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‘De ree in Flevoland wordt 

geslachtofferd op het altaar 

van financiën’
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Wie ben je?
Mijn naam is Arno-Jan Boere, 49 jaar, uit 

 Almere. 

Waar is de foto genomen?
In de Almeerder Hout. Het is een gebied waar 

ik vlak bij woon en bijna dagelijks kom. In de 

zomer ga ik ook graag naar andere natuurgebie-

den. Dan gooi ik mijn fiets in de trein. In voor- en 

najaar blijf ik meestal binnen een straal van 30 

kilometer van mijn huis. Ik kom dus ook veel in de 

Oostvaardersplassen. 

Wat zien we precies op de foto?
Een ree op de vlucht. De ree is voor mij een 

van de mooiste dieren die je in de Flevolandse 

natuur kan tegenkomen. Pas liep ik vlak achter 

een reebok! Soms zie je ze langs de bosranden 

voorzichtig op de akkers grazen, maar meestal 

leven ze buiten het zicht in de zogenaamde ree-

enbosjes.

Zijn reeën veilig in Flevoland?
Op 4 december 2014 heeft de provincie Fle-

voland helaas weer een ontheffing afgegeven 

aan de Stichting Faunabeheer Eenheid Flevoland 

voor het afschieten van reeën. De ontheffing zou 

gericht zijn op het ‘voorkomen van aanrijdingen’. 

In 2013 is er geen enkel geval van schade aan 

landbouwgewassen getaxeerd. In 2013/2014 

hebben jagers vier dieren geschoten onder het 

mom van ‘populatiebeheer’. In datzelfde jaar 

werden maar liefst 269 reeën gedood in ver-

band met de ‘verkeersveiligheid’. Dit terwijl de 

provincie beweert dat ze de voorkeur geeft aan 

(plaatselijke) snelheidsbeperkende maatregelen 

en het plaatsen van wildspiegels, wildsignale-

ringssystemen en rasters. Maar ze voert deze niet 

uit omdat ze deze te duur vindt. 

Hoe zou je willen dat Flevoland 
met reeën omgaat?
De ree in Flevoland wordt geslachtofferd op het 

altaar van financiën, terwijl er met een (welis-

waar behoorlijke) investering in preventieve maat-

regelen zich een voor iedereen duidelijk zichtba-

re reeënpopulatie in Flevoland kan ontwikkelen, 

die niet zich niet meer verstopt voor mensen en 

niet meer bij het minste of geringste rumoer in het 

bos gestrest op de vlucht slaat! Reeën zijn van 

nature schichtige dieren, veel meer dan dam- of 

edelherten. Reeën in hun natuurlijke omgeving 

kunnen zien is de investering volgens mij meer 

dan waard! 

Wat betekent natuur voor jou?
Ik heb altijd een enorme liefde voor de natuur 

gevoeld. Vroeger bracht ik vele zomers door op 

Kampeerterrein De Hoch op natuurgebied de 

Borkeld, tussen Markelo en Rijssen. Toevallig met, 

nu professioneel natuurfotograaf, Han Bouwmees-

ter. Buiten zijn geeft me rust. Ik breng er veel van 

mijn tijd door, soms wel langer dan 10 uur aan 

een stuk. Ik zie dan zoveel moois dat ik graag 

wil delen met andere mensen. Dat doe ik via 

social media. Natuur verbindt en zo kunnen we 

leren van elkaar en leren hoe we beter met die 

natuur kunnen omgaan. Ik vind het verschrikkelijk 

als natuur in geld wordt uitgedrukt. 

Vanochtend zag ik nog een 

roerdomp pal voor mijn 

voeten. Dat is een 

onbetaalbare 

ervaring!
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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 

foto met een vluchtende ree? Argus vroeg de 

fotograaf naar het verhaal achter deze foto.


