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Controversiële natuurvisie 
 

 
Nederlandse natuur leeft op van 
kadavers van grote grazers 
 
De kadavers van de grote grazers moeten in 
natuurgebieden blijven liggen. Het weghalen 
van de dode lichamen is een ‘aderlating voor 
de biodiversiteit in Nederland’, aldus het 
nieuwe boek Dood doet leven. Het is een 
pleidooi voor het laten liggen van dode dieren 
in de natuur. Op 22 juni debatteert de overheid 
over de wintersterfte van grote grazers in de 
Oostvaardersplassen.     
In het boek beschrijven de auteurs o.a. de natuurlijke processen rond karkassen van o.a. rund en ree in 
natuurgebieden. Grote kadavers (zwaarder dan 100 kilo) zijn gunstig voor de biodiversiteit. Raven, 
eksters, rode wouwen, zeearends, maar ook dassen, egels en muizen eten ervan. Op één kadaver leven 
soms wel 12000 aasvliegen en 1900 aaskevers. Vossen en zwijnen verspreiden harde delen zoals de 
hoorns, huid en beenderen over het natuurgebied. Deze leveren belangrijke mineralen aan planten, bomen 
en struiken. 
 
Uit het boek blijkt dat de ontbinding relatief snel verloopt als er grotere roofdieren, zoals vossen en wilde 
zwijnen, in het gebied voorkomen. Van een kadaver van 100 kilo is na zes dagen nog maar eenvijfde 
over. Binnen drie weken is het karkas helemaal weg. De stankoverlast beperkt zich hooguit tot enkele 
dagen. 
 
Dood doet leven biedt de lezer een compleet nieuwe en veelzijdige kijk op natuurbeheer en 
natuurbescherming. Het is gericht op biologen, natuurliefhebbers, -beheerders en een algemeen publiek. 
Het bevat antwoorden op vragen over de omgang met kadavers van grote grazers uit verschillende 
disciplines, zoals biologie, natuurbeheer, psychologie en de juridische wetenschappen. Wat is er wettelijk 
bepaald? Wat zijn de psychologische mechanismen achter de gevoelens van weerzin bij het zien van 
kadavers in natuurgebieden? Kan voorlichting deze weerzin wegnemen? Dood doet leven laat zien hoe 
het sterven van een dier kansen genereert voor een groot aantal andere organismen.  
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