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‘Op zo’n magisch moment 

als op de foto, vraag ik me 

af waarom dieren überhaupt 

geschoten worden’
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E
en beeld zegt meer dan duizend 

woorden. Een waarheid als een 

koe, maar soms roept een beeld 

ook vragen op. Wat te denken van deze 

sfeerfoto met damherten in de schemer?  

Argus vroeg de fotograaf naar het verhaal  

achter deze foto.

Wie ben je?
Mijn naam is Henk Bos, ik ben 55 jaar en woon 

in Valkenburg (Z-H). Fotograferen is mijn hobby, 

maar fotograaf voel ik me niet. Voor mij staat het 

genieten van de natuur voorop. Mijn ervaringen, 

het sfeertje en de volmaaktheid van de natuur 

probeer ik zo goed mogelijk over te brengen 

in mijn blog, zodat ook anderen ervan kunnen 

genieten. 

Waar is je foto genomen?
De foto is genomen in mijn favoriete natuur-

gebied, de Amsterdamse Waterleidingduinen 

(AWD). Dit waterwingebied is zo geweldig mooi 

en gevarieerd! Zo loop je over een uitgestrekte 

grasvlakte en dan weer door een bosrijk stuk. 

Ook het watergebied en de stuifduinen zijn 

prachtig. De biodiversiteit in de AWD is enorm. 

Als iemand daar twee jaar zou filmen, krijg je 

een film die nog diverser is dan ‘De Nieuwe 

Wildernis’ over de Oostvaardersplassen.

Wat zien we precies op de foto?
Voor mij is dit het mooiste moment van de dag, 

net na zonsopgang, op de grens tussen nacht 

en dag. De nachtdieren zoeken dekking en de 

dagbeesten worden langzaam actief. We zien 

een paar damherten tevoorschijn komen voor 

hun ontbijt. De nevel hangt nog als een deken 

over het water; de hemel staat in brand. Voor mij 

is het iedere keer weer een wereldmoment. Het 

geeft me energie.

Schemergebied

Wat vind je van mogelijk 
preventief afschot in de AWD?
Op zo’n magisch moment als op de foto is te 

zien, vraag ik me af waarom dieren überhaupt 

geschoten worden. In een uiterst geval kan het 

noodzakelijk zijn, maar grijpt de mens niet veel 

te snel in als het om dieren gaat? Spelen wij zo 

niet dictator over de dieren? En met welk recht 

doen we dat? Ook deze damherten zijn niet 

veilig. Het (r)ecoduct ‘Zandpoort’, dat de AWD 

verbindt met het Nationaal Park Zuid-Kennemer-

land (NPKZ) is volgens mij de grote boosdoener. 

In het NPKZ wordt gejaagd en damherten uit de 

AWD zijn er niet welkom.

Hoe zie jij de natuur?
De natuur heeft de mens niet nodig; de mens de 

natuur wel. Ik geloof dat ingrijpen in de natuur 

altijd gevolgen heeft, ook al worden ze soms pas 

jaren later zichtbaar. En er zit geen systeemher-

stelknop op de natuur zoals op een computer. 

Daarom verzet ik me tegen ingrijpen in de AWD. 

Ik vind ook dat er geen fietspaden in

thuishoren. Dieren moeten zich 

ergens rustig kunnen terugtrekken, 

weg van mensen. 

Waarom moet iedereen 
de AWD gezien 
hebben?
De AWD is een uniek en 

paradijselijk wandelgebied. 

En dat midden in de Randstad.


