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Het ree
observeren en herkennen

Correct aanspreken van reeën is beslist geen sinecure en onze kennis van  
de soort is nog altijd niet volkomen. Het onlangs uitgekomen boek, Het ree,  
observeren en herkennen vult volgens Koos Boer deze lacune vrijwel  
geheel op.

BOEKBESPREKING BOEKBESPREKINGTekst: Koos Boer
Beeldmateriaal uit het boek

Sinds het eind van de Tweede We-

reldoorlog heeft in ons land geen 

diersoort zich zo sterk vermeerderd 

en een zo groot verspreidingsgebied 

betrokken als het ree. Ontmoetingen met 

deze elegante dieren zijn daardoor reeds 

lange tijd niet uitsluitend voorbehouden 

aan leden van het groene gilde. Eenieder 

met passie voor het buitengebeuren die 

de stedelijke bebouwing achter zich laat, 

komt regelmatig oog in oog te staan met 

deze intrigerende diersoort. Dat bij dit 

soort ontmoetingen dan nog vaak sprake 

is van het zien van ‘hertjes’, doet bij de 

kenners de wenkbrauwen fronsen en 

tovert op zijn minst een meewarige grijns 

op het gelaat. Maar ook de kenners tasten 

bij het aanschouwen van reewild nog 

dikwijls in het duister, want correct aan-

spreken van deze dieren is beslist geen 

sinecure en onze kennis van de soort is 

nog altijd niet volkomen.

Aanschouwelijk onderwijs

Het hier te bespreken boek vult deze 

lacune vrijwel geheel op. Een aantal des-

kundigen van IPC Groene Ruimte heeft 

samen met auteur Bas Worm de handen 

ineen geslagen en een werk tot stand 

gebracht dat door de veelheid van uitste-

kend beeldmateriaal het karakter heeft 

van aanschouwelijk onderwijs. De bijbe-

horende teksten laten aan duidelijkheid 

niets te wensen over, sluiten naadloos bij 

de beelden aan en getuigen van inzicht in 

de laatste stand van zaken betreffende de 

wetenschap over deze diersoort. Achter-

eenvolgens worden op een zeer onder-

houdende wijze besproken: ‘verspreiding 

en leefgebied’, ‘leefwijze en gedrag’, 

‘het gewei’, ‘observatie van reeën in hun 

leefomgeving’ en ‘aanspreken van reeën’. 

Het geheel wordt afgesloten met een 

verklarende woordenlijst, feiten en cijfers, 

een opgave van gebruikte bronnen en een 

register.

Brede gebruikstoepassing

Het boek vormt een lust voor het oog en 

nodigt zowel uit om te lezen als geregeld 

door te bladeren. Terecht stellen de 

samenstellers in hun inleiding dat de 

gebruikstoepassing van het boek breed 

is. Het is niet slechts een bron van kennis 

voor de leek die meer van reeën wil 

weten, maar zeker ook voor allen die bij 

het beheer van deze diersoort betrokken 

zijn. Er worden inderdaad veel handvat-

ten geboden voor een betere observatie, 

waarmee het begrip voor en het genieten 

van deze diersoort versterkt worden. 

Hiermee zal het beheer van het reewild 

ongetwijfeld gediend zijn.

Kortom, een absolute aanrader die 

evenals de beschreven diersoort een zeer 

groot verspreidingsgebied toegewenst 

wordt.

  

     

Reeën, populatiebeheer in de WBE 

Voor de reewildbeheerder, die naast 

het observeren en herkennen van 

reeën tevens het noodzakelijke afschot 

moet verrichten, is het boek ‘Reeën, 

populatiebeheer in de WBE’, geschre-

ven door Dick Gussinklo van belang. 

Deze doorgewinterde reewildjager, 

die in 1996 de cursus ‘Reewildbe-

heer’ schreef, heeft nu met behulp van 

recente literatuur over deze diersoort 

zijn jarenlange ervaringen op schrift 

gesteld. In dit door René Philips 

doeltreffend geïllustreerde werk wordt 

ook ruimschoots aandacht besteed aan 

het beheer van reeënpopulaties en de 

jachtuitoefening, zoals de hiervoor 

geschikte wapens, geëigende kalibers, 

schottekens, nazoek en dergelijke. 

Niet slechts voor de beginnende ree-

wildbeheerder, maar ook voor de meer 

ervarene biedt dit werk veel praktische 

tips waardoor het alleszins de moeite 

waard is het aan te schaffen.  

Dit boek wordt door de Stichting Jacht-

opleidingen Nederland uitgereikt aan 

de cursisten van de reeëncursus, maar 

is tevens verkrijgbaar bij de boekhan-

del en rechtstreeks bij de auteur.
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