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Raaf lijkt terug in de Kennemerduinen

Tijdens de afgelopen maand mei waren  

geregeld twee Raven te vinden bij een 

‘kringloopkadaver’ in de Kennemerduinen. 

Dat blijkt uit beelden van cameravallen, die 

bij het kadaver van een Schotse Hooglan-

der zijn opgesteld. Daarmee lijkt het gebied 

een nieuwe vaste bewoner te hebben. Het 

ziet ernaar uit dat de aas etende Raaf zich  

mogelijk dankzij de terugkeer van grote 

dode dieren weer vestigt in de natuur van 

het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Succes van project ‘Dood doet Leven’

Dat hoopt althans Bart Beekers van 
ARK Natuurontwikkeling uit Nijmegen. 
ARK is een instelling die al jaren pleit 
voor het laten liggen van grote dode die-
ren in de natuur vanwege de overtui-
ging dat kadavers onmisbaar zijn in de 
natuur. Ze vormen de laatste schakel in 
een ingenieuze voedselketen. De dood 
van het ene dier betekent letterlijk het 
(over)leven van een ander. Een dood 

dier vervult de functie van een druk  
bezocht restaurant, waar honderden 
andere dieren aan de dis schuiven.  
Imposante soorten zoals Raaf, Vos of 
Zeearend, maar ook kleiner grut als 
aaskevers, vliegen en kledingmotjes. 
Het laten liggen van grote dode dieren 
in de natuur is echter ongebruikelijk in 
Nederland. In het project ‘Dood doet  
Leven’ streeft ARK met andere organi-

De Raaf is een aaseter en afhankelijk van kadavers om zich te voeden. Bildagentur Zoonar
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Raaf lijkt terug in de Kennemerduinen
Succes van project ‘Dood doet Leven’

saties als PWN en Ekogrön naar het 
achterlaten van meer kadavers van gro-
tere diersoorten in de natuur.

‘Dood doet Leven’
In het project ‘Dood doet Leven’ trekken 
diverse (natuur)organisaties samen op 
om dode dieren, klein én groot, weer 
een plek te geven in onze natuur. Met 
die terugkeer kan een einde komen aan 

het magere bestaan dat de kadaverfau-
na leidt. Bij gebrek aan grote kadavers 
zijn bijvoorbeeld Rode Wouw, Zwarte 
Wouw en Raaf uit ons land vertrokken 
en vermoedelijk eerder ook al de Mon-
niksgier. ‘Dood doet Leven’ wil een lans 
breken voor het herstel van de kadaver-
gemeenschap en daarmee ook bijdra-
gen aan betere leefomstandigheden van 
de grote aaseters.
Dode dieren hebben een slecht imago. 
Ze worden geassocieerd met stank en 
besmettelijke ziekten. Dat laatste geldt 
ook voor de opruimers van dode dieren: 
de aaseters. Terwijl juist deze dieren  
uiterst nuttig werk doen en ingenieus 
samenwerken. Bovendien betreft het 
vaak zeer spectaculaire soorten, zoals 
Raaf, Zeearend, Zwarte Wouw en diver-
se soorten gieren. “De hoogste tijd dus 
voor eerherstel!”, aldus ARK.

In de natuur zijn kleine kadavers 
meestal al opgegeten en weggewerkt, 
voordat wij ze überhaupt hebben opge-
merkt. Je ziet ze zelden. De onzicht-
baarheid van grote kadavers heeft een 
andere achtergrond. Veel Edelherten, 
Reeën en Wilde Zwijnen verdwijnen (te 
vaak) uit de natuurlijke voedselketen 
door jacht. Ook aangereden wild wordt 
meestal uit de natuur verwijderd en ter 
destructie aangeboden. Daarnaast ont-
breken een aantal grote wilde diersoor-
ten in de huidige natuur. Tenslotte is er 
een wettelijk verbod om wildlevende 
paarden en runderen dood in de natuur 
achter te laten. Uitzonderingen zijn 
Veluwezoom en Oostvaardersplassen, 
gebieden met een bijzondere status.

Terwijl er al sprake is van schaarste 
aan grote kadavers, voorkomen na-
tuurorganisaties vaak ook dat het pu-
bliek de grote dode dieren die wél aan-
wezig zijn, ontmoet. Ze leggen kadavers 
die in de natuur achterblijven buiten 
het zicht van de recreant. Het gevolg is 
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dat het publiek meer en meer ver-
vreemd raakt van een zeer wezenlijk 
onderdeel van de natuur.
De bij ‘Dood doet Leven” betrokken na-
tuurorganisaties brengen aangereden 

wild - vaak Reeën - naar een natuur-
gebied in de directe omgeving van het 
gevonden dier. Om de belangstelling 
van grote aaseters te wekken is een 
continue aanwezigheid van grote kada-

In 2016 broedgeval in Het Gooi

In 2016 kwamen voor het eerst sinds de achttiende eeuw weer ravenjongen 
ter wereld in de provincie Noord-Holland, in de omgeving van ’s Graveland in 
Het Gooi. In 2017 meldden vogelaars al activiteit van Raven in de Kennemer-
duinen. Deze grootste vogel uit de familie van de kraaien staat bekend  
als vroege broeder, waarvan het broedsucces vooral afhankelijk is van de  
beschikbaarheid van aas. Nu blijkt dat er een paartje aanwezig is, mogen we 
in 2019 misschien wel de eerste ravenjongen in de Kennemerduinen verwel-
komen. Overigens is gebleken dat geen van de twee Raven een kleurring heeft.

Dat zou kunnen betekenen dat zij niet behoren tot de groep van uitgezette 
Raven op de Veluwe. De vraag is nu voor ARK en PWN: waar komende deze 
Raven vandaan? Bekend is al wel dat Raven vanuit het zuiden (Den Haag) 
steeds vaker in ons duingebied worden gesignaleerd.

■ Foto en tekst: Ruud Maaskant

foeRageRende Raven op het kadaver van 
een Schotse Hooglander in de Kennemer-
duinen. Foto: via de cameraval van Ruud Maaskant
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vers noodzakelijk. Het afbraakproces 
wordt op een aantal locaties dag en 
nacht gefilmd. De mooiste en meest 
spectaculaire beelden krijgen een plek-
je in het archief en zijn te zien op inter-
net. Met deze filmbeelden, struintoch-
ten, presentaties en publicaties wijst 
ARK Natuurontwikkeling op de rol van 
dode dieren in de natuur. Vanuit de 
voorbeeldgebieden wordt gewerkt aan 
verandering in de omgang met dode 
grote dieren in onze natuur. Deze be-
leidsverandering is volgens ARK brood-
nodig. willen we de terugkeer van onze 
aaseters mogelijk maken.

Uitzonderlijke kadavers
Wilde dieren zoals Konijnen, Reeën en 
herten mogen na hun dood wel blijven 
liggen in de natuur en aldus deel uit-
maken van de natuurlijke cyclus van 
leven en dood. In het wild levende paar-
den en runderen in natuurgebieden 
moeten na hun dood ter destructie wor-
den aangeboden. Een uitzondering 
hierop wordt gemaakt, als het afvoeren 
praktisch niet mogelijk is, doordat een 
dood dier bijvoorbeeld onvindbaar is, in 
verre staat van ontbinding verkeert of 
op een onbereikbare of kwetsbare plek 
ligt. Op aanwijzen van de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
mogen deze zogeheten ‘buitenmach-
telijke’ of ‘kringloopkadavers’ blijven 
liggen om opgenomen te worden in de 
natuurlijke kringloop.

Schotse Hooglander als 
‘kringloopkadaver’
Eind maart werd een 16 jaar oude 
Schotse Hooglander in het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland na zijn dood 
aangemerkt als kringloopkadaver. Op 
aanwijzen van de NVWA bleef de stier 
liggen, omdat weghalen praktisch niet 
mogelijk bleek. Cameravallen hebben 
vervolgens geregistreerd hoe het kada-
ver wordt opgenomen in de natuurlijke 

kringloop. Op deze wildcamera’s was te 
zien hoe Eksters, Zwarte Kraaien en 
Vossen het kadaver al snel als voedsel-
bron ontdekten, toen er ineens twee 
Raven bij de dode stier opdoken. Van de 
vroege ochtend tot in de schemering 
weet dit paartje Raven het kadaver te 
vinden. De laatste jaren zijn incidenteel 
wel Raven gespot boven Zuid-Kenne-
merland, maar we moeten teruggaan 
tot eind jaren zeventig voor waarnemin-
gen van meerdere Raven tegelijk. Dat 
maakt de revcente ontdekking van een 
paartje in de Kennemerduinen ook zo 
bijzonder.

Brenger van ongeluk
Het gaat steeds beter met Raven in  
Nederland. Decennialang had de Raaf 
in ons land een ontzettend slecht imago 
en heerste de gedachte dat hij een bren-
ger van ongeluk was. Door intensieve 
vervolging ging de soort snel achteruit 
en verdween de Raaf uit Nederland. Dat 
Raven weer in Nederland broeden is te 
danken aan een herintroductieproject 
op de Veluwe sinds midden jaren zeven-
tig.

Terreinbeheerder PWN van de Kenne-
merduinen is niet wars van een experi-
ment met het achterlaten van grotere 
dode dieren en stelde zich open voor het 
project ‘kringloopkadaver’ van ARK  
Natuurontwikkeling. Hoofddoel is om 
binnen de huidige regelgeving de uit-
zonderingen te beschrijven, wanneer 
gestorven grote grazers mogen blijven 
liggen en aldus een plek krijgen in het 
natuurlijk proces van leven en dood-
gaan. Aansluitend wordt onderzocht 
welke aaseters ervan profiteren en ves-
tigt ARK de aandacht op het belang van 
deze ontwikkeling voor de natuur.

ARK heeft het project ‘kringloopkada-
ver’ ontwikkeld om aldus ‘buitenmach-
telijke kadavers’ via een natuurlijk  
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proces te laten verdwijnen. De voor-
waarden lijken evident: graag op een 
afgelegen plek en min of meer onder  
begeleiding, zodat er geen gekke dingen 
kunnen gebeuren. Al moet dat wel tot 
een minimum beperkt blijven, want  
anders is het geen natuurlijk proces 

meer. Vandaar dat de eerste experimen-
tele gevallen met argusogen worden  
gevolgd. En dus ook met cameravallen.

Aldus werken PWN en ARK aan een 
vorm van herstel van de volledige kring-
loop in lijn met de natuurlijke ontwik-

Dood doet Leven. Tekening: Jeroen Helmer
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keling van een gebied. Beekers heeft 
dan ook veel respect voor de terreinbe-
heerder, die aan dit experiment mee-
werkt. In de Kennemerduinen wordt al 
sinds 1015 aan het project ‘Dood doet 
leven’ gewerkt. Ook Ekogrön, de Aaske-
verwerkgroep EIS, Herds and Home-

lands, de NVWA en het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
zijn bij het project betrokken. Het is,  
aldus woordvoerder Bob Kiel van PWN, 
zeker geen eenmalige actie, maar wel  
wordt alles heel zorgvuldig aangepakt. 
Kiel: “We willen voorkomen dat mensen 
onverwacht worden geconfronteerd met 
kadavers van dode dieren. Daarom  
bepalen we gezamenlijk of het verant-
woord is om een kadaver op een bepaal-
de plek te laten liggen. We zorgen er ook 
voor dat de kadavers niet op plaatsen 
komen te liggen, waar publiek vrij toe-
gang heeft.”
ARK is al in 2008 begonnen met dit 
project en werkt samen met vergelijk-
bare initiatieven in België en Duitsland. 
Door op meerdere plaatsen ervaring op 
te doen met ‘Dood doet leven’ hoopt 
ARK meer instanties en beheerders als 
pioniers op dit gebied te laten functio-
neren. Uiteindelijk moet dat ‘Nederland 
breed’ leiden tot duidelijke regelgeving 
en een grotere natuurlijke diversiteit in 
de zwaar onder druk staande natuur in 
dit vereconomiseerde landje. Beekers: 
“We krijgen steeds meer aandacht voor 
ons werk. Onderzoek heeft ook geleerd 
dat meer dan honderd vogel- en zoog-
diersoorten profiteren van achterblij-
vende kadavers. En dat staat nog los 
van het enorme aantal insecten dat 
hiervan profiteert. Evenals de Raaf. Als 
echte aaseter is de Raaf een ‘opruimer’, 
die zich graag tegoed doet aan een stuk-
je dood dier in de natuur. Juist voor  
Raven geldt dat kadavers onmisbaar 
zijn in de natuur.”

■ Jan Kuys
Met dank aan Nature Today

Zie www.dooddoetleven.nl
voor meer achtergrondinformatie


