Maak kennis met
Vereniging Het Ree
Alles voor het ree. Alles over het ree.
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Het ree is de kleinste hertensoort. In heel Nederland
komen overal reeën voor: in bossen, akkers, polders
en heide. Reeën zijn sierlijk en elegant, eigenzinnig en
mysterieus. Ze zijn ook kwetsbaar. Daarom zoeken ze
beschutting en rust.
Vereniging Het Ree zet zich in voor gezonde en
duurzame reeënpopulaties in Nederland. Wij komen
op voor het ree door aandacht te vragen voor betere
bescherming van reeën en betere regels voor duurzaam
beheer. In alle provincies werken we hieraan, samen met
faunabeheerders, natuurverenigingen, grondeigenaren,
overheden en andere organisaties.
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Reeën moeten leven in rust
en veiligheid
Reeën hebben volop ruimte nodig om voedsel
te vinden en te verwerken, en om zich voort te
planten. Daarom geeft Vereniging Het Ree
voorlichting over hoe grondgebruikers en
natuurliefhebbers reeën kunnen helpen. Een
greep uit onze acties:

• Op het platteland. Als in mei en
juni de reekalfjes worden geboren en
in het hoge gras verstopt liggen, vormt
de maaimachine voor hen een groot
gevaar. Daarom wijzen we boeren op
mogelijkheden om te voorkomen dat de
kleintjes tijdens het maaien van het veld
in de scherpe messen terechtkomen en
een gruwelijke dood sterven.

• In de natuur. Een jong reekalfje is

• In het verkeer. Ieder jaar komen

weerloos tegen loslopende honden. Als

naar schatting zo’n 10 duizend reeën in

het door zorgzame recreanten wordt

Nederland om het leven bij aanrijdin

opgepakt of geaaid, kan het door de

gen. Gelukkig is daar iets aan te doen.

moeder worden verstoten. Daarom

Vereniging Het Ree adviseert lokale en

hebben we een jaarlijkse succesvolle

provinciale beleidsmakers over gepaste

postercampagne om hondeneigenaren

maatregelen om dit aantal terug te drin

en natuurliefhebbers te verzoeken de

gen. Ook plaatsen we zelf zogeheten

hond aan te lijnen en de reeën en hun

wildreflectoren langs de weg, waardoor

jongen met rust te laten.

reeën de weg niet oversteken.
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Heel Nederland is het
leefgebied van het ree.
Duurzaam beheer leidt tot
groter welzijn van reeën.

Deel de verwondering

Voor duurzaam beheer

Onze kennis over het ree delen we graag:

In ons kleine land leven steeds meer reeën.

met beheerders en beleidsmakers, maar ook

Sinds de oprichting van onze vereniging in

met een groeiende groep van mensen die

1951 groeide de populatie van 5.000 tot ruim

om welke redenen dan ook net zo gefasci

100.000. Intussen leven er ook steeds meer

neerd is door het ree als wijzelf. Wij

mensen in Nederland. Daardoor is de druk

presenteren die kennis op onze website,

op het ree groter geworden. Te veel reeën in

in ons magazine (gratis voor leden), in

een te klein gebied levert stress op, voedsel

brochures en via andere kanalen. Zo is

gebrek en uitzwervingen, wat kan leiden tot

Vereniging Het Ree hét informatiepunt

een verhoging van het aantal aanrijdingen.

voor iedereen die meer wil weten over het

Dat vinden wij een onaanvaardbare aantas

ree en zijn biologie, gedrag en leefgebied,

ting van het welzijn van reeën.

en over het reeënbeheer.
omstandigheden voor reeën in hun leef

lenen we onze medewerking aan diver

gebied – denk aan rust, voedsel en dekking

se cursussen, zodat reeënbeheerders en

– en naar aantallen die in evenwicht zijn

medewerkers van overheden deskundig

met de lokale draagkracht. Om dat te reali

onderlegd zijn. Ook stimuleren we weten

seren, pleiten we voor planmatig duurzaam

schappelijk onderzoek. Zo werkt het onder

beheer en werken we samen met andere

zoeksinstituut van Wageningen University

organisaties.

& Research, mede op ons initiatief, aan een
studie naar het effect van wildreflectoren op
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Vereniging Het Ree streeft naar optimale
Om die kennis verder te verdiepen, ver

aanrijdingen met reeën.
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Altijd in beweging
Vereniging Het Ree is een levendige vereni
ging, met actieve regiobesturen door het
hele land. Sommige regio’s organiseren
gezellige activiteiten, zoals een jaarlijkse
geweiententoonstelling, vaak omlijst met
interessante lezingen, workshops en
demonstraties. Ook onze jaarlijkse alge
mene ledenvergadering is onderdeel van
een boeiend programma.
Wij zijn een onafhankelijke ledenorgani
satie. Onze bestuursleden zetten zich
vrijwillig in voor de vereniging, zowel op
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Ja, ik steun het ree en word lid van Vereniging Het Ree.
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Geeft u ook om het welzijn
van reeën? Word dan lid.
Samen kunnen we de
belangen van het ree beter
vertegenwoordigen. Vanaf
35 euro per jaar steunt u
ons werk en krijgt u 4 keer
per jaar ons kleurrijke
magazine thuisgestuurd.
Dit magazine staat boordevol nieuws, achtergronden
en foto’s. Schrijf u in via
www.hetree.nl/lid of vul
hiernaast uw gegevens in.

Dhr.

Mw.

Voorletters:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:

In welke regio wilt u worden ingeschreven?
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland: Achterhoek

boek Reeën: Toekomst in Nederland, een rijk
geïllustreerde, hardcover uitgave (152 pagina’s)
over hoe reeën leven, plus een terugblik op 60 jaar
reeënbeheer. Ik betaal eenmalig 60 euro.
Ja, ik word lid en betaal de lidmaatschapskosten
van 35 euro voor één jaar.
Stuur deze pagina naar: Vereniging Het Ree, Leden
service & Administratie, Vicariswei 10, 8711 GN Workum.
Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een bevestiging
toegestuurd, samen met het verzoek tot betaling.

Gelderland: Veluwe-Rivierenland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant

landelijk als regionaal niveau. Dit geldt ook

Noord-Holland

voor de ervaren adviseurs die voortdurend

Overijssel

met ons meedenken. Verantwoording

Utrecht

dragen we af aan de mensen die ons

Zeeland

steunen. De vereniging: dat zijn wij.

Zuid-Holland
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Ja, ik word lid voor één jaar én ontvang graag het

Onze leden maken het mogelijk
dat we blijven werken aan gezonde,
duurzame reeënpopulaties in
Nederland en aan verspreiding van
kennis over het ree. Hartelijk dank
voor uw steun!
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Blijf op de
hoogte!
Schrijf u in voor onze
digitale nieuwsbrief:
www.hetree.nl/lid
Volg ons op Facebook:
@vereniginghetree

Vereniging Het Ree
www.hetree.nl | ledenservice@hetree.nl

