeuren.’

Kent u ook voorbeelden van gemeenten of 

 andere overheden of instanties die afspraken 

maken met jagers over hoe om te gaan met 

wilde, al dan niet gewonde, dieren? Laat het de 

redactie weten.

Dierenambulance
In een reactie laat de dierenambulance weten: ‘dat wat de gemeente Lochem aangeeft is correct: bij aangereden wild, 

belt men de politie. De Dierenambulance vervoert geen gewond (groot) wild. Een nuance: het gaat hier om groot 

wild zoals zwijnen, reeën en herten. Dassen en vossen en alles wat kleiner is, wordt wel door de Dierenambulance 

 geholpen.

De reden dat groot aangereden wild dat opgespoord kan worden afgeschoten wordt, is omdat de ervaring geleerd 

heeft dat groot wild niet opgevangen kan worden; dat veroorzaakt zoveel stress dat het contraproductief is. Door het 

dier af te schieten wordt het uit zijn lijden verlost’, aldus een woordvoerder van Dierenbescherming OverGelder.

De Flora- en faunawet bepaalt dat zieke of gewonde reeën, edelherten, damherten en wilde zwijnen alleen mogen 

 worden vervoerd als het dier is gemeld bij de meldkamer van de politie. Deze wijst vervolgens de vervoerder aan. 

Tot zover de wet. 

Een jager is niet de aangewezen persoon om te beoordelen of een dier al dan niet uit zijn lijden verlost moet worden. 

Mocht na onderzoek blijken dat dat laatste de meest humane oplossing is, dan is de vraag door wie en hoe. Een 

dieren arts kan hierbij verschillende methoden toepassen. Een andere optie is een betaalde ambtenaar die ervaring heeft 

met het hanteren van een vuurwapen. Een hobbyjager lijkt ons uit het oogpunt van dierenwelzijn geen goede keuze.

De redactie


