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Reeën in Meijendel en Berkheide 1969-2002
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Postbus 34, 2270 AA Voorburg

"Roodbruin in den zomer, roodgrijs in den winter. Lange, beweeglijke ooren; naakte neus met
wijde neusgaten; groote oogen; lange achterpooten met scherpgerande hoeven; korte staart.
Hoogte: 70 cM. Lengte: 100 cM. De bok draagt een kort, rechtopstaand, gewerkt gewei met 3
einden. De geit draagt er geen. Woont in onze oostelijke provincies, vooral in de Graafschap.
Gewoon verblijf: bosschen met onderhout, 's avonds en 's morgens vroeg in boschweiden tusschen het grazende hoornvee. Voedsel: boombladen, klaver, jong hout, boombast. D u s schadelijk in houtaanplantingen. Gezocht wildbraad. Echter te ontzien a l s mooiste sierraad onzer
bosschen" {Zwart 1920)
Inleiding
Er is veel veranderd in de ruim tachtig jaar sinds Kerst Zwart dit schreef. In zijn t i j d k w a m de ree
voornamelijk voor op de hogere zandgronden in het oosten en midden van ons land en dat was
al heel w a t , w a n t een eeuw eerder was er in Nederland en het aangrenzende Duitse gebied
vrijwel geen ree meer te vinden. In Holland w a r e n ze zeker al begin zeventiende eeuw verdwenen en het is zeer de vraag of de Jonge Duinen voor die t i j d ooit geschikt voor ze zijn geweest.
Aan het eind van de negentiende eeuw rukte de ree vanuit Duitsland weer op naar het westen
en na 1920 in versnelde mate (Hoekstra 1967). Die uitbreiding is nog steeds aan de gang. Ze komen nu al weer meer dan dertig jaar tussen Katwijk en Den Haag voor en sinds 1993 planten ze
zich daar met zekerheid voort. Ondertussen zijn ze ook ten zuiden van Den Haag verschenen.
De herkolonisatie van ons land is waarschijnlijk gestimuleerd door veranderingen in het g r o n d gebruik (bebossing) en de w i j z i g i n g e n in de j a c h t w e t van 1954 (van Haatten & Pelzers 1992). Het
zal ook hebben meegeholpen dat op verschillende plaatsen reeën zijn uitgezet, zoals rond 1955
in de Amsterdamse W a t e r l e i d i n g d u i n e n en rond 1957 in Nationaal Park Kennemerduinen (o.a.
Van Breukelen 2003). Nog in het begin van de negentiger jaren is serieus o v e r w o g e n om ook in
Meijendel reeën uit te zetten (Otten 1990; Verstrael 1990; Bakker 1994; Pet, Bosch & Jansen
1994), maar dat leverde onoverkomelijke problemen o p .
In 1994 w e r d onder de naam Faunaregistratiesysteem (FRS) een p l a t f o r m opgericht waar DZHmedewerkers hun f a u n a w a a r n e m i n g e n k w i j t k o n d e n . Dat leverde met name over de reeën In
het beheersgebied veel nieuwe i n f o r m a t i e op, maar het was geen gestandaardiseerde m e t h o d e .
Daarom kan de informatie over aantal, aantalsontwikkeling en verspreiding slechts w o r d e n opgevat als indicatief, t e r w i j l juist over die aspecten steeds meer behoefte was aan b e t r o u w b a r e
cijfers. Reeën hebben weliswaar nauwelijks invloed o p de vegetatie, maar beheersmaatregelen
kunnen w e l invloed hebben op de reeënpopulatie. Daarom is in 1999 een m o n i t o r i n g s p r o g r a m ma speciaal voor reeën van start gegaan.
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Onderzoeksvragen
De belangrijkste vragen die aan het begin van het onderzoek zijn gesteld zijn:
- hoeveel reeën zijn er in het gebied?
- hoe is de aantalsontwikkeling?
- hoe zijn ze over het gebied verspreid?
Daarnaast is de vraag gesteld of "onze" reeën uitzwermen over omliggende gebieden. Tevens
werd voorgenomen om gegevens te verzamelen die inzicht geven in de samenstelling en conditie van de populatie, ondermeer door onderzoek aan dood gevonden dieren. De resultaten van
de eerste vier jaar reemonitoring (voorjaar 1999 - najaar 2002) worden gepresenteerd, waarbij
ook informatie uit de voorgaande dertig jaar kort aan de orde komen.
Het onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied van ongeveer 2600 hectare ligt in de duinen tussen Katwijk in het noordoosten en Den Haag/Scheveningen in het zuiden. Behalve door een groot aantal grillig gevormde infiltratieplassen met veelal rijke oeverbegroeiing (ruim 200 ha open water en moeras) wordt
het gebied gekenmerkt door een sterke afwisseling van duingraslanden, struwelen en bosjes.
Ongeveer de helft van de totale oppervlakte is bedekt met struweel en bos (Tabel 1), maar Berkheide is betrekkelijk open. Door de mozaïekstructuur van de begroeiing lijkt het gebied zeer
geschikt voor reeën.

Tabel 1. Percentage struweel en bos in Meijendel en Berkheide (naar Vertegaal 2000)
Laag struweel
Hoog struweel/bos
TOTAAL

Meij
22
29
51

Berk
32
9
41

Totaal
26
22
48

Telmethode
In het Startdocument reeonderzoek Meijendel en Berkheide (Stafbureau Natuur 1999) zijn enkele telmethoden beschreven die geschikt worden geacht voor het volgen van de reeënpopulatie.
Daarvan zijn er twee gekozen voor de monitoring. In de eerste plaats min of meer terreindekkende simultaantellingen van zichtwaarnemingen, die niet helemaal terecht reetotaaltellingen
(RTT) worden genoemd. In de tweede plaats tellingen van loopsporen op geprepareerde ruiterpaden. Die twee methoden worden hieronder besproken.
/?eetotaa/te///ng
Met de RTT worden op een systematische manier zichtwaarnemingen verzameld. Er worden aan
het begin en aan het eind van de winter simultaan tellingen gehouden die ieder uit drie ronden
bestaan. De telronden worden gehouden op twee dagen, dat wil zeggen de eerste 's avonds, de
tweede de volgende ochtend en de derde de volgende avond. Bij erg slechte weeromstandigheden schuift de telling een dagdeel op, maar in de praktijk is dat nog niet voorgekomen.
Er wordt geteld langs 20 vaste routes (fig. 1), waarvan er 15 te voet en 5 per auto worden afgelegd. In totaal wordt een afstand van ruim 113 kilometer afgelegd, waarvan bijna 46 te voet.
Een route wordt zoveel mogelijk telkens door dezelfde persoon geteld. Er is geen beperking
opgelegd aan de breedte van de telstrook, dus iedereen telt wat hij ziet. De waarnemingen
worden op een kaart aangegeven met een nummer. Op het bijbehorende formulier worden
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achter het nummer geslacht, leeftijd en waarnemingstijd gevraagd. Daarnaast worden soms notities gemaakt over het gewei, kleurafwijkingen enz.
Er worden telkens drie ronden per telling
gedaan om positieve of negatieve
afwijkingen te kunnen opvangen. Uit de drie
telresultaten moet een representatief getal
voor de monitoring worden gedestilleerd.
Elders wordt daarvoor zwaar gesteund op
herkenning van individuele dieren. Dieren
(en groepen) waarvan wordt aangenomen
dat ze tijdens een vorige ronde al zijn gezien
worden niet meer meegeteld, waarna aan
het eind de resultaten van de drie ronden
worden opgeteld.

Sporente///ngen
Zowel in het voorjaar als in het najaar
worden driemaal loopspoorpassages van
voornamelijk ree, konijn en vos geteld op
Fig.1. Ligging van de routes van de Reetotaaltelling
geveegde ruiterpaden. Daarbij wordt
bepaald hoeveel dieren sinds de vorige avond het pad zijn overgestoken of dat hebben gevolgd.
Of een dier het pad meerdere keren heeft gekruist is meestal niet vast te stellen en dat is ook
niet van belang.
De tellingen worden gepland binnen dezelfde periode als de RTT, zodat de twee tellingen in
principe niet meer dan drie weken uit elkaar liggen. Er wordt 's morgens gestart met tellen zodra het licht genoeg is om sporen te zien.
De avond voorafgaand aan de tellingen
worden de ruiterpaden met een eg vrij van
sporen gemaakt. De start en eindtijden van
dit vegen worden vastgelegd.
Er worden sporen geteld op in totaal 19.6 km
aan ruiterpaden, die verdeeld zijn over drie
routes (zie fig. 2). Elke route is verdeeld in
een aantal secties en de sporen worden per
sectie genoteerd. Behalve het aantal sporen
per soort, wordt op het telformulier voor elke
sectie ook de start- en eindtijd genoteerd.
Daarnaast is er ruimte om bijzondere
omstandigheden te melden, bijvoorbeeld
slecht weer. Door de indeling in secties is het
beter mogelijk om een beeld van de verdeling van de dieren over het gebied te vormen.
Zowel voor het samenstellen van
Fig. 2. Ligging van de routes van de sporentellingen
tijdreeksen als voor (vergelijkende)
verspreidingsbeelden is het nodig dat de telresultaten gestandaardiseerd zijn.
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Wat vooraf ging
Ten onrechte wordt vaak gedacht dat er pas kort reeën in ons gebied voorkomen, terwijl dat in
werkelijkheid al meer dan dertig jaar is. Die misverstanden zijn ondermeer zo lang in stand gebleven omdat oudere gegevens nauwelijks zijn gepubliceerd. In deze paragraaf worden de oude
gegevens kort op een rijtje gezet.
De eerste bekende waarnemingen in Meijendel stammen uit 1969 (Naber 1985), maar voor die
tijd werden in de omgeving al reeën geschoten. De gegevens tot 1993 zijn voornamelijk gebaseerd op vermeldingen in dagboeken en dergelijke (Naber 1985, Schreur 1993). Ze zijn dus zeker
niet volledig. De lage aantallen nemen na 1990, en vooral na 1995, sterk toe.
Losse waarnemingen leveren een zeer onvolledig beeld op. Daarom is er in 1994 gestart met een
faunaregistratiesysteem (FRS), waarbij waargenomen zoogdieren (exclusief konijn), reptielen en
amfibieën door het buitenpersoneel op kaarten wordt aangegeven. Dit levert voor het ree de in
figuur 3 gepresenteerde gegevens op. Het betreft echter gegevens die op een nietgestandaardiseerde manier zijn verzameld.
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Fig 3. Verzamelde losse waamemingen 1969 1993. Wit: aantal waamemingen, grijs: aantal
exemplaren.
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Fig. 4. Reewaamemingen uit het Fauna Registratie Systeem (FRS) 1994 - 1999 Wit: aantal waarnemingen, grijs: aantal exemplaren.

Monitoring 1999-2003
In Meijendel werd in het voorjaar van 1999 met de RTT begonnen en in het najaar werden daar
enkele routes ten noorden van het Wassenaarse Slag (Berkheide) aan toegevoegd. Er zijn dus
geen Berkheidecijfers uit voorjaar 1999. In het voorjaar van 2001 werd de toegang tot het gebied zoveel mogelijk beperkt uit angst voor besmetting met mond en klauwzeer (MKZ). Dat had
tot gevolg dat er geen tellingen konden worden gehouden. In het najaar van 2001 werd in
Berkheide wel geteld, maar geen enkele ree waargenomen.
Sporentellingen vonden aanvankelijk zowel in Berkheide als in Meijendel plaats, maar al in het
startjaar dekte participant Staatsbosbeheer de in Berkheide gebruikte ruiterpaden af met houtsnippers, zodat sporen onmogelijk werd. Berkheide is vervolgens uit het spoorboekje geschrapt.
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Fig. 5. Aantal getelde zichhA/aamemingen 1999
-2002

Fig. 6. Aantal getelde loopsporen1999 - 2002

Uit de gegevens (figuren 5 - 8) komt duidelijk een positieve trend naar voren. Zowel de zichtwaarnemingen als de sporen laten over de hele periode een toename zien, met een duidelijk
niveauverschil tussen het voorjaar en het najaar.
Sporen
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Fig. 7. Aantal zichtwaarnemingen perseizoen (alleen Meijendel)

2002

Fig. 8. Aantal sporen per seizoen

Verspreiding van de reeën
Zichtwaarnemingen
De verspreiding van de reeën over Berkheide en Meijendel blijkt niet egaal te zijn. Er zijn een
paar min of meer duidelijke concentratiegebieden te zien. In de eerste plaats in de Loopert in
het zuiden van Meijendel. Een tweede gebied ligt in het noorden van Meijendel, tussen Duinrell
en de Verlengde Hoofdader. Deze twee gebieden vallen vooral in het voorjaar op. In Berkheide
ligt een duidelijke concentratie ten (noord-) westen van de Pan van Persijn, in Toverduin en Drie
Plassen. Dat gebied lijkt zowel in voor- als in najaar van belang.
Er zijn ook enkele gebieden die opvallen door het (vrijwel) ontbreken van waarnemingen. In de
eerste plaats zijn in het westen van het gebied, de strook parallel aan de zeereep, nauwelijks
reeën gezien. Voor een deel komt dat door de openheid van het gebied en voor een deel door
het ontbreken van routes in geschikte delen. Het meest opvallend is dat in de Vallei Meijendel
wel veel routes liggen maar waarnemingen ontbreken. Het gebied lijkt zeer geschikt voor reeën
en uit andere bronnen weten we dat ze er wel degelijk voorkomen. Een ander vrijwel leeg gebied is Kijfhoek en Bierlap. Ook het FRS liet hier eerder een soort gat zien. Verder lijkt er een
verschil in verspreiding te zijn tussen voorjaar en najaar, maar dat komt waarschijnlijk door de
verschillende aantallen, want het geometrisch zwaartepunt van de waarnemingen (de gemiddelde kaartcoördinaten van alle waarnemingen) ligt in beide gevallen in de buurt van de Kleine
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Pan. Opvallende najaarsconcentraties in Oude Rijs, Kleine Pan en in de zeereep ten westen van
de Paalberg worden veroorzaakt door grotere groepen.
Sporen
De sporentellingen geven verspreidingsbeelden die zich niet helemaal laten rijmen met de
zichtwaarnemingen. Afgezien ook hier weer van de aantalsverschillen, zijn er duidelijke seizoensverschillen. Het aantal topsecties is in het najaar veel kleiner dan in het voorjaar en over
het algemeen verschillen ze ook van die in het voorjaar. Dat kan er op wijzen dat de lage aantallen in het najaar een gevolg zijn van een beperkte beweging of van een ander bewegingspatroon.
Bij de verspreiding van het ree op basis van de zichtwaarnemingen moet worden bedacht dat
deze een vertekend beeld geven van de werkelijke verspreiding. Ze tonen eigenlijk vooral de
aanwezigheid van waarnemers in combinatie met overzichtelijke terreinomstandigheden dan de
werkelijke verspreiding van de reeën. Er mag dus niet zondermeer worden geconcludeerd dat er
geen reeën voorkomen waar ze niet zijn waargenomen. Ook bij de sporentellingen is het beeld
mogelijk wat misleidend doordat er grote verschillen zijn in de lengte van de telsecties. Door
kilometergemiddelden weer te geven is dat wel een beetje gecorrigeerd, maar bij lange secties
worden de sporen meer "uitgesmeerd" weergegeven dan bij de korte secties.
Samenstelling populatie
In dit artikel wordt niet ingegaan op aspecten als groepsgrootte, geslachtsverhouding en reproductie. Op basis van de korte periode van de tellingen en de erg kleine aantallen is alleen indicatieve informatie beschikbaar. Nadere informatie is te vinden in Van der Meer (2003).
Discussie en evaluatie
•

•
•
•

De gepresenteerde resultaten zien er mooi uit, maar ze zijn gebaseerd op een nog maar
korte periode van drie of vier seizoenen en het gaat vaak om maar zeer weinig gegevens.
Enige voorzichtigheid bij de interpretatie is daarom geboden. Dit betreft:
Zichtwaarnemingen (RTT); deze methode heeft ingebouwde zwakheden die o.a. maken
hebben met de relatieve zichtbaarheid van het duin langs de route.
Representativiteit; de sporenroutes zijn gekoppeld aan ruiterpaden die niet (gelijkmatig)
over het duingebied zijn verdeeld of zelfs in delen van het duin ontbreken.
Zichtbaar oppervlak; er zijn geen of moeilijk vast te stellen criteria wat een maximale zichtbaarheid mag zijn

Ook over correcties van de waargenomen aantallen zijn forse discussies mogelijk. Het betreft:
•
Zichtwaarnemingen; de minimaal aanwezige populatie (MAP) wordt uit zichtwaarnemingen
berekend, die deels bepaald worden door het feit of men een bok, geit of kalf heeft gezien.
De nauwkeurigheid waarmee de waarnemingen zijn gedaan bepalen sterk de MAP.
•
Sporen; van de drie telrondes moet uiteindelijk een cijfer worden geconstrueerd. Hiervoor
kan men uitgaan van het gemiddelde, de hoogste of de som van het sectiemaximum, hetgeen leidt tot andere uitkomsten.
Ook over de uitvoering van de tellingen kan een uitgebreide discussie worden opgezet. Ten
aanzien van de sporentellingen moet worden gezegd dat niet altijd alle essentiële informatie is
genoteerd. Dit moest dus naderhand worden bijgeschat. Ook zijn delen van routes tijdens de
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onderzoeksperiode gewijzigd. Ten aanzien van de zichtwaarnemingen lijken de aantallen bokken en geiten te worden ondertelt. Ook een leeftijdschatting blijkt niet altijd even eenduidig.
Evaluatie methoden
Als de aantallen van de twee methoden op de langere duur vergelijkbaar blijken en blijven, dan
moet de vraag gesteld worden op welke manier we doorgaan, want twee methodes die hetzelfde resultaat opleveren lijkt te veel van het goede. De sporentellingen vergen veel minder inspanning dan de totaaltellingen. Het betreft voor het inventariseren circa 60 uur (3 ronden) voor
de sporentelling inclusief vegen en circa 225 uur voor de RTT. Maar beide methoden hebben ook
hun voordelen. De RTT geeft naast aantallen ook nog kwalitatieve informatie, terwijl de sporentellingen tevens aantalsinformatie opleveren over konijn en vos.

De voor Meijendel karakteristieke bosjes met oude Zwarte populieren vormen belangrijke
rustplaatsen voorreeën, zoals hier in De Loopert. Foto: Herman vd Meer, 1992
Schatting van de populatiegrootte
Naast het volgen van de ontwikkeling is ook het bepalen van de populatieomvang als doel gesteld, of simpel gezegd: hoeveel reeën zitten er in ons beheersgebied. Deze vraag is heel moeilijk te beantwoorden, en zeker niet met de beschikbare gegevens. De gekozen onderzoeksmethoden zijn in de huidige opzet niet op het beantwoorden van die vraag gericht en ze zijn daarvoor ook niet geschikt. Vandaar dat de aantalsschatting pas na de discussie aan de orde komt.
De meest betrouwbare manier om het werkelijke aantal reeën te tellen zou zijn door het beheersgebied hermetisch van de buitenwereld af te sluiten en dan vervolgens alle reeën te vangen of, zoals elders wel gedaan is, dood te schieten. Zelfs als zoiets uitvoerbaar zou zijn, zouden
we dat niet doen. We moeten ons net als iedereen ons behelpen met indicaties. Vrijwel geen
enkele telmethode kan een betrouwbare schatting van het werkelijk aantal leveren. Het meest
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betrouwbaar zijn tellingen aan populaties die grotendeels gemerkt zijn, maar dat is tijdrovend,
kostbaar en onaangenaam voor de dieren.
In de literatuur wordt vaak gerefereerd aan een Deens experiment van vijftig jaar geleden,
waaruit bleek dat een groep ervaren tellers met veel inspanning slechts een derde deel van het
werkelijk aanwezige aantal reeën kon tellen (Anderssen 1953). Uit later onderzoeken zijn eveneens grove onderschattingen naar voren gekomen. In de praktijk is het een soort vuistregel geworden om het getelde aantal met drie te vermenigvuldigen om in de buurt van het werkelijke
aantal in het getelde gebied te komen. Toch mag die factor niet zomaar worden overgenomen,
omdat zowel de dichtheid als de zichtbaarheid sterk afhankelijk kan zijn van lokale omstandigheden (o.a. Hewison et al 1998, Mysterud et al 1999; Groot Bruinderink & Lammertsma 2001).
Om dezelfde reden mag het in een beperkt onderzoeksgebied getelde aantal niet worden geëxtrapoleerd naar een groter gebied bij dat onderzoeksgebied niet representatief voor het geheel
is. Eerder is er al op gewezen dat onze telroutes niet op hun representativiteit zijn uitgekozen
en dat ze dat mogelijk inderdaad niet zijn.
Ondanks al die waarschuwingen gaan we toch een paar pogingen doen om tot een schatting
van de populatie te komen (tabel 2). In de volgende rekenvoorbeelden worden de 35 waargenomen reeën in voorjaar 2002 als uitgangspunt genomen.

Tabel 2. Berekende aantallen reeën in ons beheersgebied.
Rekenvoorbeelden
Anderssen-factor 3
92% ligt in zichtlijn van telroute
Op basis van omvang homerange (Dols 2001)
Doorberekeningen FaunaRegistratieSysteem

aantallen
105
146
162
388

Samengevat: Het aantal reeën in ons gebied kan worden geschat op 100 tot 400, bij een dichtheid van 4 tot 16 reeën per 100 hectare. Dat kunnen lage of middelmatige dichtheden genoemd
worden.
Aanbevelingen
Enkele aanbevelingen, die betrekking hebben op aspecten genoemd in dit artikel worden hieronder opgenomen.
Het huidige onderzoek moet nog nog minstens vijf jaar voort worden gezet. Als er na die vijf
jaar voldoende reeën worden geteld, kan worden bekeken of de Reetotaaltellingen zo zijn aan
te passen dat Distance Sampling mogelijk wordt, waardoor tevens de dichtheid kan worden bepaald. In de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt daarmee in 2003 een proef genomen.
Het ontbreken van spoorroutes aan de oostkant van Kijfhoek en Bierlap en langs het Klippad
wordt als een gemis ervaren. Omdat daar geen ruiterpaden lopen, zou naar een andere spoormogelijkheid kunnen worden gezocht.
De tellers moeten meer de nadruk leggen op het onderscheiden van bokken, geiten, bokkalveren en geitkalveren. Met name het onderscheiden van kalveren in het voorjaar verdient meer
aandacht door een training.
Dit artikel is een door Harrie van der Hagen gemaakte samenvatting van een vorig jaar verschenen monitoringrapport (Van der Meer 2003). Voor geïnteresseerden is het volledige rapport bij
de afdeling Duinstrategie van DZH op te vragen (voor adres zie aanhef van dit artikel).
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