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excursie

Door het opengedraaide raam van de landrover tellen we het ene na het  

andere ree. Toeren over de Sallandse Heuvelrug is een onvergetelijke safari.

Kom speuren 
naar reeën 

S
tapvoets rijden we met drie 

landrovers over het hobbe-

lige zandpad. Dicht opeen-

gepakt worden we flink 

door elkaar geschud en botsen we 

geregeld tegen degene naast ons. 

Als deelnemers aan de Grote Vijf-

excursie zijn we allemaal benieuwd 

hoeveel reeën we vanavond gaan 

zien. Voorin zit boswachter Arend 

Spijker, met portofoon in de hand. 

‘Kunnen jullie mij verstaan?’, vraagt 

hij door het apparaat aan de twee 

volgauto’s. Er klinkt een bevestigend 

antwoord. ‘Mooi, en wel waarschu-

wen als jullie iets zien hè?’

Boom op de weg
Iedereen houdt de verrekijkers in 

de aanslag en tuurt naar buiten. 

Het pad leidt ons over ruig terrein 

waar niemand anders met de auto 

mag komen. ‘Dat maakt deze ritjes 

zo bijzonder’, zegt chauffeur Erwin, 

tevens eigenaar van de landrover. 

Voor de Grote Vijf-excursies heeft 

Staatsbosbeheer samenwerking 

gezocht met Land Rover Club Holland. 

Landrover-eigenaren bieden hun 

voertuig en stuurkunsten aan om 

mensen mee de natuur in te nemen. 

Vanavond is het best een uitdagende 

rit, want al binnen een paar minuten 

ligt er een flinke boom over de 

weg. ‘Niks aan de hand hoor’, zegt 

Arend droogjes. ‘Je kunt er gewoon 

omheen rijden.’ Erwin stuurt soepel 

naar links, vlak langs een andere 

boom. Laaghangende takken slaan 

als een zweep over het stalen >

Op de Sallandse Heuvelrug worden  

jaarlijks zo’n 300 reeën geteld.

We stoppen bij een hek. 
De boswachter stapt uit 
om ons door te laten. Nu 
betreden we echt het hart 
van de natuur, zo voelt het

Grote Vijf-excursie 

Reeën zijn echte snoepers, in de herfst 

eten ze ook eikels en paddenstoelen.
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Zelf een reeëngewei aanraken? 
Of ervaren hoe de afgesleten kiezen van zo’n dier aanvoelen? Het kan allemaal 

tijdens de Grote Vijf-excursie – ree. De boswachter heeft een doos met echte 

reeënschedels om te bekijken en aan te raken. Stap in de landrover en ga op 

safari om reeën in het wild te zien. Info: www.staatsbosbeheer.nl/grote-vijf.

Deelname aan de Grote Vijf-

excursie – ree op de Sallandse 

Heuvelrug kan op 19 en 26 

oktober. Op 22 oktober en 17 

december zijn de ree-excursies 

in Almeerderhout. En op 29 de-

cember vindt de excursie plaats 

in het Drents-Friese Wold. 

De tocht, inclusief soep met 

broodjes en onder begeleiding 

van de boswachter, kost € 35 

per persoon (kinderen t/m 12 

jaar € 27,50). Verrekijkers zijn 

aanwezig, en elke deelnemer 

ontvangt na afloop een Grote 

Vijf-paspoort met een gestem-

pelde pootafdruk van een ree.

karkas van ons voertuig. Door de 

openstaande ramen dwarrelen bladeren 

naar binnen. Achterin klinkt een gilletje. 

De zusjes Milou en Pleune vinden het 

een spannend avontuur. Moeder Petra 

geniet met volle teugen. ‘Ik vind het niet 

eens zo belangrijk dat we reeën zien’, 

zegt ze. ‘Alleen al op zo’n mooie plek in 

een landrover rijden is toch geweldig?!

Hoge sprongen
Wat de route zo afwisselend maakt, 

zijn de vele heuveltjes en het 

glooiende landschap met heide en bos. 

‘Oorspronkelijk zijn dit stuifduinen’, 

vertelt Arend. ‘Ze zijn ontstaan in 

de tijd dat hier nog geen bomen 

groeiden.’ In een haakse bocht rijden 

we tegen zo’n stuifduintje aan. De 

terreinwagen heeft moeite om tegen 

de helling op te komen en de motor 

slaat af. Onverstoord start Erwin de 

auto opnieuw. We vervolgen onze weg 

en stoppen bij een hek. Arend stapt uit 

om ons door te laten. Nu betreden we 

echt het hart van de natuur, zo voelt 

het. Alsof de reeën ons daar staan op 

te wachten, zo snel is het raak. ‘Daar!’, 

roept Pleune enthousiast. ‘Volgens mij 

loopt daar een hertje!’ Ogenblikkelijk 

zet Erwin de auto stil. Met zijn allen 

kijken we zoekend tussen de bomen, 

in de richting die Pleune aanwijst. Dan 

zien we hem ook, het zijn er zelfs drie. 

We rijden rustig verder en zien hoe de 

dieren met hoge sprongen door het 

lange gras gaan, net als antilopen op 

de Afrikaanse savanne. ‘Goed gezien 

hoor’, complimenteert Arend haar terwijl 

hij zich grijnzend omdraait. ‘Ja…’, zegt 

Pleune trots. ‘Ik zag zijn witte kontje!’

Veegboom
Onderweg stoppen we een aantal keren 

om uit te stappen. Boven op de Kleine 

Koningsbelt brengt de boswachter ons 

bij een veegboom: een plek waar reeën 

In de herfst krijgt het ree zijn wintervacht,  

valer van kleur dan in de zomer.
Het ree schudt zijn gewei in het najaar af.  

In de winter groeit het weer aan. 

hun gebied markeren door boomschors 

af te schuren met hun gewei. Op de 

grond is te zien hoe de dieren met 

hun hoeven de bodem openkrabben. 

Het zijn allemaal sporen waarmee ze 

hun aanwezigheid kenbaar maken, 

ook al kom je ze niet altijd tegen. Maar 

vanavond hebben we geluk. We zien 

maar liefst twaalf reeën. Op ons laatste 

uitkijkpunt genieten we van de invallende 

avond, die bij volle maan een deken van 

stilte over de heide uitspreidt. Iedereen 

zwijgt en staart dromerig in de verte, met 

een ontspannen glimlach op het gezicht. 

Milou staat dicht bij de boswachter, die 

zijn oren spitst, alert op elk diergeluid. 

Aandachtig kijkt ze toe. Dan doet ze 

een paar stappen opzij en wenkt haar 

moeder. Ze houdt haar handen als 

kommetjes achter haar oorschelpen. ‘Kijk, 

mam…’, fluistert ze. ‘Zo moet je luisteren!’ 

Wat een magische avond.

doen!

excursie

‘Ik zag zijn witte kontje!’
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