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JAARVERSLAG OVER 2020 VAN DE STICHTING REEENOPVANG NEDERLAND 

In 2020 hebben alle medewerkers van de stichting zich weer met veel enthousiasme ingezet om de 

hen toevertrouwde reeën goed te verzorgen en weer uit te zetten. 

Steeds meer mensen weten de stichting te vinden en bellen naar de opvangcentra of naar het 

secretariaat om advies bij problemen met reeën. Wat kan men doen, wat kan men beter niet doen 

en wat mag men niet doen. 

Reeën komen regelmatig in nood en vaak is de mens daarvan de oorzaak. 

Een paar voorbeelden: 

het verdwijnen van bestaand leefgebied van het ree door aanleg van wegen en huizenbouw, 

het veel te hard rijden in gebieden waar reewild voorkomt, zowel op provinciale-wegen als op 

gemeentewegen, 

het zich niet houden aan de regels die vermeld zijn op de borden op de toegangswegen van een 

bos/natuurgebied. Deze regels staan er niet voor niets en: 

als men dan toch van de paden afgaat en door het bos gaat struinen, 

men zijn honden niet aan de lijn houdt, 

men zich voor zonsopgang en na zonsondergang toch in het bos bevindt, 

dan kunnen er grote problemen voor het ree ontstaan. 

Daarom doen alle medewerkers van de stichting een dringend beroep op alle mensen die gaan 

wandelen in bos of heide, kortom in de vrije natuur: 

- Houdt u aan de regels die op de borden staan vermeld, 

- Houdt uw honden aan de lijn, 

- Blijft u op de paden,  

- Wandelt of fietst u niet vóór zonsopgang en na zonsondergang door natuurgebieden. 

Indien u zich niet aan de regels houdt, dan kunt u er de oorzaak van zijn dat vluchtende reeën zo 

maar ineens een weg oversteken en daarbij worden doodgereden. 

Dat kan dan in het voorjaar als de reekalveren worden geboren extra dramatisch aflopen voor het 

ree en haar kalveren. 

Als het nog drachtige ree wordt doodgereden, dan kan het gebeuren dat de kalveren ook doodgaan, 

maar zij kunnen ook spontaan op het wegdek “geboren “ worden en als zij de aanrijding wel hebben 

doorstaan, dan moeten zij onmiddellijk naar het dichtstbijzijnde opvangcentrum worden gebracht. 

Als het ree zogende is, d.w.z. dat zij kalveren heeft, dan lopen  de kalveren ergens in het bos rond en 

zullen zij, als ze niet door deskundige faunabeheerders opgespoord kunnen worden, een ellendige 

hongerdood sterven. 

 

Ontwikkelingen 2020 

In het voorjaar van 2020 kreeg Nederland te maken met COVID-19 en gingen drommen mensen de 

natuurgebieden in om te wandelen. 

Vaak waren er onder hen mensen die voor de uitbraak van COVID-19 zelden gingen wandelen in de 

vrije natuur en helaas zagen deze mensen zich niet genoodzaakt om zich te houden aan de op de 

borden vermelde regels. 

Daardoor werd het reewild regelmatig verstoord met alle gevolgen van dien: 

reeën die op de vlucht sloegen, kalveren die daardoor hun moeder kwijtraakten, reeën en kalveren 

die door honden vreselijk werden toegetakeld en daardoor stierven. 

Ook in 2020 werden er weer volkomen ten onrechte kalfjes door mensen uit de natuur meegenomen 

omdat deze mensen dachten dat de kalfjes door de moeder waren verlaten. 
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Behalve dat dit strafbaar is, dient deze verkeerde handeling in geen enkel opzicht het welzijn van 

zowel moeder als kind. Het kalf wordt uit zijn vertrouwde omgeving gehaald en het moederdier zal 

lang lopen zoeken naar haar verdwenen kalf. 

Daar komt bij dat men, eenmaal thuis, niet weet wat het kalf moet drinken en dat men daardoor de 

verkeerde voeding ook nog eens in een veel te grote hoeveelheid geeft. 

Op de website van de Stichting Reeënopvang Nederland kan men een filmpje bekijken. In dat filmpje 

is te zien dat ook dat kalfje zonder enige reden zo maar uit de natuur werd meegenomen. 

Op de website van de stichting is te lezen wat men wel kan doen in geval van nood of als men denkt 

dat een kalfje is verlaten. 

 

In 2020 werden in totaal 48 reeën opgevangen, 5 volwassen reebokken, 3 volwassen reegeiten, 16 

bokkalveren en 24 geitkalveren. Er werden 2 volwassen bokken, 3 volwassen geiten, 12 bokkalveren 

en 11 geitkalveren uitgezet. Er overleden 19 dieren en 1 ree werd geëuthanaseerd. 

 

Het secretariaat werd talloze keren gebeld om advies over reewild, ook vanuit het buitenland. 

N.a.v. de vondst van een reekalfje dat door hondenbeten zwaar werd gewond, werd er een 

persbericht gemaakt voor Het Leidsch Dagblad. In het Katwijkse Panbos en het aangrenzende 

duingebied moeten de honden aangelijnd zijn, maar helaas houdt niet iedereen zich hieraan. Dit 

kalfje overleefde het niet, zoals zo vaak na een confrontatie met een loslopende hond. 

Vaak komen de dieren te laat in de opvangcentra binnen en zijn ze kansloos, maar er wordt altijd 

geprobeerd om de reeën goed te verzorgen in de hoop hen weer uit te kunnen zetten. Het welzijn 

van het ree staat daarbij altijd voorop en niet alle behandelingen zijn mogelijk i.v.m. de grote stress 

die het voor het ree meebrengt. 

Soms worden er reekalveren binnengebracht waar de mensen zelf al voor hebben “ gezorgd.“ 

Vaak komt de verkeerde melk het kalf bijna de neus en oren uit zoveel heeft men het kalfje gegeven. 

Dit is er de oorzaak van dat deze kalveren het meestal niet overleven. Het geven van de juiste 

voeding is zo belangrijk en dan kleine beetjes te gelijk, want zo gaat het in de natuur ook. 

Alle medewerkers van de opvangcentra roepen het publiek op geen kalfjes uit de natuur mee te 

nemen ( zie de aanwijzingen voor noodgevallen op de website: www.reeenopvang.nl ) en niet zelf 

aan de slag gaan om het kalfje thuis te verzorgen. Nogmaals het is STRAFBAAR  en een reekalf hoort 

niet in de huiskamer of keuken thuis! Laat het aan de specialisten over om het kalf te verzorgen, dan 

heeft het kalf de grootste kans om later weer vrijgelaten te worden.  

 

 

Stichting Reeënopvang Nederland

Financieel verslag 2020 2020 2019

Vermogen/banksaldo per 1 januari 2.645€         2.968€       

Bij: ontvangen donaties 2.500€         -€               

Af: vergaderkosten met deelnemende opvangcentra -€              107€          

bankkosten 135€         126€          

kosten website 97€           90€            

bijdrage aan centra -€              -€               

232€            323€          

Vermogen/banksaldo per 31 december 2020 4.913€         2.645€       


