
Veegsporen
Als het gewei van een reebok (mannetje) volgroeid 

is gaat hij het gewei vegen langs jonge dunne 

stammetjes. Zo veegt hij de dode huid er af en is hij 

klaar voor de bronsttijd. De  reeënbronst valt in juli 

en augustus. Dan gaan de mannetjes op zoek naar 

vrouwtjes om te paren. Dit is de tijd in de zomer dat 

je ze het meest overdag kan zien en horen. Reeën 

trekken zich dan niet zo heel veel aan van mensen en 

hebben meer oog voor elkaar. 

Het raster rondom de jonge boompjes beschermt 

ook tegen het vegen, vandaar dat het raster een 

aantal jaren blijft staan.
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Pootafdruk van een ree

Veegsporen van een reebok

Een wissel

Fietsroute Reeëntrail
Welkom op de Reeëntrail. Dit is een fietsroute van 

ongeveer 30 km door en rond het Almeerderhout.

Het Almeerderhout is het grootste bosgebied van 

Almere en beslaat zo’n 1100 ha met als kern het 

Stadslandgoed de Kemphaan, je vertrekpunt. 

Deze route is geschikt voor iedereen en voert  

je over prachtige fietspaden.

© Staatsbosbeheer 2019 auteursrechten voorbehouden 
Productie: traffic@staatsbosbeheer.com

Wil je meer weten over het ree of een keer mee  

met de boswachter reeën kijken, kijk dan op  

www.degrotevijf.nl voor mogelijkheden. 

Buitencentrum Almeerderhout

Kemphaanlaan 4

1358 AG Almere

036-5384416

almeerderhout@staatsbosbeheer.nl

Nu heb je de basiskennis om sporen van reeën te 

ontdekken in de natuur en kan je op pad. Kijk goed 

om je heen en stap af en toe even af om sporen te 

zoeken.

Staatsbosbeheer wenst je een fijne fietstocht. 

Het thema van deze fietstocht  
is het ree 
Het ree is één van de zoogdieren die als eerste in de 

nieuwe polder liepen nadat de polder was droog-

gevallen in 1968. Nog voor de mens de polder in 

productie nam had het ree de polder al ontdekt.  

Niet over een van de bruggen, die waren destijds 

nog niet klaar, maar zwemmend over het randmeer. 

Reeën zijn uitstekende zwemmers. 

Ook nu leven er nog vele reeën in het Almeerder-

hout en wie weet zie je er wel één tijdens je fiets-

tocht. Reeën laten zich niet zomaar zien, ze zijn niet 

zo gesteld op mensen, maar als je weet waar je op 

moet letten dan wordt het al wat makkelijker en is  

de kans dat je een ree opmerkt veel groter.  

In het volgende gedeelte zal ik je een aantal gebieds-

kenmerken geven die de aanwezigheid van reeën 

verraden. Zo krijg je wat basiskennis die je helpt om 

reeën eerder waar te nemen. 

De beste tijd om reeën waar te nemen is in de 

schemering, maar als het rustig is willen ze zich ook 

overdag wel eens laten zien.

Zie je een reekalf, raak deze niet aan. Het is niet in de 

steek gelaten, zijn moeder is altijd in de buurt, ook al 

zie je haar niet.

Sporen
Gebieden waar reeën leven herken je meestal aan  

de sporen die het ree achter laat. Dit zijn niet alleen 

de pootafdrukken, maar ook de vraatsporen, veeg-

sporen, wissels en legers. 

Pootafdrukken
De pootafdrukken zijn goed zichtbaar in nat zand of 

natte klei. Wat je dan ziet dat zijn net alsof iemand 

met 2 vingers naast elkaar in de grond heeft gedrukt. 

Vraatsporen
Als je langs de graslanden fietst in het Almeerder-

hout en je kijkt naar de bosrand, dan zie je iets 

vreemds. Je ziet dat de takken van de bomen tot 

bijna aan de grond groeien, maar net niet helemaal. 

Ze groeien door tot zo’n 1,25 m. boven de grond.  

Het ree eet van de jonge twijgen en bladeren en 

zorgt zo dat de takken niet tot op de grond groeien.

Juist de jonge uitlopers van takken en pas aangeplan-

te boompjes vinden reeën erg lekker. Dat is de reden 

dat er om locaties waar jonge bomen zijn aangeplant 

een hekwerk is geplaatst, anders eten de reeën alle 

toppen van de jonge boompjes en heb je kans dat 

deze dood gaan.

Naast de jonge uitlopers van takken eten ze nog  

bladeren, kruiden, akkergewassen en gras. Dit alles  

is ruim voorradig in en rond het Almeerderhout.

Wissels
Mensen hebben vaste wegen, maar veel dieren ook. 

Reeën maken ook gebruik van vaste paden, dit noem 

je wissels. Ook andere dieren maken er gebruik 

van dezelfde wissels. Je kan ze dan ook eenvoudig 

herkennen aan het groot aantal sporen die er te 

vinden zijn. Daar waar ze een wandelpad of fietspad 

oversteken, zie je een echt paadje het struikgewas of 

bos in gaan. 

Legers
Een ree moet als hij gegeten heeft herkauwen. Net 

als koeien. Hiervoor zoekt hij een rustig plekje uit in 

een donker stuk bos. Daar krabt hij de humuslaag 

weg en gaat daar liggen herkauwen en uitrusten.  

Hij zoekt juist donkere stukken op die weinig onder-

begroeiïng hebben van struiken. Zo kan hij goed om 

zich heen kijken of er gevaar dreigt en snel op de 

vlucht slaan als dat nodig is. Bosvakken met eiken  

en beuken zijn ideaal hiervoor.



START ALMERE-HOUT
ALMERE-HAVEN

ALMERE-STAD De Reeëntrail
De Reeëntrail gaat door een afwisselend landschap 

met loofbossen, graslanden, akkers, water en brengt 

je langs de nieuwe ontwikkelingen op het gebied 

van wonen en architectuur. 

 

Al fietsend maak je kennis met de prachtige 

omgeving van het Almeerderhout en het typische 

polderlandschap. 

Op het Stadslandgoed de Kemphaan zijn verschil-

lende horecagelegenheden, waar je terecht kunt 

voor een hapje en een drankje. Onderweg zijn geen 

horecagelegenheden. 

Meer informatie over het Almeerderhout en de het 

Stadslandgoed is verkrijgbaar in het Buitencentrum 

Almeerderhout.

Route beschrijving:
De route start op de parkeerplaats bij het 

Buitencentrum Almeerderhout.

 

Even vooraf een aantal afkortingen die in de 

beschrijving gebruikt worden.

RA = rechtsaf

LA = linksaf

RD = rechtdoor

» = richting

Verder worden er fietsknooppunten genoemd  

met een nummer, bijvoorbeeld KNP 87 = 

fietsknooppunt 87. 

1.   Je staat bij het Buitencentrum Almeerderhout  

en gaat LA de Kemphaanlaan op  

2.   Aan het eind RA Kemphaanweg   

3.  Op de kruising LA Stevenspad  

4. Bij KNP 85 RA Kerkuilenpad

5. Aan het eind RA Fongerspad

6. Bij KNP 84 LA Starleypad

7. LA Mac Millanpad

8. RA Köllingpad, bij KNP 81 RD

9. RD Manegeweg

10. Bij KNP 80 LA Gooimeerdijk, deze 4,5 km volgen

11. Bij KNP 92 LA Cirkelpad, let op! Dit KNP ligt  

 aan de overkant van de weg op de dijk, langs   

 fietspad staat  » KNP 91 aangegeven

12. RA Musweg » KNP 91

13. RD Vogelweg

14. Bij KNP 91 RD Vogelweg

15. Bij KNP 90 LA Leeuwerikpad

16. Bij T-splitsing LA Leeuwerikpad

17. Let op! Na de Groene Kathedraal scherpe  

 bocht LA

18. Bij parkeerplaats Kathedralenplaats RA    

 Kathedralenpad

19. Bij KNP 94 LA Goudplevierweg » KNP 95

20. LA Vogelweg

21. RA Paradijsvogelweg

22. T-splitsing RA Paradijsvogelweg, bij KNP 95 RD

23. LA Paradijsvogelweg blijven volgen tot aan  

 het eind

24. LA Kievitsweg » KNP 87

25. RA Nobelhorst » KNP 87

26. RA Marie Curielaan » KNP 87

27. LA Hendrik Lorenzweg » KNP 87

28. LA Starleypad, brug over

29. Scherpe bocht RA Vier bruggenpad » KNP 88

30. Bij KNP 88 RD

31. RA Groenlingweg

32. Bij kruising Michauxpad RD gravel pad op

33. RA gravel pad blijven volgen door een    

 beukenlaan tot aan de parkeerplaats    

 Kemphaanlaan.


