Gevaren voor reeën in Park de Kieviet en Kievietsduin
In de duinen grenzend aan ons mooie woongebied leven al heel lang reeën. Dunea voert een beleid
om de reeën te beschermen door geen loslopende honden toe te laten in de duinen. Mede als gevolg
daarvan is het reeënbestand de laatste jaren aan het toenemen.
Het was de afgelopen tijd dan ook zeker niet ongewoon om in de schemering of s’nachts af en toe
zelfs een ree te zien lopen op de Groot Haesebroekseweg of de Buurtweg! Een extra reden om de
30Km na te leven.
Wintertijd
In de winter is er voor de reeën in de duinen echter bar weinig te eten en juist in een strenge winter
zoals afgelopen jaar het geval was, met koud en extreem droog weer, is er te weinig voer. De reeën
komen dan op onverwachte momenten – ook overdag – het Kievietsduin in en proberen daar soms
ook in de tuinen iets te eten te vinden. De afgekloven bast aan struiken en boompjes is het bewijs.
Voor de reeën is dit bijna een “last resort”; zij hebben ook liever blaadjes of gras. Dat was er echter
de afgelopen tijd totaal niet meer.

Dodelijke val
Gevaar
Een ree dat schrikt van mensen of (loslopende) honden doet onverwachte dingen. De vele hekken
met spijlen die in Park de Kieviet en Kievietsduin te vinden zijn worden daarmee een dodelijke val
voor reeën. Indien zij vast komen te zitten in zo’n hek zijn zij bijna altijd tot een gruwelijke dood
gedoemd. In blinde paniek proberen reeën zo ongeveer door zo’n hek te springen, zelfs als er naast
het hek een lage doorgang is. Afgelopen tijd is dit verscheidene keren voorgekomen. Veel mensen
zijn zich van dit gevaar totaal niet bewust en zeker niet van de gemakkelijke oplossing die
voorhanden is. Door aan het hek tot ca. 1½ m een – desgewenst bijna onzichtbaar – gaas vast te
maken kunnen dit soort tragische ongelukken niet meer gebeuren.

Hek voorzien van gaas

Oproep
Wij doen hierbij als Bestuur van de Bewonersvereniging De Kieviet een oproep aan alle bewoners
– met name op het Kievietsduin, maar feitelijk in het gehele Park de Kieviet – om na te denken over
dit probleem en na te gaan of hun toeganghek een potentiële doodsval is voor de reeën. Bedenk
daarbij dat spijlen die meer dan 10cm van elkaar staan al tot een dergelijk ongeluk kunnen leiden!!
De investering in een klein stuk gaas en de moeite om dit stevig aan het hek te bevestigen zou voor
iemand die de natuur een klein beetje wil helpen geen belemmering mogen zijn.
In de komende tijd zullen de reeën in de duinen weer voldoende kunnen eten en zal het probleem
zich vermoedelijk - minder – voordoen. Als de winter echter weer nadert kan het ontbreken van gaas
gemakkelijk opnieuw tot nieuwe dodelijke ongelukken leiden.
Uw hulp en bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
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