
Reewild in onze omgeving.

Verslag over 4de Natuurvriendenavond in de Berghut op 18 september 2019. 

Vaak laten mensen ons weten dat ze herten hebben gezien die hier ergens in de 
bossen of velden los rondlopen. Ze zijn dan opgetogen van het snelle en mooie dier. 
Maar dit is dan het Ree, de enige hertensoort die in onze omgeving vrij in het wild 
leeft.  

Om wat meer te weten over dit mooie schuwe dier hebben natuurfilmer Leo van de 
Veerdonk en wild beheerder Twan van de Heijden ons op 18 september een bijzondere 
avond bezorgt.

De avond begon met een film Leo van de Veerdonk over het leven van het ree. In 
deze film laat deze Schijndelse natuurfilmer de levenscyclus van het Reewild zien. Met 
veel geduld heeft hij opnamen gemaakt, en het voor ons zo verborgen leven van het 
Ree geopenbaard. Bij het zien van de film voel je jezelf een verborgen toeschouwer. 
Een stille toeschouwer om niets te verstoren en de prachtige beelden in je op te 
nemen. Het hele jaar rond leven deze dieren in onze nabijheid, meestal zien we ze 
laveien als ze rondslenteren en naar eten zoeken. Het zijn kieskeurige eters, kruiden, 
bramenblad, bladeren, eikels staan op het menu. Ze rusten tijdens het herkauwen. In 
de lente worden de kalfjes geboren, die vooral in de eerste weken kwetsbaar zijn. 
Deze blijven tot het volgende voorjaar bij de moedergeit. Elk voorjaar krijgen de 
bokken een nieuw gewei hiermee bakenen ze tijdens de bronst in de zomer met 
veegsporen hun territorium af en gaan dan op zoek naar geiten om ze te drijven en te 
beslaan. Als het kalf gezet is gaan de geiten en bok in familiegroepen leven. Ook 
bijzonder is de spiegel op het achterwerk, een verschil in de witte tekening op het 
achterwerk van een bok en een geit. En zo werden er nog meer bijzonder kenmerken 
met deze prachtige film getoond.

Na de film kwam wildbeheerder Twan van der Heide aan het woord. Hij vertelde dat er 
in Nederland meer dan 100.000 reeën leven. Ze komen in het hele land voor en leven 
in nabijheid van de mensen. Ook in onze directe omgeving zijn reeën aanwezig. Het 
zijn schuwe dieren en als ze schrikken gaan ze op vlucht wat tot ongelukken kan 
leiden, laatste jaar ca 1100 in Brabant. Hun aantal neemt nog steeds toe en voor een 
gezonde reenstand is wildbeheer en ook afschot nodig. Wildbeheer werkt samen met 
boeren om te voorkomen dat vooral de kalfjes in het voorjaar door machines 
verongelukken. Jagers plaatsen ook wildspiegels langs de wegen om te voorkomen dat 
ze met verkeer in botsing komen. Het is het belangrijk om honden niet los te laten 
lopen in de natuur omdat deze voor ernstige verstoring van de rust  kunnen zorgen. 
Als je een gewonde ree (ook vos of das)  treft bel dan de politie, 0900-8844 deze zorgt 
ervoor dat de wildbeheereenheid komt en vakkundig met het wilde dier omgaat. 

Zoals gezegd is het bijzonder mooi dat het Ree tegenwoordig ook goed in onze 
omgeving leeft. Deze avond helpt om beter te kunnen kijken en meer geduld op te 
kunnen brengen voor een prachtig en zeer levendig dier. Een rijkdom voor ons en 
onze natuur in Eerde.
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