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Wat doet de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV)?

● Belangenbehartiging jacht en faunabeheer in Nederland

● Jachtopleidingen via de Stichting Jachtopleidingen

Nederland (SJN)

● Voorlichting en cursussen over de Flora- en faunawet

● Jachthondentrainingen en - examens

● Oefendagen en wedstrijden voor jachtschieten

● Voorlichting over jacht, jachthonden en faunabeheer

● Plaatselijk biotoopverbeteringsprojecten en

natuurschoonmaakdag

● Stimuleren wildbeheereenheden

● Verzamelen fauna-telgegevens in een databank

● Samenwerking met uiteenlopende groene organisaties,

zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,

SBNL, weidevogelwerkgroepen

Populatiebeheer

Wie draagt de verantwoordelijkheid voor een gezonde reeënstand?

De mens Wij hebben met elkaar het Nederlandse cultuurlandschap gemaakt, waarin de reeën
nu leven. In ons dichtbevolkte land is geen plaats meer voor roofdieren die het aan-
tal reeën reguleren. Daarom is het onze plicht om het reeënbestand in ons land zo
gezond mogelijk te houden.

Overheid De overheid beschermt de reeën in Nederland, maar verleent indien noodzakelijk
afschotvergunningen aan jagers.

Beheerder Jaarlijks tellen de jagers hoeveel reeën er in een gebied leven. Op basis van deze
inventarisatie wordt een beheerplan gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met
de hoeveelheid voedsel in het gebied. De jager is goed opgeleid en voert het afschot
deskundig uit.

Ree in zicht



Edelhert
Grootste hert in ons land. De
kleur is roodbruin in de zomer
en grijsbruin in de winter.
Alleen de mannetjes dragen
een gewei dat uit vertakte
stangen is opgebouwd. 
Komt voor op de Veluwe en in
de Oostvaardersplassen.

Damhert
Kleiner dan het edelhert.
Alleen de mannetjes dragen
een schoffelvormig gewei. 
Dit is het bekende parkhert
met vlekken, dat binnen afge-
rasterde terreingedeelten, op
de Veluwe en in duingebieden
voorkomt.

Ree
Kleinste hert van ons land.
Alleen de mannetjes dragen
een gewei van ongeveer 25
centimeter. Het gewei heeft
meestal drie uiteinden. 
Het ree leeft in vele terreinty-
pen en komt bijna overal in
Nederland voor. Het aantal
reeën in Nederland bedraagt
meer dan 50.000.

Een hert is geen ree

Reeën zijn hoefdieren

Reeën zijn planteneters

Reeën zijn zoogdieren

Reeën zijn herkauwers

Reeën zijn hertachtigen

Wat is een ree?

Wat heeft een ree nodig om te kunnen leven?

Een stuk grond

Bokken bakenen hun eigen Dit territorium wordt verdedigd 
terreingedeelte af. tegen soortgenoten.

Dekking en voldoende 
voedsel van goede kwaliteit 

Dekking is nodig om te rusten, te herkauwen en kalveren groot te brengen.

bomen

struiken 

kruiden

Bedreigingen

Ruimtegebrek Elke reebok heeft zijn eigen territorium. Doordat volwassen geiten per jaar meestal
twee kalveren krijgen, die later ook weer aanspraak maken op een eigen stukje
grond, is de beschikbare ruimte snel verdeeld. Het gevolg hiervan is te veel reeën
op te weinig grond, waardoor een tekort aan voedsel ontstaat en de dieren elkaars
voortbestaan bedreigen. Ze groeien dan slecht, blijven klein en mager en zijn
gemakkelijk vatbaar voor ziekten.

Snelverkeer Een groot aantal, vooral jonge dieren, verlaat het gebied en gaat op zoek naar een
eigen plek. Tijdens deze tochten, die vooral in de bronsttijd voorkomen, worden jaar-
lijks in ons land duizenden reeën doodgereden.

Verdrinking Reeën kunnen goed zwemmen, maar wanneer ze in een kanaal met steile oevers
terecht komen verdrinken ze.


