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Ga nooit zelf aan de slag met een 
gewonde of een gestresste ree!
Het aantal ongevallen 

waarbij reeën zijn 

betrokken stijgt. Dit 

is een gevolg van de 

groeiende wildstand 

en het toenemende 

verkeer, volgens Eric 

Vreezen, voorzitter 

van de Stichting 

Dierenambulance 

Woudenberg e.o.

door Hanny van Eerden

MAARN - Automobilisten 
doen er goed aan geen extra 
gas te geven in bosrijke ge-
bieden. ‘‘De kans op een aan-
rijding is hier groot’’, waar-
schuwt Vreezen. ‘‘Vooral in 
de schemering is wild in cir-
kels op zoek naar kruiden. 
Dit zonder een natuurlijk ge-
voel van gevaar bij een over-
steek. Ze springen onbere-
kenbaar over omheiningen, 
direct achter de roedel aan 
en in de bronstijd hebben ze 
helemaal oogkleppen op’’, 
weet vrijwilliger Marjolein 
van der Valk. ‘‘Rennende 
reeën dagen ook loslopende 
honden uit. Zo’n ‘spel’ loopt 
regelmatig niet goed af voor 
de ree.’’ Veel ongevallen met 
reeën vinden plaats op de 
drukke Amersfoortseweg. 
Wie een verwonde ree vindt, 

mag het dier volgens de wet 
niet meenemen. ‘‘Zelfs het 
vervoer van een dode ree is 
verboden’’, zegt vrijwilliger 
Charles van der Vlugt. ‘‘De 
politie beboet zo’n actie als 
stroperij. Alleen een Buiten-
gewoon Opsporings Ambte-
naar (BOA) van de Stichting 
Valwild beslist of iemand 

een ree mag behouden. Wij 
werken met hen samen.’’
 Vreezen: ‘‘Laatst kregen 
we een melding binnen 
voor een aangereden ree 
in Maarsbergen. Toen we 
ter plaatse kwamen, zagen 
we nog net een achterklep 
dichtgaan en een golf met 
gedoofde lichten wegrijden. 
De ree was verdwenen.’’ Wie 
belt, kan dus beter wachten 
en de plek veiligstellen tot 
de Dierenambulance is ge-
arriveerd. Van der Valk: 
‘‘Dat geldt ook voor reekalf-
jes, die door hun voedsel 
zoekende moeder op een al 
of niet gevaarlijke plek zijn 
neergelegd. Raak zo’n kalfje 
nooit aan, want de moeder 
verstoot het bij terugkomst, 
zodra zij een mensengeur 
opsnuift.’’ 

‘‘Ons doel is het bewaken 
van de kwaliteit van leven’’, 
zegt Vreezen.  ‘‘Dat betekent 
stabilisatie en adequaat ver-
voer naar bijvoorbeeld de 
dierenarts, of het verkorten 
van ondraaglijk lijden. Soms 
is een ree al dood, zoals on-
langs op de Koeheuvels. We 
troffen daar een enorme 
bloedmassa aan, want het 
door een hond gebeten en 
achtervolgde dier was ook 
nog eens tegen een hek ge-
klapt. Een goede afloop komt 

ook voor:  een beller vond 
na het horen van piepende 
remmen en een doffe klap 
een aangereden ree in zijn 
tuin.  Vreezen: ‘‘We consta-
teerden bij aankomst dat het 

dier weer op zijn poten kon 
staan. Samen met de BOA 
brachten we het naar het bos 
om rustig bij te komen. Bij 
een avondcheck bleek dat de 
ree op pad was gegaan.’’

V.l.n.r.  Maarnaars Charles van der Vlugt, Marjolein van der Valk en Eric Vreezen van de 
Stichting Dierenambulance Woudenberg e.o.

GEEF GEEN EXTRA 

GAS OP SCHIJNBAAR 

LEGE WEGEN IN 

BOSRIJKE GEBIEDEN

Oproep vrijwilligers
Dierenambulance Woudenberg e.o. verwelkomt graag 
10 tot 20 nieuwe vrijwilligers om het rooster van het 
huidige team te verlichten. Belangstelling? Bel tel. 06-
54928928. Wie dood of gewond wild tegenkomt, belt ook 
dit nummer. De dienstdoende chauffeur rijdt direct uit 
en neemt zo nodig contact op met Stichting Valwild.


