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                               Jaarverslag over 2017 van de Stichting Reeënopvang Nederland  

 

 

 

Centraal in het jaar 2017 heeft het oprichten van het nieuwe opvangcentrum in Almelo gestaan. 

Na het gereedmaken van het centrum voor het opvangen van reewild werd de benodigde ontheffing 

aangevraagd bij de Provincie Overijssel. 

De invoering van de Wet natuurbescherming zorgde wel voor veel vertraging, omdat men bij de 

Provincie nog niet geheel klaar was voor de nieuwe taken die men door de invoering van deze wet 

had gekregen.  

Daar kwam bij, dat men weinig kennis van reewild had waardoor bijna over alles wat bij de opvang 

van reewild komt kijken uitleg gegeven moest worden. 

Dat is natuurlijk geen enkel probleem, maar daardoor duurde het lang voordat het centrum de 

ontheffing verkreeg. Het opvangseizoen was toen eigenlijk al voorbij. 

Bij het verstrekken van de ontheffing werd vermeld dat er ruim 1700 euro aan legesgeld betaald zou 

moeten worden. Daarover ontstond bij alle opvangcentra in de provincie Overijssel veel commotie. 

Door al deze centra werden bezwaarschriften ingediend en mede dank zij het optreden van een 

gedeputeerde werd afgezien van het innen van het legesgeld.  

In 2018 is de Stichting Reeënopvang Twente vol in bedrijf en kan men er terecht met reekalveren en 

volwassen dieren die om welke reden dan ook tijdelijk even verzorging nodig hebben. 

De kalveren blijven tot aan het moment van uitzetten in het opvangcentrum. 

Het nieuwe centrum is ook opgenomen in de werkwijzer van de Stichting Wildaanrijdingen 

Nederland, zodat medewerkers van deze stichting op de hoogte zijn van het bestaan van dit nieuwe 

centrum en weten dat zij er terecht kunnen met levend reewild dat verzorging nodig heeft. 

Daar het opvangcentrum in Almelo in 2017 nog niet het hele seizoen kon meedraaien, werden er ook 

in 2017 in totaal minder reeën opgevangen. 

Er werden in totaal 6 bokken, 13 bokkalveren 4 reegeiten en 17 geitkalveren opgevangen door de 

centra die aangesloten zijn bij de stichting. 

Er werden 1 bok, 1 reegeit 7 bokkalveren en 8 geitkalveren uitgezet.  

De voornaamste redenen van opvang van volwassen dieren zijn: 

redding van verdrinking waarna soms observatie, verzorging en rust noodzakelijk zijn 

redding uit rasters of hekken waarna eventuele verwondingen verzorgd moeten worden en de dieren 

een moment van rust nodig hebben 

verwonding door loslopende honden waarna de wonden verzorgd moeten worden en de dieren rust 

nodig hebben 

De voornaamste redenen van opvang van reekalveren zijn: 

het doodrijden van het moederdier 

verwonding bij maaiwerkzaamheden 

verwonding door loslopende honden 

het meenemen door recreanten omdat de kalveren zogenaamd verlaten zijn 

 

Gelukkig wordt het publiek wel steeds iets wijzer en laat men de kalveren in de natuur, maar het 

komt toch elk jaar weer voor dat kerngezonde en goed doorvoede kalveren naar de opvang worden 

gebracht omdat men hen alleen en dus “ verlaten “ aantrof. 

Door een groot gebrek aan toezicht in het buitengebied neemt het aantal slachtoffers onder reewild 
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door loslopende honden elk jaar toe. Honden jagen de reeën op, waardoor zij of ineens de weg 

oversteken en bijna altijd dood gereden worden, of door de honden zelf gepakt worden en zo ernstig 

worden toegetakeld dat zij daardoor sterven. 

 

In de wintermaanden als er meestal weinig reeën in de opvang zijn, werken de centra aan het 

onderhoud van de hokken en het terrein. Daarbij wordt ook al weer vooruit gekeken naar het 

komende jaar. Soms is het nodig om het terrein te vergroten. 

In 2017 heeft één van de opvangcentra daarom gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 1.5 ha 

grond midden in een groot natuurgebied te kopen. Deze 1.5 ha wordt geheel van een raster voorzien 

en de beplanting moet worden aangepast. Zo is het mogelijk om ook in de toekomst het reewild in 

de laatste maanden voor het uitzetten zo goed mogelijk te laten wennen aan de vrije natuur 

waarnaar zij weer terug zullen keren. 

De opvangcentra zijn landelijk en in hun regio’s goed bekend en worden vooral in de maanden april, 

mei, juni en juli heel vaak gebeld en verzocht om hulp te verlenen aan reekalveren. 

De opvangcentra werken goed samen zodat kalveren altijd met meerdere kalveren samen opgroeien.     

Het secretariaat krijgt het hele jaar door, maar vooral in het hoogseizoen van de geboorte van de 

kalveren veel telefoontjes van mensen uit het land – particulieren -die een probleem met een reekalf 

hebben en niet weten wat zij moeten doen. Via de website van de stichting, die druk wordt bezocht, 

wordt het secretariaat gevonden en wordt er om advies gevraagd. 

Na overleg worden deze mensen direct doorverwezen naar het dichtstbijzijnde opvangcentrum. 

 

 

 


