
 

“Moge het er toe bijdragen de kennis en de belangstelling voor het mooie wild te vermeerderen en de liefde voor de natuur op te wekken” 
(bron: M., Reewild, Uitg. Jagers Vereniging, 1939) 

 
 
 
 
p.a.:  H.S. (Herzo) van der Wal, Prins Clauslaan 6, 7251 AS te Vorden 

 
 
Betreft: Organisatie, zoeken samenwerking en werven middelen voor Kenniscentrum Reeën 
 
Geachte gebruikers, 
 
Ik wil uw aandacht en uw begrip vragen voor het totstand komen van de stichting: 
 

Kenniscentrum Reeën. 
 
Het zal als doel krijgen: Het vergaren en verspreiden van kennis over reeën en het behoud van hun 
leefomgeving: 
 
U weet waarschijnlijk niet dat omstreeks 1938 jagers met een hart voor reeën in het boekje Reewild 
geschreven door H. Michel  in het voorwoord bij de eerste druk werd geschreven: “Moge het er toe 
bijdragen de kennis en de belangstelling voor het mooie wild te vermeerderen en de liefde voor de 
natuur op te wekken”. Liefhebbers van toen, gedreven door verstandig gebruik van de natuur, 
beseften dat alleen kennis er toe zou bijdragen dat het ree in Nederland zich zou kunnen handhaven.  
 
Het huidige succes van het ree is het gevolg van het verspreiden van kennis en vaardigheden. Het 
gaat daarom goed met de reeën in Nederland. Mede door de diversiteit aan doelen in combinatie met 
de beschikbare kennis komen op dit moment gemiddeld circa 80.000 reeën in Nederland voor 
waarvan jaarlijks mede door actief populatiebeheer iets minder dan de helft sterft. De omstandigheden 
van nu rondom het ree kunnen, ook voor u, een acceptabel resultaat zijn voor het natuurbeheer van 
de toekomst! Het is geen wonder dat het ree ondanks zijn grote en schuwe gedrag zich uitbreid in 
Nederland. Het heeft de ruimte en omstandigheden gehad om zich te kunnen aanpassen. Dat zijn 
kenmerken voor welzijn van dieren en planten onder niet gehouden omstandigheden.    
 
Deze variatie in doelstellingen lijdt o.a. tot het ontstaan van veldreeën. Een natuurlijk proces met 
invloed van de mens dat is ontstaan door ons omgaan met de reeën in de afgelopen eeuw.  
 
Deze variatie in doelstellingen lijdt echter ook tot het versnipperd aanwezig zijn van kennis, verdwenen 
achter de doelstellingen van de organisaties. Herzo van der Wal heeft de afgelopen 8 jaar geprobeerd 
die kennis te verzamelen en te ontsluiten. Daarbij is hij gesteund en aangemoedigd door de 
verzamelde reeënliefhebbers in de Vereniging Het Reewild. 
 
De afhankelijkheid van steun van de Vereniging Het Reewild bij de verdere ontwikkeling wordt geremd 
door de wet van de afnemende meeropbrengst. Een mechanisme dat we ook kennen uit 
populatiedynamica. Als een noodzakelijk element niet aanwezig is wordt de groei van bijvoorbeeld 
een dier, plant geremd. Voor het Kenniscentrum Reeën is dat a) de organisatie en b) het projectmatig, 
aktief en vanuit elk doel voor reeën, kunnen oppakken van onderwerpen.  
 
Dat vraagt om een strategische scheiding van kennis en doelstellingen van belanghebbenden bij het 
geselecteerd delen van de reeën kennis. Het stichten van een slagvaardige organisatie gesteund door 
enerzijds een raad van advies en anderzijds financiële middelen op basis van projecten is daarvoor de 
oplossing.  
 
De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. U kunt daarbij helpen door uw steun te betuigen in uw 
omgeving, door uw belangstelling voor deelnemen in het Kenniscentrum te melden, door middelen 
voor het stichten toe te zeggen. 
 
U kunt uw bijdrage kenbaar maken via beheerder@kenniscentrum-reeen.nl, bellen/sms-en met 06-
52581844, Twitter - @KcReeen en contactformulier www.kenniscentrum-reeen.nl. 


