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“Natuur is prachtig en een natuurlijke dood 

sterven na een vrij leven, is het grootste 

goed dat wij wilde dieren kunnen geven”

  De mens kan niet zonder natuur

        de natuur wel zonder mensen
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Wie ben je?
Mijn naam is André Donker, boswachter bij Na-

tuurmonumenten.

Waar heb je de foto genomen?
De foto is genomen op de Veluwe.

Wat zien we precies op de foto?
De reeën op de foto hebben zichtbaar last van 

parasieten. Je ziet de teken al van verre zitten. 

Hun vacht is zeker niet op orde en ook de ge-

weitjes blijven achter in ontwikkeling. Als je goed 

kijkt, zie je dat hun conditie niet al te rooskleurig 

is. Deze dieren gaan dan ook dood. 

Mensen gebruiken dit soort 
foto’s om te pleiten voor afschot. 
Hoe zie jij dat?
Ik werkte ruim 25 jaar in een gebied waar geen 

afschot van reeën plaatsvond. Het gaf nooit 

problemen. Zonder afschot krijgen we te maken 

met meer natuurlijke sterfte. Hier moet de Neder-

lander mee leren omgaan. Normaliter zou een 

wolf zwakke dieren als deze reetjes opruimen. 

Doordat we deze in Nederland niet hebben, 

verloopt het stervensproces wat langzamer. De 

dieren merken van hun laatste dagen niet veel. 

Ze trekken zich terug om te sterven, waarna tal 

van nuttige organismen ze opruimen. Dit is niet 

zielig. Afschot is ook in deze laatste fase van hun 

leven niet nodig. Wij mensen hoeven de rol van 

‘wolf’ niet op ons te nemen. Natuurlijke sterfte is 

De mens kan niet zonder natuur, 

el zonder mensen

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 

twee verzwakte reeën? Argus vroeg de fotograaf 

naar het verhaal achter deze foto.
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ook van levensbelang voor alle aaseters in de 

natuur.

Bijvoeren dan maar?
Ik hoor vaak mensen zeggen dat verzwakte die-

ren bijgevoerd moeten worden of in de opvang 

gebracht moeten worden. Dat is ook echte onzin. 

Je berooft een dier van zijn vrijheid en biedt het 

daarna geen goede toekomst. Een ree uit de 

opvang is in de natuur kansloos. Hij gaat – met 

alle risico’s van dien – zwerven omdat sterkere 

dieren de goede leefgebieden al hebben ingeno-

men. Natuur is prachtig en een natuurlijke dood 

sterven na een vrij leven, is het grootste goed dat 

wij wilde dieren kunnen geven. Ik vind dat we in 

Nederland meer moeten afblijven van de natuur. 

We hebben nog zo ongelooflijk veel te leren 

over de wetten der natuur. Het ree is voor mij het 

voorbeeld van een succesvolle diersoort. In een 

steeds veranderende wereld past deze soort zich 

uitstekend aan. Nu de mens nog.

En afschot voor de 
verkeersveiligheid?
Jagers en politici grijpen verkeersveiligheid graag 

aan om voor afschot te pleiten, maar we 

kunnen het ook anders organiseren. 

Warmtecamera’s kunnen bestuurders 

tijdig voor overstekend wild waar-

schuwen. Bovendien leren automobilisten

 dat je je snelheid moet aanpassen aan 

de situatie. Vooral in hogerisicogebieden 

moeten bestuurders dus langzamer rijden; 

60 kilometer per uur is de meest 

veilige snelheid, zodra de 

schemering invalt. In de 

schemering en nacht 

vindt 90 procent 

van de aan-

rijdingen 

plaats.


