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Faunabeheerplan Fryslân 2014-2019  Hoofdstuk Ree 

SAMENVATTING  

 

AANTAL EN VERSPREIDING  

 landelijke matige toename.  
 Provinciaal is de trend over de periode 2009-2014 gelijkblijvend. 
 Behalve op Vlieland en Schiermonnikoog komt het ree in de gehele provincie Fryslân voor. 
 Gunstige staat van instandhouding – niet bedreigd 

 

SCHADE  

 
• De geregistreerde en door het Faunafonds getaxeerde landbouwschade is sterk wisselend, zowel naar 

schadehoogte, beschadigde oppervlakte als gewassen. In de periode 2009-2014 bleef deze beperkt tot een 
totaal getaxeerde schade van  € 2.094,- (uitgekeerd: € 1.522,-). 

• Materiële schade door aanrijdingen met auto's is veel hoger. Indien uitgegaan wordt van gemiddeld 340 
aangereden dieren per jaar en een gemiddeld schadebedrag per aanrijding van € 2.500,- dan liggen deze in 
de orde van grootte van 0,8 tot 0,9 miljoen euro.  

 

BELEID  

 
• Voor de ree geldt geen landelijke of provinciale vrijstelling;  
• Er is in 2007 een Universeel Reeënbeheerplan opgesteld waarmee het maximaal aantal reeën is bepaald 

welke in de provincie Fryslân kunnen voorkomen. Het Universeel Reeënbeheerplan is onderdeel van het 
Faunabeheerplan 2009-2014 welke door Gedeputeerde Staten van Fryslân is goedgekeurd. Dit aantal is de 
doelstand en vormt de basis voor het reeënbeheer.  

• De doelstand is sedert 2008 bepaald op maximaal 6.146 reeën voor de gehele provincie Fryslân. 
 Op basis van de onderbouwing zoals opgenomen in het voorgaande Faunabeheerplan (2009-2014) heeft 

de provincie Fryslân op 3 december 2009 ontheffing verleend voor afschot van reeën in het belang van de 
openbare veiligheid, ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen en bossen, in het belang van 
het reguleren van de populatieomvang en ter voorkoming en bestrijding van onnodig lijden van zieke of 
gebrekkige dieren; 

  Op 27 januari 2011 heeft de rechtbank de ontheffing vernietigd voor zover deze dient ter voorkoming van 
belangrijke schade aan gewassen en bossen. De overige bepalingen en de bovengrens voor het afschot zijn 
gelijk gebleven. 

 

BEHEER  

 
 Gedurende de jaren 2009 t/m 2014 werd, behalve in de werkgebieden van de wildbeheereenheden de 

Alde Slachte, de Middelsee, Schiermonnikoog en Vlieland, overal in de provincie Fryslân  gebruik gemaakt 
van de verleende ontheffing. In deze jaren werden achtereenvolgens 1202, 1300, 1340, 1291, 1261 en 
1169 reeën geschoten.  

 Het gerealiseerde afschot ligt in de afgelopen periode (2009 t/m 2014) met gemiddeld 1261 dieren per 
jaar. 

 Dit afschot ligt in de orde van grootte van 21-23% van de voorjaarsstand. 
 De jaarlijkse hoeveelheid geregistreerd valwild (sterfte door zowel verkeer, verdrinking en/of 

maaiwerkzaamheden) binnen Fryslân ligt gemiddeld over de afgelopen beheerperiode op gemiddeld 445 
stuks per jaar en ligt op ca 8% van de voorjaarstand;  

 Hiervan worden gemiddeld 340 reeën (minimaal/jaar) aangereden in het verkeer. Dit aantal bedraagt 5-
7% van de voorjaarstand; 

 Hiermee is de omvang van de populatie reeën gedurende de afgelopen periode onder de gestelde 
doelstand van 6.146 dieren gebleven. 
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 Er worden maatregelen getroffen, in overleg met (vaar)wegbeheerders en wbe's, op  locaties met veel 
valwild Deze maatregelen bestaan uit  het plaatsen van rasters, wildspiegels, of het maken van 
uittreedplaatsen.  

 

OVERWEGINGEN  

 
Voortzetting van het tot nu toe gevoerde beleid van populatiebeheer als middel is nodig. Bij niet ingrijpen in de 
populaties zullen de aantallen reeën stijgen. Als gevolg hiervan ontstaat meer territoriumconcurrentie en zullen 
meer trek- en zwerfbewegingen plaatsvinden. Daardoor zullen het aantal aanrijdingen en verdrinkingsslachtoffers 
toenemen. Het lijden dat hiervan het gevolg is kan worden  voorkomen. 
 
Gedeputeerde Staten van Fryslân zijn van mening dat het toepassen van een uniforme draagkrachtberekening en 
de uniforme wijze van rapportage, er aan bijdraagt dat op een zorgvuldige wijze uitvoering kan worden gegeven 
aan het beheer van de in de provincie Fryslân aanwezige reeënpopulaties. Voorkomen moet worden dat de 
berekende maximale populatieomvang wordt overschreden. 
 
Ook wordt met de voortzetting van het beheer voorkomen dat er sprake is van een toename van schade aan de 
land- en tuinbouw en andere economische belangen. . 
 

VOORSTEL  

 
 De Fbe Fryslân vraagt voor de periode medio april 2015 – 31 december 2020 een nieuwe ontheffing aan 

voor afschot van reeën in de gehele provincie in het belang van de openbare veiligheid, in het belang van 
het reguleren van de populatieomvang en ter voorkoming en bestrijding van onnodig lijden van zieke of 
gebrekkige dieren; 
 

 Ontheffing wordt aangevraagd als ongewijzigde voortzetting van het beheer in de afgelopen 
beheerperiode (conform inhoud en doel van de ontheffing van 3 december 2009 (kenmerk 00865566), 
gewijzigd bij besluit van 11 mei 2010 (kenmerk 00891858), met een aanpassing van het maximaal jaarlijks 
aantal te schieten reeën; 

 
 De Fbe draagt er zorg voor dat de WBE’s binnen het eigen werkgebied er voor zorg dragen dat het 

toegekende afschot gehaald wordt om voortgaande populatiegroei te beperken en daarmee schade te 
voorkomen;  

 
 De Fbe wil komen tot een betere registratie van beheergegevens en de evaluatie van het gevoerde 

beheer. Het in 2013 ingevoerde Fauna RegistratieSysteem is hiertoe een belangrijke aanzet; 
 

 De Fbe zal in overleg treden met (vaar)wegbeheerders  en wbe’s om locaties met veel valwild aan te 
pakken met maatwerk. 

 
 
  



Definitief FBP Ree Fryslan 2014-2019 ter aanvulling op goedgekeurd FBP 2014-2019 
 

3 
 

 

HOOFDSTUK 1 SOORTBESCHRIJVING 

 
Onderstaande teksten zijn – met een paar geringe aanvullingen - overgenomen van de uniforme richtlijn paragraaf 
Reeën, opgesteld door de Vereniging Het Reewild (Uniforme Richtlijn Paragraaf Reeën Faunabeheerplannen, 
Februari 2014). 
 

Kenmerken  

 
Reeën (Capreolus capreolus) zijn de kleinste hertachtigen die in Nederland leven. Het gewicht bedraagt  zo’n 25 tot 
30 kg. In de zomer hebben reeën een roodbruine vacht, in de winter kleurt die grijsbruin. De reeën hebben geen 
staart, maar de reegeit heeft een hangende pluk haren onder de anus dat het “schortje” wordt genoemd. Bij de 
bokken ontbreekt dat. Zowel de bokken als de geiten hebben opvallend wit gekleurde haren rond de anus, de z.g. 
spiegel. De reebok draagt een gewei, de geiten niet. Dat gewei wordt elk jaar in de herfst afgeworpen, waarna 
direct een nieuw gewei gaat groeien. In februari/maart is het volgroeid. Volwassen bokken hebben meestal 3 
enden aan elke stang: een 6-ender. Een bokje met alleen twee stangetjes heet een spitser en een bok met twee 
enden aan elke stang heet een gaffel. Maar, de leeftijd is niet af te lezen van het gewei! Reeën kunnen uitstekend 
horen en ruiken, maar het gezichtsvermogen is minder goed ontwikkeld, al kunnen zij bewegingen bijzonder goed 
opmerken.  
 

ECOLOGIE 

 
Biotoop  
Reeën hebben een voorkeur voor een parkachtig landschap, d.w.z. een afwisseling van bos, weitjes, akkers, 
wildwallen, en ruige hoekjes. Maar het leefgebied van reeën beperkt zich niet tot deze biotopen. Momenteel komt 
het bijna in heel Nederland voor en leeft het in bos- en heidegebieden, in het polderland, in de duinen en in 
moerasgebieden en rietlanden. Reeën kunnen zich zo goed aanpassen dat ze ook  op minder natuurlijke terreinen 
voorkomen, zoals militaire oefenterreinen, bedrijventerreinen, grote spoorwegemplacementen en zelfs in 
stedelijke randgebieden.  
 
Een geschikt gebied moet voldoen aan drie voorwaarden: voldoende voedsel, dekking en rust. Ontbreekt er één 
van deze voorwaarden dan is het gebied al minder geschikt voor reeën en wordt het vaak bezet door jonge dieren 
of minder dominante dieren. Door het toegenomen aantal reeën leven er steeds meer reeën in het open akker- en 
polderland. Men spreekt dan over veldreeën.  
 
Voedselkeuze  
Reeën hebben gevarieerd, hoogwaardig en licht verteerbaar voedsel nodig. Hiermee verschilt het voedsel dat een 
ree opneemt van (bijvoorbeeld) paarden of edelherten. De ree wordt wel een ‘concentrate selector’ genoemd 
vanwege haar typisch eetgedrag. Een knopje hier, een voedselrijk kruid daar etc. Dit in tegenstelling tot een paard 
die echt als grazer een gebied kort maait. 
 
Per dag gaat het bij een ree om zo’n 1,5 tot 2 kg voedsel. Het voedsel bestaat uit kruiden, grassen, vruchten en 
knoppen en bladeren van diverse boom- en struiksoorten, zoals eik, beuk, lijsterbes, acacia, braam, bosbes, varens 
e.d. Maar ook planten als koolzaad, haver, rogge, serradella en boekweit en zelfs paddenstoelen worden niet 
versmaad. Omdat plantendelen moeilijk te verteren zijn, is het ree een herkauwer. Reeën eten eerst de pens vol 
om dan op een veilige plek te gaan herkauwen. Vanuit de pens wordt het voedsel opgerispt, nog eens flink 
herkauwd, om vervolgens via de netmaag, boekmaag en lebmaag en de darmen verder verteerd te worden. Omdat 
ze een snelle stofwisseling hebben, en een relatief kleine pens, heeft het ree op één dag zo’n zeven à acht perioden 
waarin het moet eten en herkauwen.  
 
Positie in voedselweb  
Reeën vormen in natuurlijke situaties een voedselbron voor verschillende natuurlijke vijanden (predators), zoals de 
wolf, de lynx, en de bruine beer. Vooral voor de lynx vormen reeën het hoofdmenu. De lynx is ook de predator die 
in staat lijkt te zijn om aantallen reeën binnen een populatie te beïnvloeden (zie o.a. Melis et al 2013). Ook de 
(zee)arend kan wel eens een kalf grijpen (o.a. waarnemingen SBB in Lauwersmeer). Verder lust een wild zwijn of 
een vos ook wel een kalf. Overigens kan niet altijd gesteld worden dat soorten als arend, wild zwijn of vos 
daadwerkelijk levende kalveren grijpen. Het is niet onaannemelijk dat veel waargenomen ‘predatie’ op kalveren te 
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maken heeft met kalveren die door een andere oorzaak om het leven zijn gekomen (te denken valt aan 
maaislachtoffers etc.).  
 
Hoewel de vos in Nederland de meest voorkomende (en grootste) landpredator is, blijkt uit een acht jaar durende 
studie in Noorwegen (Panzacchi, 2007) dat vossenpredatie op reekalveren geen aantoonbare gevolgen heeft voor 
de reeënstand. Vossenpredatie is zeer afhankelijk van omgevings-, klimatologische en antropogene 
omstandigheden. Vooral de aan- of afwezigheid van andere prooidieren (hoofdzakelijk woelmuizen) bepaalt de 
omvang van predatie op reekalveren. Natuurlijke vijanden, die de stand echt kunnen beïnvloeden, ontbreken dan 
ook in Nederland.  
 
Als ‘prooidier’ is de ree een diersoort welke in staat is om zich zo aan te passen dat hij aan zijn vervolgers kan 
ontkomen. Hij past zijn gedrag hierop constant aan. Een ree is in staat om zich, zowel in ruimte als in tijd, aan te 
passen aan predatierisico. In natuurlijke omstandigheden varieert predatierisico in tijd. Predatoren zijn vaak alleen 
in bepaalde perioden aan het jagen. Een ree herkent het moment of de momenten waarop het predatierisico het 
grootst is en past zijn gedrag hierop aan door bijvoorbeeld dan de open ruimte op te zoeken. Ditzelfde gedrag is 
ook waar te nemen bij verstoring door mensen (met name door recreatie maar ook als gevolg van 
beheermaatregelen als afschot (Sönnichsen et al 2013). De ree is dan ook aan te merken als een soort die zich in 
zijn gedrag ‘plastisch’ opstelt en goed in staat is om zich te onttrekken aan zowel natuurlijke als antropogene 
bedreigingen. 
 

GEDRAG 

 
Sociale organisatie en activiteit  
Territoria 
Bij de ree is alleen gedurende de zomerperiode sprake van een duidelijk territorium. Vanaf maart-begin april gaan 
de bokken over tot het zich vestigen in een eigen territorium waar andere bokken (uitgezonderd hele jonge dieren) 
niet meer worden getolereerd. Dit is herkenbaar aan het moment dat jonge, geslachtsrijpe, bokken  worden 
verjaagd  omdat zij nog niet in staat zijn een eigen territorium te bemachtigen en dit leidt regelmatig tot 
verkeersslachtoffers. Het territorium van een volwassen reebok bedraagt 5 tot 30 ha afhankelijk van 
voedselaanbod en leefomgeving. Aan de hand van geuren uit geurklieren bakent de bok zijn territorium af, meestal 
op bomen. 
 
Ook geiten hebben een eigen herkenbaar territorium, maar daar zijn de grenzen veelal wat diffuser. Ook 
verdedigen geiten hun eigen territorium niet of nauwelijks. Geiten zijn ook toleranter en je ziet ze vaak nog in 
gezelschap van een kalf van het vorig jaar en uiteraard van de nieuwgeboren kalveren. Meestal overlapt het 
territorium van een bok dat van een of meerdere geiten.  
In de winter zijn reeën (ook de bokken) veel toleranter naar elkaar toe; er is dan minder volwaardig voedsel te 
vinden waardoor ze zuinig met hun energie moeten omspringen. Ze vormen dan groepen (zogenaamde ‘sprongen’) 
op de meest voedselrijke plekken. In deze periode zijn reeën extra gevoelig voor verstoring en energieverlies, 
omdat zij ’s winters moeten teren op hun vetreserves (bron: website zoogdiervereniging en Vereniging Het 
Reewild). 
 
Reeën communiceren met elkaar door verschillende geluiden te maken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld “blaffende” 
geluiden maken, net zoals een hond. De spiegel is ook een communicatiemiddel. Bij gevaar wordt die namelijk 
opgezet waardoor die veel groter wordt en zo een niet te missen signaal geeft aan andere reeën dat er onraad is.  
 
Voortplanting en overleving  
De paartijd van het ree ligt in de periode half juli tot half augustus. Omdat de geit niet altijd direct bereid is om te 
paren volgen er soms wilde achtervolgingen door de bok, tot de geit wel bereid is. Na de paring deelt de bevruchte 
eicel zich tot een kiemcel, maar die ontwikkelt zich na die deling niet verder en blijft in de baarmoeder. Pas vanaf 
half december nestelt de kiem zich in de baarmoederwand en ontwikkelt zich een embryo. Men noemt dit de 
vertraagde implantatie. Vanaf midden mei tot in juni worden de meeste kalveren geboren. Normaliter krijgt een 
geit twee kalveren, soms wordt het een drieling. Een nat en koud voorjaar kan een hoge kalversterfte veroorzaken.  
 
Leefgebieden 
Hoewel reeën vrijwel overal kunnen voorkomen is er wel onderscheid te maken tussen onderlinge leefgebieden 
van populaties. 
De grootte van hun leefgebieden varieert, vooral wanneer de voedselplaatsen en rustplaatsen ver uit elkaar liggen. 
Door het gehele jaar wordt het leefgebied, afhankelijk van het jaargetijde, klimaat, dekking en voedselaanbod, 
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geschat op 200 ha. Voor veldreeën, die zich meer in het open terrein ophouden, is de oppervlakte wel 1.000 ha 
groot. Hoe heterogener het habitat is, hoe kleiner het leefgebied van reeën blijkt te zijn (Said et al 2005).  
In tegenstelling tot de edel- en damherten leven reeën niet in roedelverband. Alleen in de winter vormen reeën 
groepen (sprongen). Maar dit is in gedrag niet gelijk aan de roedels van edel- of damhert. Vaak zie je ook de 
sprongen onderling – soms per dag – sterk van omvang wisselen of opsplitsen in kleinere sprongen. In het voorjaar 
valt zo’n sprong weer uit elkaar.  
 
Grenzen van leefgebieden 
Een leefgebied van een populatie reeën kan worden begrensd door harde natuurlijke grenzen zoals grote wateren, 
hooggebergten. In Nederland zal dit vooral gaan om grote rivieren, de Waddenzee, de Zeeuwse meren, het 
IJsselmeer (die praktisch niet door reeën kunnen worden overgestoken), maar vooral door onnatuurlijke harde 
grenzen die door de mens zijn aangebracht zoals snelwegen, kanalen en intensief bebouwde zones en ook 
grofwildkerende rasters. Het gaat altijd om barrières die migratie ernstig kunnen beperken, maar niet onmogelijk 
maken. Reeën hebben dus leefgebieden waarin migratie, vanuit het ree gezien, binnen de grenzen ongehinderd 
kan. Barrières tussen leefgebieden zijn overbrugbaar maar niet zonder beperking. 
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Figuur 1: verspreidingsgebied Europees Ree (IUCN) 

 

HOOFDSTUK 2  AANTAL EN VERSPREIDING  

2.1 EUROPA 

Het verspreidingsgebied van de Europese Ree 
(Capreolus capreolus) is op onderstaande kaart 
weergegeven. Hier komt de ree van nature voor. Het 
verspreidingsgebied van de ree is vooral begrensd op 
basis van klimatologische grenzen (zuidelijk en 
noordelijk). Verder is de grens van de Europese ree aan 
de westzijde begrensd door de Atlantische kust. Aan de 
oostzijde grenst het aan het verspreidingsgebied van 
een andere reeënsoort: De Siberische ree (Capreolus 
pygargus).  
Bron: website IUCN (IUCN) 
 
Niet alleen de verspreiding van de ree in Europa, maar 
ook de aantalsontwikkelingen worden op Europees 
niveau nauwlettend gemonitord. Dit wordt gedaan 
door de IUCN (International Union for Conservation of 
Nature). De IUCN is de internationaal 
wetenschappelijke organisatie op het gebied van 
natuurbescherming, opgericht in 1948 en wordt erkend 
als de grootste wereldwijde professioneel opererende 
beschermingsorganisatie. Onderstaande informatie is 
dan ook hoofdzakelijk afkomstig vanuit deze 
organisatie; “It (Roe deer) is widespread and common, 
and is expanding in many areas. Having almost gone 
extinct in parts of southern Europe because of habitat 
loss and over-harvesting in the first half of the last 
century, its numbers started increasing again 20-40 
years ago because of countryside abandonment, 
improved hunting regimes and reintroductions. 
Densities in the northern and southern parts of the 
range tend to be lower than in the central parts of the range. The central European population is estimated to 
number c.15 million individuals”. 
 
Door de IUCN wordt van elke diersoort de status vastgesteld (mate van bedreiging). Deze status is van belang voor 
de mate van bescherming die in zowel internationale als nationale wetgeving wordt vastgelegd. Door de IUCN 
wordt de ree aangeduid als ‘LC’ (Least Concern).  Voor de ree wordt gesteld dat deze algemeen voorkomend en 
wijdverspreid is. Momenteel wordt de populatie reeën in Europa geschat op 15 miljoen stuks. Er bestaan, aldus de 
IUCN, geen bijzondere bedreigingen die de soort in gevaar kunnen brengen.  
 

2.2 NEDERLAND 

 
Zoals hiervoor al in paragraaf 2.1 is weergegeven is de ree een soort die, ook in Nederland, in de 19e eeuw sterk 
afnam. Dankzij regulering van de jacht in combinatie met de veranderende omgeving begon het aantal reeën weer 
toe te nemen. 
 
De aantalsontwikkelingen van de ree in Nederland zijn vergelijkbaar met de Europese situatie als hiervoor 
geschetst. 80 jaar geleden kwam de ree in Nederland alleen nog voor in de bosrijke streken op de hogere 
zandgronden in het oosten en midden van ons land. Sinds de bescherming door de jachtwet, vanaf circa 1950, 
heeft de soort zich sterk over het land verspreid. De reeën voelen zich inmiddels ook thuis in het noordelijk 
zeekleigebied  en in de veenweidegebieden in Friesland.  
 
De ree is in Nederland niet aangemerkt als bedreigd. Wel is de ree een beschermde diersoort, zij het een 
beschermde diersoort waarvan de stand mag worden beperkt (Staatscourant 2013, nr. 13030897) (zie verder 
hoofdstuk 3). 
 

Figuur 1: verspreidingsgebied ree Europa 
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Wel zijn er nog verschillen in het voorkomen van de ree binnen het Nederlandse landschap te herkennen. Uit de 
informatie van de website van de Zoogdiervereniging (www.zoogdiervereniging.nl) blijkt dat in de periode 1994-
2012 er nog steeds sprake is van een matige groei van het aantal reeën in Nederland.  
In 1930 werd het aantal reeën in Nederland geschat op 3 á 4.000. In 1960 bedroeg dat aantal 15.000 en in 1980 lag 
dat aantal al tussen de 25.000 en 30.000 (Broekhuizen, 1992). De huidige schattingen liggen inmiddels boven de 
100.000 exemplaren in geheel Nederland. 
 
Deze schattingen worden bevestigd via het Netwerk Ecologische monitoring: (Bron: NEM (ZV, CBS)). Dit netwerk 
monitoord via het ‘Meetnet dagactieve zoogdieren’ de aantalsontwikkelingen van een zevental soorten, waaronder 
de ree. Het meetnet is zo opgezet dat zij beschikt over voldoende meetpunten om statistisch betrouwbare 
landelijke trends en indexen te berekenen. Op basis van de gegevens van dit monitoringsnetwerk wordt het aantal 
reeën in Nederland geschat op 140.000 (2011), waarbij de trend is bepaald op ‘matige toename’.  
 

 

Figuur 2 landelijke indexcijfers ree Bron: NEM (VZZ,CBS) 

 
Verder wordt de verspreiding van de ree in Nederland bijgehouden via de Nationale databank Flora- en fauna 
(www.natuurloket.nl). In onderstaande afbeelding wordt de huidige verspreiding van de ree in Nederland 
weergegeven.  
 
 
 

 
Figuur 3 (verspreiding ree binnen Nederland) 
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PROVINCIAAL  

 
Behalve op Vlieland en Schiermonnikoog  komt de ree in de gehele provincie Fryslân voor. Wel zijn er variaties in 
dichtheden waar te nemen (zie o.a. figuur 7 in paragraaf 5.4).  
De hiervoor geconstateerde matige groei van de Nederlandse populatie is ook provinciaal waar te nemen. De 
voorjaarstand is in de eerste planperiode (2001-2008) met circa 2.000 reeën toegenomen tot circa  6.000 stuks. In 
de afgelopen beheerplanperiode (2009-2014) 
blijft de stand redelijk stabiel (zie figuur 4 en tabel 
1).  
 
Het afvlakken van de populatiegroei in de 
afgelopen beheerperiode kan worden verklaard 
door een verbeterd beheer waarbij het 
gerealiseerde afschot hoger lag dan in de 

voorgaande planperiode (2002-2008). Zie hiervoor 
verder paragraaf 5.1. 
 
 

totaal bok geit bokkalf geitkalf onbekend geit/bok totaal 

2000 1038 1478 364 423 488 1,4 3791 

2001 989 1468 360 474 503 1,4 3794 

2002 1175 1763 379 484 543 1,4 4344 

2003 1281 2018 435 554 543 1,5 4831 

2004 1260 1876 463 620 670 1,4 4889 

2005 1307 1903 457 513 794 1,4 4974 

2006 1347 2038 472 598 758 1,4 5213 

2007 1395 2231 504 633 581 1,5 5344 

2008 1568 2432 608 751 635 1,5 5994 

2009 1435 2354 533 696 853 1,5 5871 

2010 1447 2465 589 696 866 1,6 6063 

2011 1373 2221 593 766 749 1,5 5702 

2012 1443 2339 567 709 825 1,5 5883 

2013 1491 2372 530 726 654 1,5 5773 

2014 1440 2196 400 575 404 1,5 5015 

Tabel 1: populatie opbouw en omvang (minimum number alive) 

 
Het aantal reeën in Fryslân is af te leiden vanuit de zogenaamde voorjaarstellingen die elk jaar plaatsvinden. Het 
daadwerkelijk tellen van reeën gebeurt in Fryslân middels een vast telprotocol (Landelijk telprotocol reeën 
VHR,protocol voor het tellen van reeën. Laatste versie: Februari 2014).  
 
Ondanks alle goede bedoelingen en grote inzet moet worden gesteld dat de uitgevoerde tellingen van reeën nooit 
volledig zekerheid kunnen geven over het exacte aantal reeën dat in een gebied voorkomt. In absolute zin zijn 
aantallen in populaties reeën niet vast te stellen (Groot Bruinderink 2013). Er kan niet worden geproken van een 
absoluut aantal getelde reeën of een absoluut getal als doelstand.  
 
Oorspronkelijk werd met de door de telmethode verkregen gegevens beoogd de werkelijke totale 
populatieomvang vast te stellen om op grond hiervan o.a. tot een afschotplan te komen. Omdat uit 
wetenschappelijk onderzoek gebleken is dat aantallen in populaties reeën in absolute zin niet zijn vast te stellen en 
een rekenmethode daarvoor onvoldoende kan worden onderbouwd, wordt tegenwoordig alleen het minimaal 
aantal aanwezige reeën bepaald (vaak aangeduid met de Engelse term: Minimum Number Alive, MNA). Door de 
resultaten jaarlijks met elkaar te vergelijken is het mogelijk om een trend te onderscheiden in de ontwikkeling van 
de reeënpopulatie; afname, stabilisering of toename. Bij het bepalen van deze MNA spreken we dan ook niet meer 
van tellen van reeën, maar van trendtellingen van reeën. 
Door de resultaten jaarlijks met elkaar te vergelijken is het mogelijk om een trend te onderscheiden in de 
ontwikkeling van de reeënpopulatie (of reeënpopulaties).   

Figuur 4 (Ontwikkeling Reeënpopulatie in Fryslân) 
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HOOFDSTUK 3 WETTELIJKE KADERS 

 
De bescherming van de ree is geregeld in de Flora- en faunawet. Daarin is ook de ree aangewezen als beschermde 
diersoort. De wet maakt wel onderscheid in de mate waarin soorten bescherming genieten. Dit is afhankelijk van 
de status van de diersoorten (meer of minder bedreigd). Zoals hiervoor al is gebleken is de ree niet aangemerkt als 
een bedreigde diersoort. Wel is hetbeschermd op basis van de Flora- en faunawet. Echter deze bescherming is in 
zoverre beperkt dat ingrijpen in de soort mogelijk is in het kader van (populatie)beheer en ter voorkoming van 
schade aan (economische en ecologische) belangen. Uitgangspunt is dat dit ingrijpen alleen mogelijk is als 
voldoende zekerheid bestaat dat de soort op zichzelf hierdoor niet ‘in haar gunstige staat van instandhouding’ 
wordt bedreigd en dat ook eerst gekeken is of andere maatregelen het probleem beter kunnen oplossen of 
voorkomen. 
 
Hieronder volgt een overzicht in de juiste juridische termen zoals een en ander is vastgelegd in de wet zelf en de 
onder de wet hangende uitvoeringsbesluiten.  
 

AFWEGINGSKADERS BEHEER EN SCHADE REE ARTIKEL 68 FLORA- EN FAUNAWET 
 
Bij zogenaamde ontheffingen ‘op voorhand’ op basis van artikel 68 Flora- en faunawet (verder: Ffw) moet zijn 
aangetoond dat in feite doorlopend (jaarlijks) sprake is van dreigende en omvangrijke schade aan wettelijk 
genoemde belangen. 
 
Ingevolge artikel 68, eerste lid, aanhef en onder c, kunnen Gedeputeerde Staten, wanneer er geen andere 
bevredigende oplossing bestaat en geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de 
soort, ten aanzien van beschermde inheemse diersoorten, het Faunafonds gehoord, ontheffing verlenen van het 
bepaalde bij of krachtens o.a. artikel 9 van de wet <..> ontheffing verlenen: 
a. in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid;  
b. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;  
c. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren;  
d. ter voorkoming van schade aan flora en fauna of  
e. met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, belangen.  
 
 

BESLUIT BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING 
 
Ter uitvoering van onder meer artikel 68, eerste lid, onder e van de Ffw is het Besluit beheer en schadebestrijding 
dieren vastgesteld.  De wetgever heeft het van belang geacht om meerdere belangen te kunnen toevoegen via 
uitvoeringsregelgeving om de praktijk zo nodig op maat te kunnen bedienen zonder dat de wet in formele zin moet 
worden aangepast. ‘Andere belangen’ worden aangewezen in het Besluit beheer en schadebestrijding dieren.1 
 
Zo is in 2004 het belang ‘populatiebeheer’ toegevoegd als belang op grond waarvan een ontheffing kan worden 
verleend. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat ook de verkeersveiligheid onderdeel uitmaakte van de discussie die 
uiteindelijk tot art. 4 onder e van het Besluit beheer en schadebestrijding heeft geleid. In reactie op de motie Geluk 
e.a. (die verzocht om de praktijk van populatiebeheer zoals die mogelijk was onder art. 27 van de Jachtwet voort te 
zetten door het benoemen van populatiebeheer als apart belang) antwoordde de Minister aanvankelijk:  
“Populatiebeheer gebeurt om een reden, bijvoorbeeld omdat de populatie te groot wordt voor het draagvlak van 
het leefgebied of omdat de populatie zo groot is dat dieren uitbreken en de weg oversteken. Die redenen zijn als 
belang opgenomen in de wet, op basis waarvan ontheffing verleend kan worden: schade aan flora en fauna en de 
verkeersveiligheid. Populatiebeheer als reden op zich hoeft dus niet apart opgenomen te worden. Daarom is deze 
motie naar mijn mening overbodig.” (Handelingen II 2002/03, vergaderingnummer 16, p. 894).  
De Kamer toonde zich niet overtuigd. Daarom werd invulling gegeven aan een door de Kamer aanvaardde motie 
(Kamerstukken II 2002/03, 28 600 XIV, nr. 21). In deze motie werd aangegeven, dat het wenselijk werd geacht  
‘populatiebeheer’ als belang aan te wijzen op grond van artikel 68, eerste lid, onderdeel e, van de wet, omdat in de 

                                                             

1 Laatstelijk gewijzigd Stb 2011, 220.  
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praktijk onduidelijkheid zou bestaan of artikel 68 van de wet gedeputeerde staten al dan niet de mogelijkheid bood 
om op grond van dit belang ontheffing te verlenen. 
 
In artikel 4 van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren zijn (voor zover van belang voor het ree) als 
aanvullende belangen opgenomen:  (…) 
C -voorkomen en bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren, behorende tot de soorten edelhert, 
ree, damhert of wild zwijn; 
(…) 
 
E- het reguleren van de populatieomvang van dieren, behorende tot de diersoorten edelhert, ree, damhert of wild 
zwijn,  met dien verstande dat vanwege dit belang slechts ontheffing kan worden verleend indien de aanleiding is 
gelegen in de schadehistorie ter plaatse en van het omringende gebied of de maximale populatieomvang in relatie 
tot de draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden. 
(…) 
 
In het Besluit beheer en schadebestrijding dieren wordt m.b.t. het beheer van reeën nog een extra wettelijke eis 
neergelegd (artikel 7 lid 11). Reeën mogen slechts worden gedood: 
a. op gronden waarvoor een faunabeheerplan geldt voor ten minste 5 000 hectare; 
(….) 
Hieruit volgt dat een ontheffing voor afschot alleen mogelijk is indien hieraan een faunabeheerplan ten grondslag 
ligt (minimaal 5.000 ha). 
 
 

BESLUIT FAUNABEHEER  
 
Uit het voorgaande volgt dat aan een besluit tot ontheffingverlening voor reewildbeheer in ieder geval een 
faunabeheerplan ten grondslag  moet liggen . Een dergelijk beheerplan moet op grond van de wet worden 
goedgekeurd door het College van Gedeputeerde Staten (artikel 30 Ffw).  
 
De inhoudelijke uitwerking van dit Faunabeheerplan is vooral gebaseerd op de artikelen 8 t/m 11 van het Besluit 
faunabeheer.  
 
Artikel 10 van dit besluit stelt dat het faunabeheerplan tenminste de volgende gegevens bevat:  

a) de omvang van het werkgebied van de Faunabeheereenheid; 
b) een kaart waarop de begrenzing van het werkgebied van de Faunabeheereenheid is aangegeven; 
c) kwantitatieve gegevens over de populatie van de diersoorten ten aanzien waarvan een duurzaam beheer 

noodzakelijk wordt geacht, met inbegrip van gegevens over de aanwezigheid van de populaties in het 
betrokken gebied gedurende het jaar;  

d) een onderbouwing van de noodzaak van een duurzaam beheer van de in onderdeel c bedoelde 
diersoorten, waaronder een onderbouwde verwachting van de belangen als bedoeld in artikel 68, eerste 
lid, van de wet die zouden worden geschaad indien niet tot beheer zou worden overgegaan; 

e) een beschrijving van de mate waarin de in onderdeel d bedoelde belangen in de vijf jaren voorafgaand aan 
het ter goedkeuring indienen van het faunabeheerplan zijn geschaad; 

f) de gewenste stand van de in onderdeel c bedoelde diersoorten; 
g) per diersoort een beschrijving van de aard, omvang en noodzaak van de handelingen die zullen worden 

verricht om de gewenste stand, bedoeld in onderdeel f, te bereiken; 
h) per diersoort en gewas een beschrijving van de handelingen die in de periode, bedoeld in onderdeel e, zijn 

verricht om het schaden van de in onderdeel d bedoelde belangen te voorkomen, alsmede, voor zover 
daarover redelijkerwijs kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn, een beschrijving van de effectiviteit van 
die handelingen; 

i) voor zover het plan betrekking heeft op het beheer van edelherten, damherten, reeën of wilde zwijnen, 
een beschrijving van het voedselaanbod, de relatie tussen dit voedselaanbod en de grootte van de 
populatie van de betrokken dieren alsmede de mogelijkheden van uitwisseling met aangrenzende 
terreinen; 

j) een beschrijving van de plaatsen in het werkgebied van de Faunabeheereenheid waar en de perioden in 
het jaar waarin de in onderdeel g bedoelde handelingen zullen plaatsvinden; 

k) de mogelijkheid en de voorwaarden om gebruik te maken van een aan de Faunabeheereenheid verleende 
ontheffing op gronden van jachthouders die niet bij de Faunabeheereenheid zijn aangesloten, mits die 
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gronden binnen het werkgebied van de Faunabeheereenheid vallen en voor zover die gronden plaatsen als 
bedoeld in onderdeel j omvatten waar planmatig beheer noodzakelijk is; 

l) voor zover daarover kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn, een onderbouwde inschatting van de 
verwachte effectiviteit van de in onderdeel g bedoelde handelingen; 

m) een beschrijving van de wijze waarop de effectiviteit van de voorgenomen handelingen zal worden 
bepaald.  

 
Voor reeënbeheer is een aantal van deze criteria uit artikel 10 van het besluit Faunabeheer in het bijzonder 
relevant: 
Onder c: 
In het plan moeten kwantitatieve gegevens over de populatie en populatieontwikkeling van het ree worden 
opgenomen. Hierbij moet aandacht zijn voor de aanwezigheid ‘gedurende het jaar’ van het ree binnen het gebied 
waarvoor de betrokken FBE het plan opstelt.   
 
Onder d: 
Ook dit criterium ‘onderbouwing van de noodzaak van een duurzaam beheer’ geldt voor de ree. De onderbouwing 
wordt in dit plan gegeven. Hierbij dient een beoordeling te worden gegeven van de verwachting in hoeverre 
wettelijke belangen zullen worden geschaad indien niet tot beheer wordt overgegaan.  
 
Onder e: 
Voor zover het gaat om belangrijke schade aan gewassen, landbouw en visserij kan worden gekeken naar door het 
Faunafonds verzamelde schadegegevens. Voor overige belangen zal ook een overzicht van gegevens moeten 
worden gepresenteerd, bijvoorbeeld bestaande uit aanrijdingsgegevens, of valwildregistraties.   
 
Onder f en g: 
De gewenste stand is van belang bij populatiebeheer voor reeën. De aard, omvang en noodzaak van de 
handelingen die zullen worden verricht om de gewenste stand van reeën te bereiken zullen moeten worden 
beschreven in het beheerplan.   
 
Onder h: 
Steeds dient over het daadwerkelijke gebruik van de ontheffingen die door de provincie worden afgegeven voor 
beheer aan de FBE te worden gerapporteerd. Het gaat hierbij om gegevensoverzichten waarbij wordt benoemd om 
welk gewas het gaat, welke preventieve maatregelen werden getroffen, het aantal acties en het aantal geschoten 
dieren per actie. 
 
Onder i: 
Dit punt is van belang voor reewildbeheer. Een beschrijving van het voedselaanbod, de relatie tussen dit 
voedselaanbod en de grootte van de populatie van de betrokken dieren alsmede de mogelijkheden van uitwisseling 
met aangrenzende terreinen. 
 
Onder j: 
Ontheffing voor afschot van reeën wordt verleend aan de FBE op grond van het Faunabeheerplan. Indien wordt 
gekozen voor een focus op afschot ter voorkoming van gevaar voor de openbare veiligheid dan zal ook op grond 
van dit belang een verband gelegd moeten worden tussen de verkeersveiligheid in de directe omgeving en de 
aanwezigheid van het ree in dat veld, en/of het afschot moet noodzakelijk zijn in het belang van duurzaam 
populatiebeheer gebaseerd op de schadehistorie ter plaatse en van het omringende gebied.   
 
Onder l en m: 
De wet vraagt een onderbouwde inschatting van de verwachte effectiviteit van de in het plan opgenomen 
beheerhandelingen.  
  



Definitief FBP Ree Fryslan 2014-2019 ter aanvulling op goedgekeurd FBP 2014-2019 
 

12 
 

 

HOOFDSTUK 4 BELEID  

 
Het ree is een beschermde inheemse diersoort, waarvoor geen landelijke of provinciale vrijstelling geldt.  
 
Op 6 juli 2010 zijn door Gedeputeerde Staten van Fryslân de ‘Provinciale Beleidsregels ter uitvoering van de Flora- 
en faunawet, Libje en libje litte’, vastgesteld. 
 
Hierin is met betrekking tot de diersoort ree  het volgende aangegeven: 
 

 De voorjaarsstand binnen Fryslân bedraagt “ten minste 4.000 tot 6.000, gebaseerd op voorjaarstellingen 
van de wildbeheereenheden. Omdat reeën heel moeilijk te tellen zijn vanwege de verborgen leefwijze zijn 
dit minimumcijfers. Het werkelijke aantal kan meer dan het dubbele bedragen”.  

 
 “Aantallen nemen toe, vooral door verdere areaaluitbreiding en door het voorkomen van hogere 

dichtheden in de gebieden waar ze al aanwezig zijn. De aantallen stegen doordat toegewezen afschot niet 
geheel werd gerealiseerd, in combinatie met een onderschatting van de aanwezige stand. De grootte van 
de populaties wordt bepaald door voedsel, rust, natuurlijke aanwas en sterfte door o.a. 
verkeersongevallen, verdrinking en afschot. Onder het regiem van de Jachtwet werden de populaties 
beheerd op de meeste plaatsen. Onder de Flora- en faunawet is dit beheer voortgezet”.  

 
 “Schade aan de landbouw treedt vooral op bij (lelie)bollen. Verder ook vraat- en veegschade aan klein fruit, 

fruitbomen, bosplantsoen, natuurlijke bosverjonging. Landbouwschade bleef als regel laag omdat de 
populatiegroei op een acceptabel niveau werd gehouden door beheersafschot. 
Schade aan mens, dier (soort zelf) en voertuigen bij aanrijdingen. 
Schade aan de fauna (soort zelf) door overschrijding van de draagkracht van zijn leefgebied. 

 
 Het beleid richt zich op het verlenen van ontheffingen op grond van artikel 68 Flora- en faunawet: “ 

Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 68. Basis voor ontheffingverlening zijn hoofdzakelijk 
voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, de openbare veiligheid, veiligheid van het luchtverkeer 
en de voorkoming van schade aan flora en fauna. Ook het afzonderlijk aangewezen belang het voorkomen 
en bestrijden van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren. Sinds 2005 is reguleren van de 
populatieomvang ook een belang waarop onder voorwaarden ontheffing kan worden verleend. GS kiezen 
voor voortzetting van het tot nu toe gevoerde beleid van populatiebeheer als middel”. 
 

 Het “gebruik van ontheffingen, ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, 
bedrijfsmatige visserij en wateren, pas toestaan als blijkt dat, ondanks het nemen van effectieve 
preventieve maatregelen (tenminste twee, waarvan tenminste één zichtbaar aanwezig moet zijn), 
schade van tenminste € 100,00 is (of dreigt te) ontstaan. Bij populatiebeheer t.b.v. schadebestrijding 
geldt dit niet”.  

 
 “Bij niet ingrijpen in de populaties zullen de aantallen reeën stijgen. Als gevolg hiervan ontstaat meer 

voedsel- en territoriumconcurrentie en voedsel en territoriumstress. Hierdoor zullen meer trek- en 
zwerfbewegingen plaatsvinden waardoor meer aanrijdingen in het verkeer ontstaan en toename van 
verdrinkingsslachtoffers. Het lijden dat hiervan het gevolg is, achten wij te voorkomen en onnodig. Ook is 
de kans op belangrijke landbouwschade groter. Dit willen wij zoveel mogelijk voorkomen. Ook voorkoming 
van periodieke massale sterfte”.   

 
 Als ontheffingsperiode (afschotperiode) stellen de beleidsregels:”Mannelijke reeën (jaarling en ouder) van 

15 april tot en met 14 september; vrouwelijke reeën en kalveren (zowel mannelijke als vrouwelijke) van 1 
januari tot en met 14 maart. 

- Buiten deze periodes voor zieke en gebrekkige dieren en bij calamiteiten. 
- Op basis van onderzoek naar de meest wenselijke ontheffingsperioden en in overleg met de Fauna 

Beheer Eenheid (FBE) kunnen andere ontheffingsperioden worden vastgesteld”. 
 

 “Ontheffingstijdstip Van één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang, van 1 april 
t/m 14 september. Buiten dit tijdvak van een half uur voor zonsopkomst tot een half uur na 
zonsondergang”.   
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Sinds 2008 is de doelstand van reeën binnen Fryslân vastgesteld op 6.146. Dit aantal is te beschouwen als het 
maximaal wenselijk aantal reeën binnen Fryslân. 
 
Uit het beleid van Gedeputeerde Staten van Fryslân volgt dat het van groot belang is dat het verleende afschot ook 
daadwerkelijk wordt gehaald. Dit om het aantal reeën in Fryslân te stabiliseren rond de doelstand van 6.146 dieren. 
Het daadwerkelijke afschotaantal wordt bepaald na aftrek van geregistreerde valwild gevallen. Het is ook van groot 
belang dat de toekenning van het afschot optimaal moet worden afgestemd op de resultaten van de 
voorjaarstellingen zodat ook bij een lager aantal getelde dieren het afschot naar beneden wordt bijgesteld. 
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HOOFDSTUK  5 BEHEER  

 
In dit hoofdstuk wordt het gevoerde beheer in de afgelopen planperiode(n) beschreven en geëvalueerd en wordt 
per wettelijk belang (zie hoofdstuk 3) een beoordeling gegeven op grond van de huidige (wetenschappelijke) 
kennis, het gevoerde beheer en de effectiviteit daarvan. Op grond daarvan wordt bepaald of en zo ja op welke 
wijze, voor de komende planperiode beheer noodzakelijk wordt geacht en of daarvoor een ontheffing ex artikel 68 
Flora- en faunawet zal worden aangevraagd.   
 
Daarbij wordt ook het niet ingrijpen in populaties gezien als een vorm van beheer. Niet ingrijpen in (delen van) 
populaties kan in bepaalde situaties zonder meer plaatsvinden indien daardoor geen andere belangen worden 
geschaad. Verder kan het beheer ten behoeve van één van de wettelijke belangen tot gevolg hebben dat hierdoor 
ook aan andere belangen geen schade (meer) zal optreden.  
 

5.1 BEHEER AFGELOPEN BEHEERPERIODE FRYSLÂN 

 
Op basis van het Universeel reeënbeheerplan heeft de provincie Fryslân op 3 december 2009, aangevuld op 11 mei 
2010, ontheffing verleend voor afschot van reeën in het belang van de openbare veiligheid, ter voorkoming van 
belangrijke schade aan gewassen en bossen, in het belang van het reguleren van de populatieomvang en ter 
voorkoming en bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren. Op 27 januari 2011 heeft de 
rechtbank de ontheffing vernietigd voor zover deze dient ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen en 
bossen. De overige bepalingen en de bovengrens voor het afschot zijn gelijk gebleven. 
 
De ontheffing gold voor het gehele werkgebied van de Fbe voor afschot van (maximaal) 1.796 reeën per jaar voor 
de periode van 7 december 2009 t/m 6 december 2014.  
 
Bij het gebruik van de ontheffing voor het reguleren van de populatieomvang is afschot van geiten en kalveren 
toegestaan in de periode van 1 januari tot 15 maart en afschot van bokken van 15 april tot 15 september. Buiten 
deze perioden mogen reeën geschoten worden omdat ze ziek of gebrekkig zijn. 
 
Concreet is in de afgelopen beheerperiode in geheel Friesland, behalve in de werkgebieden van de 
wildbeheereenheden de Alde Slachte, de Middelsee, Schiermonnikoog en Vlieland, gebruik gemaakt van de 
verleende ontheffing.  
 
Op basis van deze ontheffing (en het in 2010 nieuw vastgestelde beleidsregels ten behoeve van de uitvoering van 
de Flora- en faunawet) zijn in de afgelopen beheerperiode (2009 t/m 2014) achtereenvolgens 1202, 1300, 1340, 
1291, 1261 en 1169 reeën geschoten.  
In tabel 3 is het afschot in de afgelopen beheerperiode (2009 t/m 2014) en de daaraan voorafgaande 
beheerperiode (2002 t/m 2008) weergegeven. 
 

 afschot bok geit bokkalf geitkalf totaal 

2002 302 275 70 151 798 

2003 376 335 66 109 886 

2004 380 289 75 196 940 

2005 382 303 93 206 984 

2006 380 275 86 200 941 

2007 407 270 72 208 957 

2008 463 381 45 175 1064 

2009 480 373 72 277 1202 

2010 487 464 63 286 1300 

2011 481 557 65 237 1340 

2012 456 495 85 255 1291 

2013 457 566 56 182 1261 

2014 0 0 0 0 1169 

Tabel 3: Afschot voorgaande beheerperioden (2002-2014) 

 



Definitief FBP Ree Fryslan 2014-2019 ter aanvulling op goedgekeurd FBP 2014-2019 
 

15 
 

Figuur 5  geeft de verhouding weer tussen de (getelde) minimum reeënpopulatie binnen Fryslân, de vastgestelde 
doelstand en de omvang van het toegekende afschot en gerealiseerde afschot in de periode 2002 t/m 2014. 
Uitgangspunt bij het toekennen van de omvang van het afschot is de aanwasberekening zoals omschreven in 56.6 
(populatie en populatieontwikkeling van de ree – aanwas). Hieruit volgt dat, om een populatie stabiel te houden, 
jaarlijks circa een derde van de populatie (op grond van de getelde aantallen in het voorjaar) worden weggenomen. 
Dit gebeurt door valwild en afschot. De jaarlijkse hoeveelheid (geregistreerd) valwild ligt in de orde van grootte van 
445 stuks en bedraagt circa 8% van de voorjaarstand. Jaarlijks wordt daarnaast gemiddeld 1.261 dieren 
afgeschoten (gemiddelde over de periode 2009 t/m 2014). Dit afschot ligt in de orde van grootte van 21-23% van 
de voorjaarsstand (22% van het gemiddelde van de voorjaarsstand 2009 t/m 2014). 
 
Uit de tellingen volgt dat in de periode 2002-2008 een toename van het aantal reeën in Fryslân is waar te nemen 
(matige toename). Ook volgt uit de analyse van deze periode dat het gerealiseerde afschot achterblijft bij het 
toegekende afschot. Mede hierdoor kon in deze periode de populatie reeën groeien. De jaarlijkse aanwas werd in 
deze periode niet volledig weggenomen. 
 
In 2008 is een doelstand vastgesteld van 6.146 reeën voor de gehele provincie. Ook is sindsdien het gerealiseerde 
afschot van reeën hoger geworden en ligt op ongeveer 75-80% van het toegekende afschot. In de afgelopen 
beheerperiode is hiermee de omvang van de populatie stabiel gehouden.  
 
Met name in 2014 worden minder reeën geteld dan in de voorgaande periode. De afwijkingen lijken vooral voort te 
vloeien uit een andere manier van registreren. Vanaf 2013 wordt alle informatie verwerkt in het 
Faunaregistratiesysteem. Het gaat nog om een te korte periode om op basis van de gegevens in 2014 te spreken 
van een van een afnemende trend. Wel blijkt uit de registratie dat het gerealiseerde afschot gelijke trend houdt 
met de aantallen die tijdens de voorjaarstellingen worden vastgesteld. Het afschot volgt dan ook de jaarlijkse 
fluctuaties in het aantal getelde reeën (MNA) in het voorjaar. Indien uit de voorjaarstellingen blijkt dat het aantal 
getelde dieren lager is dan het jaar daarvoor zal hierop het toe te kennen afschot moeten worden bijgesteld.  
 
Verder blijkt uit de gegevens dat ook het aantal geregistreerde stuks valwild door verkeer gelijke trend lijkt te 
houden met de lagere aantallen getelde reeën (zie ook de onderbouwing in paragraaf 5.4). Over de gehele 
planperiode 2010-2014 blijft de omvang van het aantal verkeersslachtoffers valwild percentueel gelijk (jaarlijks ca 6 
%) ten opzichte van de voorjaarstellingen, ook in 2014.  
 

Figuur  5: Reeënbeheer Fryslân (Bron: FBE/Wbe’s Fryslân) 

 
Aan 25 wbe’s zijn in de afgelopen beheerperiode machtigingen voor afschot verstrekt om reeënbeheer toe te 
passen. Aan vier wbe’s zijn geen machtigingen verstrekt: Vlieland, Schiermonnikoog, Middelsee en Âlde Slachte. 
 
Uit oogpunt van registratie, volksgezondheid, toezicht en handhaving worden geschoten reeën voorzien van een 
uniek merknummer. Deze ‘loodjes’ worden verstrekt door Vereniging Het Reewild. Aan de provinciale 
toezichthouders is een overzicht verstrekt welke genummerde reeënloodjes aan welke wbe zijn verstrekt. 
In verband met zieke en kreupele dieren worden jaarlijks circa 15 reeën uit hun lijden verlost.  
 
Sinds 2013 worden alle beheergegevens ingevoerd in het Fauna Registratie Systeem. Hiermee wordt een 
schadehistorie opgebouwd, waarbij de geschoten aantallen gerelateerd kunnen worden aan de in de wet 
genoemde belangen.  
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5.2 SCHADE AAN BOSBOUW 

 
Hoewel in Nederland veelal nauwelijks schade aan bosbouw door reeën voor lijkt te komen wil dit niet zeggen dat 
dit niet optreedt. Echter doordat in Nederland nog maar beperkt economische bosbouw plaatsvindt en de 
bosbouwfunctie veelal gecombineerd is met andere doelen (natuurbeheer en recreatie), wordt schade aan de 
bosbouw door reeën veelal niet als zodanig geregistreerd. Bij productiebossen waarin weinig boomsoorten van 
meestal van één jaarklasse voorkomen, kan vooral vraatschade optreden bij de jonge opstand. 
In het buitenland, waaronder Duitsland, wordt echter nog steeds wel aanzienlijke schade door reeën aan de 
bosbouw geregistreerd (Putman 2010), waarbij dan ook het economisch belang van de bosbouw reden kan zijn om 
het aantal reeën in een gebied te beperken.  
 

TE VERWACHTEN SCHADE 
 
In Fryslân vindtbosbouw plaats maar de huidige doelstand van reeën leidt niet tot belangrijke schade.  
 
GEWENSTE STAND 
Het in stand houden van de huidige doelstand van 6.146 reeën in Fryslân leidt niet tot belangrijke schade in de 
bosbouw. 

 

 

5.3 SCHADE AAN LAND- EN TUINBOUW 

 
Schade aan land- en tuinbouw kenmerkt zich doordat reeën – mede als gevolg van hun specifieke voedselkeuze (zie 
hoofdstuk 1) land- en tuinbouwgewassen aanvreten.  
Uit informatie bij het Faunafonds blijkt dat er landelijk per jaar grote verschillen zijn in de uitgekeerde 
tegemoetkomingen voor schade met betrekking tot reeën, variërend van 1.000 tot ruim 35.000 euro.  
 
Niet dat reeën direct grote hoeveelheden van de gewassen tot zich nemen zoals bijvoorbeeld echte grazers doen, 
maar door hun voedselkeuze middels een hapje hier en een hapje daar vooral jonge gewassen aanvreten waardoor 
deze gewassen niet of onvoldoende tot ontwikkeling komen. Ook het zogenaamde schillen van (jonge) fruitbomen 
kan er toe leiden dat deze bomen niet voldoende tot ontwikkeling komen, minder vrucht dragen of zelfs afsterven. 
Dit alles kan weer leiden tot een afname van de economische opbrengst voor de betreffende land- of tuinbouwer.  
 
Het al dan niet optreden van schade aan land- en tuinbouw zeer afhankelijk is van een combinatie van factoren. 
Primair gaat het uiteraard om het aantal reeën dat zich daadwerkelijk in een gebied bevindt. Een lage reedichtheid 
in een gebied met hoge voedselproductie zal niet of nauwelijks leiden tot aanmerkelijke schade aan gewassen.  
In de winter en voorjaar kan men – zeker bij hoge reedichtheid – grotere hoeveelheden reeën verwachten op 
gronden die voedselrijk zijn. Schade aan graangewassen is bijvoorbeeld seizoensgebonden (Putman & Moore, 
1998).  
Klomberg (SBB/ Klomberg 2012) verwacht daarnaast dat in de toekomst schade aan de kapitaalintensieve 
agrarische gebieden (fruitteelt, boomkwekerijen, bloembolbedrijven en andere teelt of kwekerijbedrijven) zal 
toenemen vanwege de toename in de intensiviteit van deze bedrijfstakken en de uitbreiding van de gebieden waar 
deze teelten worden toegepast. Verwacht wordt dan ook dat in deze gebieden gekozen zal moeten worden om 
populatiebeheer toe te passen.  
 

SCHADEHISTORIE 
 
Schade aan de land- en tuinbouw in Fryslân 
De landbouwschade door reeën in de afgelopen planperioden is sterk wisselend, zowel naar schadehoogte, 
beschadigde oppervlakte als gewassen. De geregistreerde landbouwschade betrof hoofdzakelijk mais, snijmais en 
aardappelteelt.  
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In de afgelopen planperiode (2009-2014) is slechts sprake van een viertal gevallen van gemelde en getaxeerde 
schades. In oppervlakte blijft de landbouwschade ook beperkt. Vooral in snijmais is schade geregistreerd in 2012 en 
2013 met een oppervlakte van één maal 10 en één maal 17 hectare. 
 
De getaxeerde schade varieerde tussen de € 44,- en € 1.312,-. Uit de meest recente informatie van het Faunafonds 
volgt dat in de afgelopen beheerperiode slechts in één jaar (2012) sprake is geweest van belangrijke schade (> 250, 
per geval). Het hoogste uitgekeerde bedrag betrof een geval van schade aan aardappelteelt in 2012 voor een 
bedrag van € 1.312,-. In totaal gaat het in de afgelopen beheerperiode om maximaal getaxeerd schadebedrag door 
de diersoort ree van € 2.094,- (uitgekeerd € 1.522,-). 
 
Uit bovenstaande volgt dat de geregistreerde schade door de ree in Fryslân over de afgelopen 5 jaar beperkt is 
gebleven.  Niet alleen in de afgelopen 5 jaar, maar ook in de daarvoor gelegen periodes wordt de reeënpopulatie 
beheerd waarbij de doelstand vastgesteld is op maximaal 6.142 reeën in Fryslân. Dit vertaalt zich o.a. in een 
beperkt optredende schade aan de landbouw door reeën. Het beheer, waarbij in elk geval de populatie onder de 
gestelde doelstand wordt gehouden leidt er toe dat toename van onaanvaardbare schade aan de land- en 
tuinbouw wordt voorkomen. 
 
Voor veel gewassen kunnen geen effectieve reewerende maatregelen worden genomen. Om hier de schade door 
reeën te voorkomen of te beperken is het noodzakelijk de aantallen reeën te beperken of op de doelstand te 
behouden. 
Voor bepaalde gewassen is het mogelijk en ook noodzakelijk om reewerende maatregelen te nemen. Die 
maatregelen worden ook voorgeschreven in de Handreiking Faunaschade (Oord 2009).   
Voor de te treffen maatregelen om schade door reeën aan de land- en tuinbouw te voorkomen wordt verwezen 
naar de Handreiking Faunaschade (Oord 2009).  
 
In de beleidsregels van de provincie Fryslân is aangegeven dat, alvorens gebruik gemaakt kan worden van de 
ontheffing, “ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren, 
dit pas is toestaan als blijkt dat, ondanks het nemen van effectieve preventieve maatregelen (tenminste twee, 
waarvan tenminste één zichtbaar aanwezig moet zijn), schade van tenminste € 100,00 is (of dreigt te) ontstaan”. 
 
Ongeacht het gewas waarop schade dreigt te ontstaan, zal derhalve altijd eerst minimaal twee preventieve 
middelen moeten worden toegepast, alvorens overgegaan kan worden tot het aanvragen van een ontheffing voor 
afschot.  
 
GENOMEN HANDELINGEN OM SCHADE TE VOORKOMEN EN EFFECTIVITEIT 

 
In de afgelopen vijf jaar is met gebruikmaking van de verleende ontheffing binnen geheel Fryslân de omvang van de 
stand beheerd. Bij optredende schade aan de land- en tuinbouw zijn grondgebruikers gehouden om eerst 
preventieve maatregelen te nemen. Mede als gevolg van zowel het gevoerde beheer als het treffen van 
preventieve maatregelen is in de afgelopen beheerperiode nauwelijks sprake geweest van (belangrijke) schade aan 
de Land- en tuinbouw.  
Mede als gevolg van de getroffen maatregelen en het beheren van de reeënpopulatie op de doelstand van 6.142 
dieren wordt toename van schade aan de land- en tuinbouw voorkomen.  
 
 

TE VERWACHTEN SCHADE 
Het handhaven van de huidige doelstand van reeën leidt er toe dat toename van onaanvaardbare schade aan de 
land- en tuinbouw wordt voorkomen. Indien geen beheer van de populatie wordt toegepast zal de omvang van de 
reeënpopulatie stijgen. Hierdoor zal ook de schade aan de land- en tuinbouw stijgen. Mede doordat in dat geval de 
reeën populatie (als gevolg van de grotere aantallen reeën) voor haar voedselvoorziening sterker afhankelijk zal 
worden van landbouwgewassen.  
 
 

NOODZAAK AANVRAAG ONTHEFFING 2015-2020 
 
Ter voorkoming van schade aan land- en tuinbouw is het noodzakelijk dat het gevoerde reewildbeheer, zoals dat 
reeds over een periode van meer dan 10 jaar plaatsvindt, te continueren. Derhalve is het noodzakelijk dat ook in de 
komende planperiode het beheer op gelijke wijze wordt uitgevoerd als in de voorgaande beheerperiode, onder 
aanpassing van het jaarlijkse quotum af te schieten dieren.  
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Indien er geen continuering van het beheer kan plaatsvinden, al dan niet tijdelijk, dan bestaat er een te groot risico 
dat de schade aan land- en tuinbouw stijgt. Dit leidt niet alleen tot toename van economische schade bij de 
grondeigenaar of grondgebruiker, maar zal ook leiden tot een zwaardere maatschappelijke last als gevolg van 
schadeuitkeringen.  

 

 

5.4 VERKEERSVEILIGHEID 

 
Volksgezondheid en openbare veiligheid (verkeersveiligheid) Fryslân 
Reeën steken regelmatig wegen over. Dit leidt tot aanrijdingen, economische schade aan voertuigen en gevaar voor 
de verkeersveiligheid. Nog groter belang is dat door aanrijdingen mensen gewond kunnen raken of nog erger.  
Er is Gedeputeerde Staten van Fryslân veel aan gelegen om de verkeersveiligheid in het algemeen en de veiligheid 
van de weggebruikers in het bijzonder te beschermen en te bevorderen. Door het provinciale bestuur wordt het 
garanderen van de verkeersveiligheid gezien als een groot openbaar belang waarvoor de belangen van het dier in 
bepaalde gevallen moet wijken. Het belang in dit geval is dat de verkeersdeelnemers worden beschermd 
(voorkomen schade en zorg voor verkeersveiligheid). Daar de ree geen bedreigde diersoort is, is het belang voor de 
bescherming van de ree in dit geval ondergeschikt en prevaleert de verkeersveiligheid. 
 
Landelijk worden inmiddels 10.000 aanrijdingen met reeën per jaar geregistreerd (bron: o.a. VHR 2014). Het gaat 
hier om een sterke onderschatting omdat lang niet alle aanrijdingen met reeën worden geregistreerd. Afgezien van 
dierenleed levert dit voor geheel Nederland een kostenpost op van naar schatting 25 miljoen euro.  
 
Het oversteken van wegen is voor reeën onderdeel van hun natuurlijk gedrag. Leefgebieden of zelfs territoria 
kunnen in een dichtbevolkt land als Nederland soms intensief zijn doorsneden met wegen. Alleen al het natuurlijk 
gedrag van de ree leidt er toe dat deze dagelijks binnen zijn/haar territorium (of leefgebied) verplaatst. Als een 
leefgebied of territorium wordt doorsneden met wegen dan is het niet te voorkomen dat reeën deze wegen zullen 
oversteken. Dat zij hierdoor in aanraking komen met auto’s (aanrijdingen) is nooit helemaal te voorkomen. Een 
aanrijding tussen een auto en een ree is veelal voor de ree zelf fataal of zal in elk geval leiden tot ernstige 
verwonding van het dier. Maar ook zal door de aanrijding de betreffende auto ernstige schade oplopen. Hoewel 
een ree een relatief klein dier is, is de samenhang tussen het gewicht en omvang van het dier en de snelheid 
waarmee een auto rijdt voldoende om een aanzienlijke schade aan een auto te veroorzaken.  
 
Naast de directe schade door een aanrijding met een ree, is er ook sprake van indirecte effecten, namelijk de 
verkeersveiligheid. Schrikreacties van automobilisten of uitwijkmanoeuvres leiden er toe dat andere weggebruikers 
ook in gevaar kunnen worden gebracht. Hoewel deze verkeersveiligheid niet in cijfers valt uit te drukken is dit wel 
een element waarmee vooral de verantwoordelijke overheden terdege rekening moeten houden en waarbij de 
verantwoordelijke overheid de verplichting heeft om maatregelen te nemen die er toe kunnen leiden om 
verkeersonveilige situaties te voorkomen.  
 
De reeën die worden aangereden (bij hogere reedichtheid in combinatie met doorwevenheid van wegen in het 
gebied veelal ook meer aanrijdingen) sterven direct of raken gewond. Veel van de verwondingen als gevolg van een 
aanrijding zijn bij reeën zwaar letsel. Desondanks zal het dier altijd proberen te vluchten. Herstel van gewonde 
reeën is soms mogelijk en vindt ook plaats. Maar dit wil niet zeggen dat er geen sprake is van ongewenst (en door 
menselijk toedoen) optredend lijden bij het dier. In dat geval vereist de zorgplicht dat er alles aan gedaan moet 
worden (in het belang van het individuele dier) dit dier te helpen of uit zijn/haar lijden te verlossen. Dit onderdeel 
valt weliswaar niet onder het ‘belang van verkeersveiligheid’, maar hangt hier uiteraard wel direct mee samen. 
Indien kan worden voorkomen dat er (te) veel aanrijdingen plaatsvinden dan zal het ook minder vaak nodig zijn om 
zieke of gewonde dieren op te sporen, op te vangen of uit het lijden te verlossen.  
 
 

SCHADEHISTORIE 
 
Het aantal aanrijdingen tussen reeën en verkeer in Fryslân is in de afgelopen beheerperiode geregistreerd per WBE 
werkgebied. Ook hier geldt dat lang niet alle aanrijdingen kunnen worden geregistreerd daar hiervan niet altijd  
melding wordt gedaan. Vanaf 2010 is in de registratie onderscheid gemaakt tussen zogenaamd valwild als gevolg 
van aanrijdingen en als gevolg van andere oorzaken zoals verdrinking en maaislachtoffers.  
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In totaal worden binnen de provincie Fryslân jaarlijks gemiddeld 462 reeën geregistreerd als slachtoffer (dodelijk) 
als gevolg van aanrijdingen, verdrinking, maaiwerkzaamheden, ziekten of anderszins. Voor geregistreerde dodelijke 
slachtoffers als gevolg van aanrijdingen met verkeer gaat het binnen Fryslân jaarlijks om gemiddeld 340 dieren. Met 
zekerheid mag worden gesteld dat hier sprake is van een onderschatting en dat het aantal aanrijdingen naar 
verwachting veel hoger ligt omdat niet alle aanrijdingen worden gemeld.  
 

FRYSLÂN Voorjaarsstand valwild waaronder 

aanrijdingen 

aandeel 

valwild 

aandeel 

aanrijdingen 

TOTAAL      

2009 5871 432  onb. 7% -  

2010 6063 590 358 10% 6% 

2011 5702 454 312 8% 5% 

2012 5883 461 376 8% 6% 

2013 5773 422 341 7% 6% 

2014 5015 417 311 8% 6% 

Tabel 2: Tellingen valwild en aandeel aanrijdingen t.o.v. getelde voorjaarsstand 

 

Indien uitgegaan wordt van gemiddeld 340 aangereden dieren per jaar en een gemiddeld schadebedrag per 
aanrijding van € 2.500,- , dan liggen de totale kosten jaarlijks provinciaal in de orde van grootte van 0,8-0,9 miljoen 
euro. 
 
Analyse 
Uit de valwildregistratie blijkt dat het aantal geregistreerde gevallen van aanrijdingen met reeën niet stijgt. Tevens 
volgt uit de registratie dat de omvang van aandeel verkeerslachtoffers trendmatig overeenkomt met de trend in 
populatieomvang. Bij een toename stijgt ook het aandeel verkeerslachtoffers. De huidige afvlakking van de 
populatietrend is ook terug te zien in een lichte afname van het aantal geregistreerde aanrijdingen.   
 
Uit de registratie van aanrijdingen tussen verkeer en reeën blijkt dat de locaties waar aanrijdingen plaatsvinden 
overeenkomen met de gebieden (WBE werkgebieden) binnen Fryslân waar hogere dichtheden liggen dan in 
gebieden waar de dichtheden van reeën veel lager zijn. In dat verband kan, ter onderbouwing, worden verwezen 
naar de wetenschappelijke literatuur (zie hiervoor onder kopje Noodzaak Beheer - relatie Verkeer en Reepopulatie) 
waaruit samenhang blijkt tussen de aanwezige aantallen reeën in een gebied en de kans op en aantallen 
aanrijdingen.   
 
Uit de registraties van de afgelopen beheerperiode volgt dat er geen aantoonbare problemen bestaan tussen de 
verkeersveiligheid en de aldaar voorkomende reeënpopulatie in de volgende WBE gebieden: 

1. WBE Vlieland 
2. WBE Schiermonnikoog 
3. WBE Middelsee  
4. WBE Âlde Slachte.   

 
Eén en ander houdt in dat voor de voorgaande 4 WBE werkgebieden geen onderbouwing  of noodzaak bestaat voor 
het beheren van de reeënpopulatie ter bevordering van de verkeersveiligheid. 
 
Uit de telgegevens, registraties van afschot en valwild valt voor de overige WBE’s in Fryslân een relatie te leggen 
tussen de omvang van de reeënpopulatie en het percentage valwild (aanrijdingen). In onderstaande tabel wordt 
een samenvatting gegeven per WBE van het percentage aanrijdingen in relatie tot de aanwezige dichtheden reeën 
en het gevoerde beheer. Daaruit volgt dat in een aantal WBE-gebieden het gevoerde beheer moet worden 
gecontinueerd, maar dat ook in een aantal WBE-gebieden het beheer zal moeten worden geïntensiveerd om het 
aantal aanrijdingen met reeën te laten afnemen. 
 
nr WBE doelstand voorjaarsstand 

(gem 5 jaar) 
% aanrijding 

(gem 5 jr) 
dichtheid/ 
(bruto) ha  
WBE 

Analyse Aanbeveling 

1 Vlieland 0 0 -  n.v.t. n.v.t. 
2 Terschelling 

494 250 2 0,05 
Voorjaarsstanden onder doelstand/ laag percentage 
aanrijdingen. Weinig verkeersdoorsnijding gebied 

Beheer continueren 

3 Middelsee De 0 0 -  n.v.t.  
4 Midden-

Ooststellingwerf 
149 174 12 0,04 

Voorjaarsstanden onder doelstand/hoog 

aanrijdingspercentage/hoge dichtheid 

Beheer continueren/ 

intensiveren 



Definitief FBP Ree Fryslan 2014-2019 ter aanvulling op goedgekeurd FBP 2014-2019 
 

20 
 

nr WBE doelstand voorjaarsstand 
(gem 5 jaar) 

% aanrijding 
(gem 5 jr) 

dichtheid/ 
(bruto) ha  
WBE 

Analyse Aanbeveling 

 
5 Aengwirden-

Schoterland 

241 284 8 0,02 

Voorjaarsstand boven doelstand/relatief hoog 

percentage aanrijdingen; 

 

Beheer intensiveren 

6 Gaasterlan e.o. 
223 238 8-9 0,02 

Voorjaarsstand sinds 2013 onder doelstand/ een 
hoog percentage aanrijdingen 

Beheer continueren + 
extra preventieve 
maatregelen 

7 Tytsjerksteradiel sud 
140 145 5 0,01 

Voorjaarsstanden ± doelstand / gemiddeld 
percentage aanrijdingen 

Beheer continueren 

8 De Lauwers 

408 458 6 0,02 

Voorjaarsstand boven doelstand/ gemiddeld 

percentage aanrijdingen 

 

Beheer continueren 

9 De Dongeradielen 

114 76 8 0,00 

Voorjaarsstand onder doelstand/ hoog percentage 

aanrijdingen/lage dichtheden 

 

Beheer 

continueren/aanpassen 

10 Ameland 

304 240 3 0,04 

Voorjaarstand ± doelstand / laag  percentage 

aanrijdingen 

 

Beheer continueren 

11 Om de Terpen 

128 86 6 0,01 

Voorjaarsstanden onder doelstand/gemiddeld 

percentage aanrijdingen 

 

Beheer continueren 

12 De Veenpolders 
188 214 9 0,02 

Voorjaarsstand boven doelstand/ Relatief hoog % 
aanrijdingen 

Beheer intensiveren 

13 Midden-Opsterland 
811 466 7 0,04 

Voorjaarsstanden onder doelstanden/ gemiddeld 
percentage aanrijdingen  

Beheer continueren 

14 it Butenfjild 

195 200 6-7 0,01 

Voorjaarsstand ± doelstand, gemiddeld percentage 

aanrijdingen 

 

Beheer continueren 

15 Beneden de Linde 
294 320 5 0,03 

Voorjaarsstand ± doelstand/ Gemiddeld percentage 
aanrijdingen 

Beheer continueren 

16 Tsjonger en AldDjip 
354 376 5 0,03 

Voorjaarsstand ± doelstand/ normaal percentage 
aanrijdingen 

Beheer continueren 

17 DeMarne 
78 39 4 0,00 

Voorjaarstand onder doelstand/sinds 2013 geen 
geregistreerde aanrijdingen/laag percentage 

Beheer continueren 

18 Drachten en 
omstreken 

234 247 5 0,02 

Voorjaarsstand boven doelstand/gemiddeld 

percentage aanrijdingen 

 

Beheer continueren 

19 Kuinder en Linde 

450 427 5 0,04 

Voorjaarsstand onder doelstand/gemiddeld 

percentage aanrijdingen 

 

Beheer continueren 

20 De Alde Slachte 0 0 - 0,00 N.v.t. n.v.t. 
21 Utingeradeel 

157 180 8 0,01 
Voorjaarsstand boven doelstand/Relatief hoog % 
aanrijdingen 

Beheer intensiveren 

22 Zuid Oost Hoek 
373 287 4 0,03 

Voorjaarsstand onder doelstand/normaal/laag 
percentage aanrijdingen 

Beheer continueren 

23 De Lytse 
sudwesthoeke 

137 191 6 0,01 

Voorjaarsstanden boven doelstand/ gemiddeld 

percentage aanrijdingen 

 

Beheer continueren/ 

intensiveren 

24 Schiermonnikoog 0 0 -  n.v.t. n.v.t. 
25 De Marren 

138 114 4 0,01 
Voorjaarsstanden onder doelstanden/laag 
percentage aanrijdingen 

Beheer continueren 

26 Skarsterlan e.o. 

305 412 7 0,02 

Voorjaarstanden boven doelstand, relatief hoog, 

maar licht dalend percentage aanrijdingen 

 

Beheer continueren 

27 Tusken Waad en 
Sted 

135 150 7 0,01 

Voorjaarsstanden (sinds 2012) boven 

doelstand/gemiddeld percentage aanrijdingen 

 

Beheer continueren 

Tabel 4; analyse aantallen/dichtheden en aanrijdingen per WBE 

 

Toelichting:  

 Zowel de voorjaarstellingen als het gehanteerde aanrijdingspercentage zijn een gemiddelde van de afgelopen vijf jaar (2009-2014).  

 De dichtheden zijn gebaseerd op het gemiddelde van de voorjaarstellingen (2009-2015) en het bruto oppervlak per WBE gebied. Dit 

houdt in dat met name binnen de WBE-gebieden waar grote wateren liggen (merengebied) of veel bebouwd gebied, de werkelijke 

dichtheid in het landelijke gebied hoger kan liggen dan uit de cijfers volgt. 

 Het gemiddeld percentage aanrijdingen in Fryslân ligt op ongeveer 5-7% van de voorjaarstand.  
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Er is een correlatie tussen de dichtheid van de populatie, de verspreiding van reeën en het aantal en locatie van 
aanrijdingen met reeën. Figuur 6 geeft het verband weer tussen de verspreiding van de ree en de aanrijdingen. 
Daaruit volgt onder andere dat er ook in Fryslân sprake is van een aantal ‘witte’ vlekken waar niet of nauwelijks 
reeën worden waargenomen. Dit zijn met name de werkgebieden van de WBE De Marne, De Alde Slachte, de 
Middelsee. Maar ook is er een verschil in dichtheden waar te nemen. Uit de figuren 6 en 7 is een verband waar te 
nemen tussen de verspreiding van reeën (waarnemingen), het aantal aanrijdingen (gebaseerd op geregistreerde 
aanrijdingen 2014) en de dichtheden (gebaseerd op het aantal getelde reeën in de afgelopen planperiode en het 
bruto oppervlak per WBE).  

Uitgezonderd de Waddeneilanden Terschelling en 
Ameland (waar sprake is van een laag verkeersaanbod en 
lage verkeerssnelheden) bestaat in de overige WBE 
gebieden een verband tussen de aanwezige dichtheden 
reeën per hectaren, het gevoerde beheer in de afgelopen 
perioden en het aantal aanrijdingen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFFECT MAATREGELEN 
 
Het aantal aanrijdingen vertoont een gelijkblijvende trend ten opzichte van de voorjaarstellingen.  
Het stabiel houden van de omvang van de populatie reeën leidt er dan ook toe dat het aantal aanrijdingen 
eveneens niet noemenswaardig toeneemt. Mede om deze reden staat de provincie toe dat jaarlijks aan 
populatiebeheer bij reeën wordt gedaan en dat een bepaald quotum wordt afgeschoten om de populatie te 
stabiliseren.  
 
Preventieve maatregelen zijn onder te verdelen in het afschermen van wegen, het weren en afschrikken van de 
reeën, het onaantrekkelijk maken van de (omgeving van de) wegen voor reeën, het daadwerkelijk begeleiden van 
reeën naar veilige oversteekplaatsen. 
 

Figuur 7 Dichtheden reeën per WBE  

(donkergroen=hoog, lichtgroen=gemiddeld, donkergeel=laag, 

lichtgeel=onbekend/nvt) 
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In de huidige situatie worden reeds verschillende preventieve maatregelen, zoals wildspiegels, reflectoren en 
rasters,  ingezet om de verkeersveiligheid te verbeteren. De verantwoordelijkheid voor de inzet van deze 
maatregelen ligt bij de wegbeheerder en niet bij de Faunabeheereenheid. 
 
Vanuit de Faunabeheereenheid en de WBE’s worden de verantwoordelijke wegbeheerders regelmatig 
geïnformeerd over mogelijke knelpunten. Daarbij wordt bij de wegbeheerders op aangedrongen om preventieve 
maatregelen te nemen om aanrijdingen te voorkomen. 
 
Niet alle gemeentelijke wegen of 80 km wegen kunnen worden uitgerasterd. Met nadruk wordt hier aangegeven 
dat het opwerpen van barrières (enkel om te voorkomen dat reeën worden aangereden) in veel gevallen juist 
ongewenst is. De vrije uitwisseling tussen soorten en (deel)populaties van soorten en met name zeldzame of 
bedreigde soorten is een hoger belang dan het voorkomen van aanrijdingen met reeën. Nederland heeft 
verplichtingen op het gebied van het behoud en bevordering van de (Europese) biodiversiteit. Daarbij is het 
noodzakelijk dat soorten niet onnodig gehinderd worden in de uitwisseling van en naar leefgebieden (zie ook 
schade aan flora en fauna).  
 
Putman (Putman 2004) geeft aan dat er voor het treffen van maatregelen ter voorkoming van aanrijdingen een 
heel goede afweging vooraf moet plaatsvinden. Lokaal maatwerk en kennis van de situatie is essentieel. 
Bijvoorbeeld het alleen maar neerzetten van een raster is niet effectief om zowel aanrijdingen te voorkomen als 
ook om de dieren niet te hinderen in hun leefwijze. Een raster is feitelijk alleen effectief als deze zowel voorkomt 
dat dieren de weg op lopen, maar dat gelijktijdig de dieren begeleid worden naar een plek waar zij wel veilig 
kunnen oversteken, zoals een wildviaduct. Wordt dit laatste niet gerealiseerd dan zal het probleem voor wat 
betreft verkeersveiligheid zich verplaatsen naar een locatie elders. 
 
Voor zover de provincie verantwoordelijk is wordt voor de inzet van nieuwe preventieve maatregelen aangehaakt 
bij bestaande en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Wanneer er vanuit landschappelijk dan wel ecologisch 
oogpunt geen bezwaren zijn tegen het nemen van preventieve maatregelen dan worden deze doorgevoerd bij 
bestaande en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. 
 
Het is niet de wens van de provincie om de gehele provincie te voorzien van bijvoorbeeld wild werende rasters, 
waarmee de inzet van alternatieve maatregelen ten alle tijden een afweging is tussen ecologische / landschappelijk 
inpassing en de noodzaak vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid.  
 
Verder kan winst worden behaald – zij het zeer beperkt – door een gerichte voorlichting en informatieverstrekking 
naar de weggebruikers om aanrijdingen te vermijden. 
 
De laatste mogelijkheid is om in te grijpen in de (aantallen) dieren. Dat houdt in reductie of stabilisatie van de 
omvang van de populatie, voor zover de aanwezigheid van reeën aanleiding geeft tot risico’s voor de 
verkeersveiligheid.  
 
De getroffen maatregelen binnen Fryslân om aanrijdingen met reeën zijn voldoende doeltreffend gebleken om het 
gemiddeld aantal aanrijdingen te stabiliseren. Het gaat hier om getroffen maatregelen in het kader van het 
wegbeheer en het provincie breed beheren van de reeënstand. 
 
Wel blijkt dat in een aantal werkgebieden van WBE’s niet of nauwelijks sprake is van (geregistreerde) aanrijdingen 
met reewild. In andere WBE- gebieden is daarentegen wel een verband waar te nemen met de omvang van de 
populatie aldaar en het aantal aanrijdingen. In de WBE werkgebieden waar het treffen van preventieve 
maatregelen niet kan leiden tot beheersing van het aantal aanrijdingen bestaat de noodzaak om de omvang van de 
populatie te reduceren of te stabiliseren door middel van afschot. Alleen hiermee kan zekerheid worden verkregen 
dat het aantal aanrijdingen met reeën stabiliseert of afneemt. 
  

TE VERWACHTEN SCHADE 
 
Indien geen populatiebeheer wordt toegepast zal de omvang van de reeënpopulatie jaarlijks stijgen. Hierdoor zal 
ook het aantal aanrijdingen met reeën stijgen. Dit leidt tot een toename van schade en eveneens zal dit leiden tot 
een toenemende verkeersonveiligheid binnen Fryslân. 
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GEWENSTE STAND 
 
De omvang van de reeënpopulatie binnen Fryslân mag niet boven de doelstand van 6.142 reeën komen ter 
voorkoming van toename van schade aan het verkeer en ter voorkoming van gevaar voor de weggebruikers.  
 

NOODZAAK BEHEER 

RELATIE VERKEER EN REEPOPULATIE 

Van reeën is bekend dat zij enorm zwerfgedrag kunnen vertonen. Robin (Robin 1975) toont aan dat tussen de 
locaties waar reeën zich in de zomer ophouden en de wintergebieden afstanden kunnen worden afgelegd tussen 
de 400 meter tot zelfs zo’n 100 kilometer kunnen liggen. Dit is overigens wel afhankelijk van de in een gebied al dan 
niet aanwezige barriëres. Dat reeën flink kunnen zwerven blijkt ook uit een publicatie in het blad ‘der anblick’ in 
2010 (Zeiler 2010); Hier wordt verslag gedaan van Oostenrijks onderzoek naar het zwerfgedrag van reeën. Daaruit 
komt naar voren dat het trekgedrag afhankelijk kan zijn van de aanwezigheid van voldoende rust en dekking in een 
gebied. Zijn deze factoren in voldoende mate aanwezig dan kunnen individuen in dat gebied nauwelijks trekgedrag 
vertonen. Zijn deze factoren in onvoldoende mate aanwezig, bijvoorbeeld omdat er te veel individuen zijn dan het 
gebied aan kan, dan treedt meer en vaker zwerfgedrag op. In feite zijn er drie typen zwerfgedrag te herkennen; 
seizoensgebonden (tussen zomer en wintergebieden), kortstondig zwerfgedrag (zoeken naar een partner door een 
geit) en blijvend wegtrekken (jonge bokken die een eigen territorium zoeken). 
 
Ooms geeft een overzicht van de – als gevolg van de typische leefwijze van de ree – tijdstippen en locaties waar de 
meeste aanrijdingen met reeën plaatsvinden. Dit is gebaseerd op meerdere onderzoeken en rapportages (zie o.a. 
literatuuropgave). De meeste aanrijdingen met reeën vinden in Nederland plaats in de maanden april, mei, juli, 
oktober en december. De meeste reeën worden aangereden in het voorjaar, wanneer de onrust in de populatie 
toeneemt en de jonge bokken worden verjaagd.  
 
Wanneer de wildongevallen per etmaal worden bekeken dan valt het op dat dit voor reeën tamelijk gelijkmatig 
verspreid over het etmaal is, met een kleine piek tussen 06.00 en 09.00 uur en tussen 17.00 en 01.00 uur. In deze 
tijdvakken zijn zowel de ochtend- als avondspits gelegen. Een duidelijk ongevalsluwe periode op de dag is gelegen 
tussen 10.00 uur en 15.00 uur.  
 
Mogelijk is dit ook het gevolg van de leefwijze van de ree. Omdat de ree een relatief kleine pens heeft is deze 
gedwongen om vaker (ongeveer om de 3 a 4 uur) te gaan foerageren. Dit houdt in dat de ree vaker in een etmaal 
uitwisselt tussen de rustlocaties en voedsellocaties, waardoor ook relatief vaker de kans bestaat dat de ree net 
uitwisselt ten tijde van spitsmomenten in het verkeer. 
 
Uit alle onderzoeken die zijn beoordeeld volgt dat er een wetmatigheid is tussen de ‘dichtheid’ van het aantal 
reeën versus het aantal aanrijdingen. Dit wordt door alle deskundigen bevestigd. Er is geen lineair verband. Maar 
dat is ook vrijwel onmogelijk omdat er veel andere – met name omgevings - factoren van invloed kunnen zijn op de 
getallen. Maar dat er een wetmatigheid is is zeker; hoe hoger de aantallen dieren, hoe groter de kans op 
aanrijdingen wordt. 
 
Uit het onderzoek van Seiler (Seiler 2010) volgt dat er een verband bestaat, zij het niet lineair, met de groei van de 
reeënpopulatie en het aantal aanrijdingen. Het aantal aanrijdingen met reeën steeg sterker dan de gemeten 
toename van de verkeersintensiteit. Dezelfde trend werd ook door Groot Bruinderink en Hazenbroek vastgesteld 
(Groot Bruinderink 1996).   
Putman  komt in zijn meest recente publicatie (Putman 2014) tot een concreet advies. Hij zegt dat het inmiddels 
voldoende duidelijk is dat de frequentie van aanrijdingen niet simpel een gevolg is van dichtheden, maar dat dit 
daarnaast samenhangt met de dichtheid van het wegennet zelf, het verkeersvolume op die wegen en de snelheid 
van het verkeer, tezamen met een aantal andere – natuurlijke – factoren in een gebied. Hij verwijst daarvoor naar 
een verzameling studies die hieraan ten grondslag liggen (zie literatuuropgave Putman 2014 H1).  
 
Preventieve maatregelen zijn volgens Putman (Putman 2014) niet eenvoudig maar wel mogelijk. Het gaat daarbij 
dan om een lokale beoordeling van de situatie waarbij alle factoren (verkeerssituatie, aanwezigheid van type 
landschap, aan of afwezigheid van concrete barriëres) tezamen gewogen moeten worden om tot een 
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daadwerkelijke afname in het aantal aanrijdingen te komen. Lange termijn effecten zijn alleen te bereiken door, 
naast het treffen van preventieve maatregelen, ook in te grijpen in de populatieomvang. 
 
In dat verband moet ook verwezen worden naar Langbein en Putman 2005 waarin wordt aangegeven dat het 
reguleren van de dichtheid (van reeën) op regionale schaal wel degelijk een getalsmatige reductie van het aantal 
aanrijdingen tot gevolg heeft. Daarnaast zal echter ook op lokale schaal, waar dus het daadwerkelijke afschot 
plaatsvindt, rekening moet worden gehouden met andere factoren waaronder de aanwezigheid van veilige 
oversteekvoorzieningen, afrasteringen en het verkeer te plaatse zelf. Bovenstaande wordt bevestigd door het 
onderzoek van Groot Bruinderink naar de oorzaken van aanrijdingen met hoefdieren (Groot Bruinderink 2010). 
Hieruit valt af te leiden dat er een onderscheid is te maken tussen het op een groter schaalniveau reguleren van de 
dichtheid en de effecten op lokaal niveau.  
 
Het beheer van de reeënpopulatie in de afgelopen jaren heeft er aantoonbaar toe geleid dat het aantal 
aanrijdingen met reeën stabiel blijft en op een zodanig laag niveau dat hiermee de verkeersveiligheid in voldoende 
mate is geborgd.  
 
Het is wel noodzakelijk om het gevoerde beheer te continueren en om daarbij het afschot af te stemmen op de 
omvang van de populatie.  
 
Een verhoging van de reeënstand boven de doelstand zal er toe leiden dat het aantal aanrijdingen met reeën 
zodanig zal toenemen dat de verkeersveiligheid binnen Fryslân in het geding kan komen. Het verzekeren van de 
verkeersveiligheid middels afschot van reeën acht de provincie Fryslân van zodanig groot belang dat de noodzaak 
tot continuering van het beheer onderbouwt. 
 

HANDELINGEN OM GEWENSTE STAND TE BEREIKEN 

GENOMEN HANDELINGEN OM SCHADE TE VOORKOMEN EN EFFECTIVITEIT 

 
Waar mogelijk en haalbaar worden reeds verschillende preventieve maatregelen, zoals wildspiegels, reflectoren en 
rasters,  ingezet om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit leidt lokaal tot verbeteringen in de verkeersveiligheid, 
maar leidt op zichzelf staand niet tot een afname van het aantal aanrijdingen over de gehele provincie Fryslân. Wel 
zorgt het beheren van de populatie en het onder de doelstand houden van de reeënpopulatie er voor dat het 
aantal aanrijdingen met reeën stabiel blijft en op een acceptabel niveau. Hiermee wordt de verkeersveiligheid 
binnen Fryslân geborgd.  

PLAATSEN EN PERIODES (IN HET JAAR) WAARIN DE HANDELINGEN ZULLEN PLAATSVINDEN  

Het beheer van de reeënpopulaties vindt in de komende periode op een gelijke wijze plaats als in de afgelopen vijf 
jaar en conform de Beleidsregels uitvoering Flora- en faunawet van de provincie Fryslân (2010) en vindt plaats in de 
gehele provincie Fryslân, uitgezonderd op de Waddeneilanden Vlieland en Schiermonnikoog. Op deze eilanden 
komt geen reewild voor. 
 
Beheer vindt, binnen het werkgebied van de FBE, plaats per WBE-werkgebied. Aan vier wbe’s zijn in de afgelopen 
vijf jaar geen machtigingen verstrekt:  

1. WBE Vlieland 
2. WBE Schiermonnikoog 
3. WBE Middelsee  
4. WBE Âlde Slachte 

 
Uit de registraties en analyse van de voorgaande planperiode volgt dat voor deze WBE-gebieden ook voor de 
komende planperiode geen noodzaak bestaat om beheer van de reeënstand uit te voeren. 
 
Voor de overige WBE’s binnen Fryslân dient wel het beheer te worden gecontinueerd in het belang van de 
verkeersveiligheid of, voor een aantal WBE’s het beheer te worden geïntensiveerd.  
 
Afhankelijk van de telgegevens en de registraties van aanrijdingen zal door de FBE worden bepaald of en zo ja, in 
welke omvang, machtigingen voor afschot in WBE’s kunnen worden afgegeven. 
De perioden waarbinnen het afschot plaats zal vinden is gelijk aan de perioden als opgenomen in het beleid van de 
Provincie Fryslân; 
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 Mannelijke reeën (jaarling en ouder) van 15 april tot en met 14 september;  
 Vrouwelijke reeën en kalveren (zowel mannelijke als vrouwelijke) van 1 januari tot en met 14 maart. 
 Buiten deze periodes voor zieke en gebrekkige dieren en bij calamiteiten. 
 Ontheffingstijdstippen; van één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang, van 1 april 

t/m 14 september. Buiten dit tijdvak van een half uur voor zonsopkomst tot een half uur na 
zonsondergang”.   

 
VERWACHTE EFFECTIVITEIT HANDELINGEN 

 
Door het continueren van het beheer zoals dat in de afgelopen jaren reeds plaatsvindt, wordt de omvang van 
optredende schade aan het verkeer beperkt en blijft de verkeersveiligheid geborgd.  
 
 

MONITORING EFFECTIVITEIT HANDELINGEN OP SCHADE EN SOORT 
 
Het registreren van schade door reeën aan het verkeer vindt plaats in het Faunaregistratiesysteem 
(www.faunaregistratie.nl).  Via dit systeem en de ingevoerde gegevens kan op elk moment overzicht worden 
verkregen van optredende schade en de maatregelen die worden of zijn genomen om de schade te voorkomen of 
te beperken en kan ook beter zicht worden verkregen op de locaties en oorzaken van aanrijdingen met reeën. 
 

NOODZAAK AANVRAAG ONTHEFFING 2015-2019 
 
Ter voorkoming van toenemende schade aan het verkeer en om de verkeersveiligheid te garanderen is het 
noodzakelijk dat het gevoerde reewildbeheer, zoals dat reeds over een periode van meer dan 10 jaar plaatsvindt, te 
continueren. Derhalve is het noodzakelijk dat er opnieuw een ontheffing voor het reewildbeheer voor de komende 
vijf jaar wordt afgegeven en dat het beheer op gelijke wijze wordt uitgevoerd. Indien er geen continuering van het 
beheer kan plaatsvinden, al dan niet tijdelijk, dan bestaat er een te groot risico dat het aantal aanrijdingen zal 
stijgen. Dit leidt niet alleen tot toename van economische schade, maar zal daarnaast leiden tot een groter risico 
voor de weggebruikers binnen de provincie Fryslân.  
 
 

5.5 SCHADE AAN FLORA EN FAUNA 

 
Schade aan de ‘natuurlijke’ leefomgeving (flora en fauna) kan ook een economische schade zijn. Dit is het geval 
wanneer een reeënpopulatie in een (natuur)gebied zo hoog is dat hierdoor de ontwikkeling van andere 
natuurwaarden niet mogelijk is of beperkt wordt. De beheerders van natuurgebieden (particuliere organisaties of 
TBO’s), zijn gehouden om bepaalde doelstellingen in deze gebieden te bereiken. Dit kan vanwege het verkrijgen 
van (overheid)subsidies om deze doelstellingen in een gebied te bereiken, maar het kan ook voortvloeien uit 
wettelijke verplichtingen zoals die voortvloeien uit de aanwijzing van gebieden als Natura 2000-gebied. Veel van die 
doelen zijn er op gericht om de biodiversiteit te beschermen of te bevorderen waarbij eveneens bevorderd dient te 
worden dat zeldzame of bedreigde c.q. (strikt) beschermde soorten zich in deze gebieden kunnen handhaven of 
vestigen.  
Onderzoek door de universiteit van Durham laat ook zien dat een hoge reedichtheid in natuurlijke bosgebieden 
leidt tot een aantoonbare afname van bosvegetatie en ook een afname in het aantal broedvogels in deze gebieden 
(forestry commission 2000 en British Ecological Society 2013). Dergelijke hoge reedichtheden worden, voor zover 
bekend, in Fryslân niet benaderd, mede gezien de doelstand die wordt gehanteerd.  
 
 

SCHADEHISTORIE 
 
In de afgelopen 5 jaar zijn geen meldingen gedaan van schade door reeën aan flora- en fauna. Daarnaast kunnen, 
ter voorkoming van schade aan flora en fauna, door de gebiedsbeheerders preventieve maatregelen genomen 
worden:  

1. Het plaatsen van tijdelijke rasters rond schadegevoelige vegetaties.  
2. Dood hout en takken en boomtoppen na velling achterlaten, waardoor kiemplanten binnen de 

bescherming van dergelijke "takkenkooien" kunnen opgroeien.  
3. Percelen binnen een terrein omspannen met koord, welke eventueel bewerkt zijn met afweermiddelen 

(geurgordijn).  
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Ook zijn door terreineigenaren en grondeigenaren geen verzoeken ingediend om beheermaatregelen te (laten) 
nemen om schade aan flora en fauna te bestrijden of te voorkomen.  
  
 

TE VERWACHTEN SCHADE 
 
Het ligt niet in de verwachting dat in de komende beheerperiode actief beheer van de reeënpopulatie nodig is ter 
voorkoming of bestrijding van schade aan de flora en/of fauna.  
 
GEWENSTE STAND 
 
De huidige doelstand 6.142 reeën in Fryslân leidt niet tot het optreden van schade aan flora en fauna. 
 
 

 

5.6 DUURZAAM POPULATIEBEHEER 

 
Te hoge concentraties van dieren kunnen ook de eigen populatie beïnvloeden. Doordat de dieren vaker en 
veelvuldig met elkaar in aanraking komen is de kans groter dat besmettingen of besmettelijke ziekten uitbreken. 
Maar ook onderlinge concurrentie voor de belangrijkste leefomgevingsfactoren kunnen zorgen voor tekorten, zoals 
voldoende geschikte territoria, voldoende voedsel, voldoende dekking of rust. Voor een gezonde en duurzame 
reeënpopulatie kan het nodig zijn om, vanuit het oogpunt van het welzijn van de populatie, ook hier 
getalsbeïnvloeding toe te passen. Dit ook vanwege de hoge reproductie en het ontbreken van natuurlijke predatie. 
 
Alle antropogene (door de mens veroorzaakte) beïnvloeding van soorten, in dit geval de ree, heeft invloed op zowel 
de individuen van de soort als de populatie. Met nadruk noemen we hier de antropogene invloeden om 
onderscheid te maken met andere omgevingsfactoren die ook invloed uitoefenen op individuen of populaties. Die 
zien wij als ‘natuurlijke’ beïnvloeding. Hoewel vanuit bepaalde visie ook gesteld zou kunnen worden dat de invloed 
van mensen op een ree of op een populatie is te beschouwen als ‘natuurlijk’, wordt dit niet zo toegepast in de 
westerse wereld. Ook de wetgeving gaat hier niet vanuit. Vanuit dit oogpunt staat de mens buiten de ‘natuurlijke’ 
omgeving maar is wel een (de grootste) beïnvloedingsfactor op deze natuurlijke omgeving. Wij erkennen onze 
invloed en beïnvloeding op de omgeving en zien die als ‘onnatuurlijk’. Vanuit dat oogpunt zijn wij van mening dat 
wij er voor dienen zorg te dragen dat onze invloed zo min mogelijk schade toebrengt aan de natuurlijke omgeving. 
Brengen wij desondanks toch schade toe dan zijn wij verplicht om alles te doen om deze schade te beperken of te 
herstellen (de zorgplicht zoals deze ook in wetgeving is vastgelegd). Wel wordt het van belang geacht dat wij 
invloed kunnen blijven uitoefenen op de natuurlijke omgeving om met name onze eigen maatschappelijke en 
economische belangen te beschermen.  
 
Daarmee samenhangend is ook onze verantwoording voor het welzijn en welbevinden van zowel individuen van 
soorten (dieren) en populaties van dieren steeds meer een element dat wij in onze handelingen moeten 
meewegen. Dit is inmiddels ook vast verankerd in wet- en regelgeving danwel uit jurisprudentie af te leiden. Ook 
beheer van populaties moet mede in het teken staan van het welzijn van deze populaties. Maar daarnaast mag ook 
niet vergeten worden dat onze zorg voor het individuele dier eveneens als verplichtend is vastgelegd in wetgeving. 
Wij zijn gehouden om onnodig lijden bij dieren te voorkomen en alles er aan te doen om eventueel toch optredend 
lijden van dieren niet te laten voortduren. Wat moet worden beschouwd als ‘welzijn’ bij dieren of populaties van 
dieren. Dit is uitgewerkt door de Raad voor Dieraangelegenheden in het document ‘Zorgplicht Natuurlijk Gewogen, 
over het welzijn van semi- en nietgehouden dieren’ (RDA 2012);  
 
Welzijn van populaties 
Een dier verkeert in een positieve staat van welzijn indien het in staat is om adequaat te reageren op: honger, dorst 
en onjuiste voeding; thermaal en fysiek ongemak; verwondingen en ziekten; angst en chronische stress, en het de 
vrijheid heeft om normale, soortspecifieke gedragspatronen te vertonen, die het dier in staat stellen om zich aan te 
passen aan de uitdagingen die de heersende omgevingsomstandigheden bieden, zodat het dier een staat bereikt 
die het als positief ervaart.  
Door de Raad voor Dieraangelegenheden wordt opgemerkt dat “het een biologische realiteit is dat binnen (sociale) 
groepen van dieren niet alle individuele dieren op ieder moment in een maximale staat van welzijn kunnen 
verkeren. Deze verschillen tussen individuen kunnen echter juist van belang zijn voor het aanpassingsvermogen en 
de zelfredzaamheid van de groep als geheel. Daarom moet de zorgplicht ook de groep of populatie als belangrijk 
deel van de leefomgeving van het individu in acht nemen. 
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Omgekeerd sluit de bovenstaande benadering niet uit dat interventie op één of meer individuen (waaronder dus 
ook afschot wordt verstaan) op enige wijze gevolgen kan hebben voor het welzijn van de populatie. Het gericht 
wegnemen van één of meer individuen, waarbij altijd zorg wordt gedragen en geborgd dat de groep dieren op zich 
nog steeds kan blijven functioneren als zelfstandige groep en ook functioneel onderdeel blijft uitmaken van de 
omgeving, zal in die zin niet leiden tot een aantasting van het welzijn van de populatie. 
 
Maar kan of moet ingrijpen in de omvang van een populatie ook om het welzijn van deze populatie te bevorderen 
of in stand te houden? Of, zoals uit de uitspraak van de Rb Middelburg (17 april 2014 AWB 131447 ) volgt; indien 
niet direct aantoonbaar is dat er nu sprake is van een probleem met betrekking tot het welzijn van de populatie? 
Dit houdt in dat ingegrepen moet worden als één of meer van de factoren die het welzijn bepalen niet of niet in 
voldoende mate (meer) aanwezig zijn en indien er dus aanleiding is dat de aantallen dieren binnen de populatie 
(mede) oorzaak zijn aan het ontbreken of in onvoldoende mate aanwezig zijn van deze factoren of factor. 
Met andere woorden: Indien aannemelijk is, dat door de (toename van de) omvang van de populatie een belangrijk 
aantal van de dieren niet meer in staat zal zijn om adequaat te reageren op: honger, dorst en onjuiste voeding; 
thermaal en fysiek ongemak; verwondingen en ziekten; angst en (chronische) stress, en zij niet meer de vrijheid 
hebben om normale, soortspecifieke gedragspatronen te vertonen, die het dier in staat stellen om zich aan te 
passen aan de omgevingsomstandigheden, dan is er sprake van een situatie waarin het welzijn van de 
reeënpopulatie in het geding is. 
 
De omvang van de populatie is zodanig dat: 

 Er onvoldoende (kwantitatief en kwalitatief) voedsel is om alle (huidige en toekomstige) monden te 
voeden, en/of; 

 Er onvoldoende gelegenheid is om zich te beschermen tegen weersinvloeden en verontrustingen 
(onvoldoende rust voor alle dieren), en/of;  

 Er door de hoge dichtheden meer onderlinge strijd en verdringing plaatsvindt waardoor individuen 
gewond raken of onvoldoende gelegenheid hebben om te rusten of te foerageren, en/of; 

 Er sprake is van (meer dan enkele) dieren met slechte conditie door voedselgebrek, besmettingen van 
ziekten als gevolg van onderlinge contacten (veel dieren, veel onderling contact, veel besmettingen), 
en/of; 

 Dieren uit de populatie genoodzaakt zijn op ‘drift’ te raken door verdrijving uit territoria of door 
voedselconcurrentie of concurrentie van rust en dekking en waarbij de dieren niet kunnen uitwijken naar 
andere leefgebieden (door fysieke barrières of door ‘volle’ gebieden elders). 

 
Ingrijpen in de omvang van een populatie is in een dergelijke situatie (of wanneer één van deze factoren aanwezig 
zijn) een acceptabele en zelfs noodzakelijke beheermaatregel die ook past binnen het begrip duurzaam beheer. Er 
kan zelfs sprake zijn van een morele plicht tot ingrijpen (zie RDA hieronder). Door het binnen een bepaalde omvang 
houden van een populatie (in relatie met de aanwezige omgevingsfactoren) wordt het welzijn van de populatie 
gegarandeerd. Dreigt de omvang van de populatie te groeien boven de gewenste omvang dan mag worden 
aangenomen dat op dat moment het welzijn van de populatie in het geding is ook al is dat nog niet altijd direct te 
herkennen aan de conditie van de dieren zelf (Cobben, 2009). 
 
Heeft een populatie en alle individuen binnen deze populatie voldoende voedsel en voldoende geschikt leefgebied 
(rust/dekking en voedsel), dan zal zich dat vertalen in een minder grote neiging van individuen om weg te trekken 
of jongen te verjagen. Je zult vooral bij de ree, bij ontbreken van voldoende rust, kunnen zien dat de dieren 
conditioneel minder sterk worden (onder andere door toename van besmettelijke ziekten etc.). Worden deze 
effecten zichtbaar dan is in feite de uitholling van het welzijn van de populatie al geruime tijd aan de gang. De 
fysieke effecten worden pas laat zichtbaar.  
 
Het op een duurzame wijze beheren van een populatie leidt er toe dat sterke schommelingen in de omvang van de 
populatie worden voorkomen, waarbij gezorgd wordt dat de omvang van de populatie in evenwicht is met de in het 
leefgebied voorhanden zijnde essentiële factoren als voedsel, dekking, rust, voldoende territoria etc. Daarbij kan 
zonder enig probleem worden teruggevallen op de trendtellingen. Deze geven voldoende inzicht in de minimale 
omvang van een populatie. 
 
RELATIE VOEDSELAANBOD EN GROOTTE POPULATIE  

 
In het algemeen gesteld is het aanbod van voedsel voor de ree in Fryslân geen beperkende factor.  Overigens kan 
dit wel per regio of deelgebied verschillen. 
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De provincie Fryslân bestaat uit een diversiteit aan landschappen. Naast bosrijke gebieden zijn er 
cultuurlandschappen in de vorm van coulissenlandschap en grote open – agrarische – gebieden. De ree voelt zich in 
principe in de gehele provincie thuis.  
 
Door de veelzijdige landschappen en het agrarische gebruik van het buitengebied levert het gehele Friese 
landschap ruim voldoende voedsel voor de aanwezige populatie reeën. Wel is het zo dat met name in 
akkerbouwgebieden het voedselaanbod door het jaar sterk wisselt. Dit heeft tot gevolg dat in deze – hoofdzakelijk 
grote en open gebieden – zich van oudsher minder reeën ophouden en dat deze reeën hier meer geneigd zijn om, 
afhankelijk van het seizoen te migreren.   
In de gebieden waar meer rust en dekking is en waar ook het voedselaanbod in zowel de zomer als de 
winterperiode redelijk stabiel is zijn over het algemeen meer reeën aanwezig waarbij ook het migratiegedrag 
beperkt blijft. 
 
UITWISSELING MET AANGRENZENDE TERREINEN/POPULATIES 

 
Uitwisseling van de Friese populatie (of deelpopulaties) met omringende gebieden is mogelijk. Alleen in noordelijke 
en westelijke richting is uitwisseling niet (of niet in betekenende mate) mogelijk vanwege de aanwezigheid van de 
Waddenzee en IJsselmeer als barrière. In oostelijke richting vindt uitwisseling plaats met reeënpopulaties in 
Groningen. In zuidelijke richting hoofdzakelijk uitwisseling met de Drentse reeënpopulatie.  
Alleen waar sprake is van relatief onoverkomelijke barriéres, zoals snelwegen, kanalen, grote wateren en rasters is 
geen uitwisseling van betekenis mogelijk. In geval van de Friese populatie of populaties zijn er geen aanmerkelijke 
barriéres aanwezig, met uitzondering van de Waddenzee, het IJsselmeer en de grote wateren tussen Friesland en 
Flevoland.  
 
Binnen de provincie zelf vormen vooral de aanwezigheid van een aantal snelwegen (o.a. A7 en A32) alsmede vooral 
een aantal kanalen een belangrijke barrière in de uitwisseling tussen deelpopulaties.   
 

DRAAGKRACHT VAN GEBIED – MAXIMALE POPULATIEOMVANG 
 
Voor de onderbouwing van de gewenste stand wordt verwezen naar het reeënbeheerplan (Universeel beheerplan 
voor reeën in Groningen, Fryslan en Drenthe). Dit plan is opgesteld door een werkgroep in opdracht van de Fbe's 
van de drie noordelijke provincies. Het beheerplan is opgesteld op basis van het model Van Haaften. Dit model 
geeft inzicht in kwaliteitsverschillen in en tussen leefgebieden. De wbe’s hebben door grondige inventarisaties van 
gewassen, boomsoorten, andere vegetaties, oppervlakten en omtrekken, de optimale populatieomvang van reeën 
voor hun gebied bepaald. Dit is de draagkracht van reeën voor het gebied. Deze draagkracht is de doelstand en 
vormt de basis voor het reeënbeheer. Hieruit volgt de doelstand van maximaal 6.142. reeën voor de gehele 
provincie Fryslân.  
 

TE VERWACHTEN ONTWIKKELING POPULATIEOMVANG 
 
Over de afgelopen periode fluctueerde het aantal getelde reeën in de provincie tussen de 6063 (in 2010) en 5015 
(in 2014). Het gaat hierbij dus over een minimum aantal (zie uitleg Minimum Number Alive op pagina 9). 
 
Deze gegevens zijn gebaseerd op gestandaardiseerde schemertellingen in het voorjaar, waarbij drie keer wordt 
geteld: twee maal 's ochtends en éénmaal 's avonds (of eventueel omgekeerd éénmaal 's ochtends en twee maal 's 
avonds). De voorjaarstand betreft het hoogste aantal getelde reeën, opgesplitst naar bokken, geiten en mannelijke 
of vrouwelijke kalveren.  
 
POPULATIE EN POPULATIEONTWIKKELING VAN DE REE 
 
Zoals al in hoofdstuk 1 is vermeld is de ree binnen een natuurlijke situatie een soort die als prooidier dient voor 
grote carnivoren als wolf, beer en met name de lynx. De verliezen door predatoren worden aangevuld door een 
afgestemde reproductie (voldoende jongen). Dit is ook bij de ree te herkennen. Echter deze reproductie blijft bij de 
ree onverminderd hoog, ook al zijn er in Nederland geen natuurlijke predatoren meer die de stand kunnen 
beïnvloeden, zoals met name de lynx of de wolf. Ook de vos predeert op (met name jonge) reeën, maar kan geen 
invloed uitoefenen op de omvang van de populatie.  
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Gemiddeld krijgen de reegeiten (in elk geval de geiten >2 jr) jaarlijks twee jongen. Als alle jongen groot zouden 
worden dan zou de populatie jaarlijks bijna kunnen verdubbelen. Uiteraard werkt dit niet zo. Een deel van de 
reekalveren wordt niet groot. Dit als gevolg van natuurlijke sterfte, predatie of bijvoorbeeld als maaislachtoffer.  
 
De aanwas van reeënpopulaties wordt bepaald door het aantal vrouwelijke dieren dat elk jaar een of meer kalveren 
werpen. Daarom wordt de aanwas altijd berekend aan de hand van het aantal aanwezige vrouwelijke dieren. Een 
reegeit is geslachtrijp vanaf circa de 14e maand. Dan worden ook vrijwel alle vrouwelijke dieren beslagen, ook de 
oude geiten.  
 
Aanwaspercentage 
Om de aanwas in te schatten wordt uitgegaan van een vast aanwaspercentage. Gewoonlijk ligt het gehanteerde 
aanwaspercentage in Nederland tussen de 70 en 80% van het aantal aanwezige vrouwelijke dieren2. De 
verhoudingen van de aanwas (verhouding mannelijk en vrouwelijk) ligt meestal zo 1:1. Hier kunnen overigens 
schommelingen in optreden. 
 
Het aanwaspercentage wordt gebruikt omdat niet alle kalveren overleven en groot worden. Het aangehouden 
aanwaspercentage tussen 70 en 80% is een behoudende rekenfactor. De werkelijke groei van de populatie kan 
(aanzienlijk) hoger liggen dan het berekende aanwaspercentage. Vooral in gebieden waar voldoende rust en 
voedsel is en waar de reedichtheid nog niet te hoog is kan de werkelijke aanwas veel hoger liggen.  
Uitgangspunt voor de situatie in Fryslân is een aanwaspercentage van 70% van het aantal aanwezige vrouwelijke 
dieren. Dit volgt uit het Universeel beheerplan reeën voor Groningen, Fryslân en Drenthe. Het afschot wordt 
afgestemd op de aantal getelde dieren in de voorjaarstelling en het daarop berekende aanwaspercentage.  
 
Uit de evaluatie van de voorgaande beheerperioden volgt dat deze methodiek kan volstaan, maar dat dan wel 
adequaat moet worden ingegrepen bij waargenomen fluctuaties in de omvang van de populatie. Ook indien uit de 
voorjaarstellingen blijkt dat de stand trendmatig afneemt. In een dergelijk geval zal ook de omvang van het 
toegekende afschot moeten worden bijgesteld. Door jaarlijks opnieuw de voorjaarsstand te bepalen (o.g.v. MNA) 
en van het aantal dan getelde vrouwelijke dieren het aanwaspercentage te berekenen, kan heel gedetailleerd 
worden aangegeven wat de omvang van het benodigde afschot (berekend per Wbe-werkgebied) voor het komende 
jaar zal zijn. 
 
Het van groot belang dat het berekende (en toegekende) afschot ook jaarlijks wordt gehaald.  Indien afschot niet 
volledig wordt gerealiseerd kan de populatie groeien. Dit blijkt vooral uit de groei van de populatie in de jaren 
2002-2008 waarbij een groei van de populatie is waar te nemen en een niet afdoende gerealiseerd afschot. Dit is 
ongewenst vanwege de optredende schade aan belangen en de risico’s voor de verkeersveiligheid.  
 
BIJ GEEN BEHEER 

 
Bij geen beheer zal de omvang van de populatie in Fryslân naar verwachting toenemen. Er is geen belangrijke 
andere rem op populatiegroei vanwege de ruim voldoende beschikbaarheid van voedsel door het jaar heen en ook 
vanwege het voor reeën geschikte landschap met voldoende rust en dekking. Ook in de grote open gebieden 
passen reeën zich zo aan in het zoeken naar beschikbaar voedsel en het gebruik van andere vormen van dekking. 
Ook hier zal de populatie, bij geen beheer, nog aanzienlijk kunnen groeien.  
Dit kan echter wel gevolgen hebben voor het welzijn van de populatie (zie hierboven onder kopje ‘welzijn 
populaties’). 
 
Groei van de populatie zal ook kunnen leiden tot een onaanvaardbare toename van schade. Ook is er in de gehele 
provincie sprake van een intensieve doorsnijding van het wegennet. Toename van het aantal reeën zal leiden tot 
een onaanvaardbare toename van schade als gevolg van aanrijdingen en een onaanvaardbaar risico voor de 
verkeersveiligheid. Duurzaam beheer van de populatie, op grond van de schadehistorie ter plaatse en de in de 
omgeving liggende gebieden is dan ook noodzakelijk. 
 
 
 

                                                             

2 De Leidraad voor het beheer van reeën 2007(VHR/KNJV) gaat zelfs uit van een hoger percentage: “voor de 
berekening van de aanwas kan worden uitgegaan van een gemiddelde van 85% van alle vrouwelijke dieren 
(inclusief smalreeën)”  
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GEWENSTE STAND 

 
De reeën populatie in Fryslân dient op de doelstand van maximaal 6.142 stuks te blijven. Dit duurzame beheer van 
de reeënpopulatie dient om schade aan belangen binnen economisch acceptabele grenzen te houden. 
 
 

NOODZAAK DUURZAAM BEHEER 
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TOTAAL              

2009 6146 5871 1,7 1202 432   1634 1532 78% 7%   96% 

2010 6146 6063 1,9 1300 590 358 1890 1614 81% 10% 6% 99% 

2011 6146 5702 1,3 1340 454 312 1794 1686 79% 8% 5% 93% 

2012 6146 5883 1,4 1291 461 376 1752 1614 80% 8% 6% 96% 

2013 6146 5773 1,7 1261 422 341 1683 1634 77% 7% 6% 94% 

2014 6146 5015 1,5 1169 417 311 1650 1603 73% 8% 6% 82% 

Tabel 4: overzicht beheer reeënstand 2009-2014 

 
In de afgelopen vijfjaar is populatiebeheer van reeën uitgevoerd in het belang van de verkeersveiligheid 
populatiebeheer van reeën uitgevoerd (zie tabel 4) .  
 
Uit de evaluatie van het toegepaste beheer volgt dat als gevolg van populatiebeheer de schade aan de landbouw 
niet toeneemt. Tevens wordt hiermee de verkeersveiligheid binnen de provincie in voldoende mate verzekerd en 
wordt ook het aantal aanrijdingen en de als gevolg daarvan optredende schade, stabiel en binnen acceptabele 
grenzen gehouden.  
 
Voortzetting van dit duurzaam beheer van de populatie, op grond van de schadehistorie wordt noodzakelijk geacht.  
 
 
VERWACHTE EFFECTIVITEIT HANDELINGEN 
 
In het kader van duurzaam populatiebeheer is het niet mogelijk om andere maatregelen te nemen dan afschot. 
Andere methoden om de omvang van de populatie te beheren zijn niet haalbaar. Andere ingrepen in de populatie, 
waaronder het gebruik van middelen om onvruchtbaarheid te creëren, het vangen van dieren (en daarna doden of 
herplaatsen) zijn onhaalbaar gebleken of kunnen, mede gezien het gedrag en leefwijze van de ree niet worden 
toegepast of kunnen zelfs tot ernstige nadelige gevolgen leiden voor de dieren zelf.  
 
Door gebruik te maken van een te voren vastgesteld quotum af te schieten reeën, wordt er voor gezorgd dat een 
duurzame populatie is geborgd zowel in omvang als in opbouw en samenstelling van de populatie. Tevens is 
hiermee geborgd dat de gunstige staat van instandhouding van de soort op geen enkele wijze in gevaar kan 
komen.  
 
Preventieve maatregelen beogen een andere bevredigende oplossing te bieden in plaats van afschot, in het belang 
van de desbetreffende diersoort. Nu echter afschot plaatsvindt op basis van de draagkrachtberekening zoals 
opgenomen in het universeel beheerplan voor reeën en binnen de daarin geadviseerde periodes, verliezen 
preventieve maatregelen hun relevantie, aangezien door de inzet daarvan de draagkracht van het gebied voor 
reeën niet zal wijzigen en het belang van de desbetreffende soort hiermede dus niet is gediend.  
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5.7 VOORKOMEN EN BESTRIJDEN ONNODIG LIJDEN VAN ZIEKE OF GEBREKKIGE REEËN 

 
Bewust is de in het Besluit Beheer en Schadebestrijding opgenomen belang ‘’ voorkomen en bestrijden van onnodig 
lijden van zieke of gebrekkige dieren” hier opgesplitst in ‘voorkomen’ en ‘bestrijden’. Voorkomen ziet namelijk op 
maatregelen om onnodig lijden niet te laten plaatsvinden. Dit is nadrukkelijk gekoppeld aan de noodzaak om 
aantallen dieren binnen een populatie binnen een bepaalde omvang te houden waarbij wordt voorzien dat 
hierdoor geen dieren ziek worden (of verwond raken) als gevolg van de populatiedichtheid. Oftewel er is voor elk 
dier binnen de populatie voldoende ruimte om “adequaat te reageren op: honger, dorst en onjuiste voeding; 
thermaal en fysiek ongemak; verwondingen en ziekten; angst en chronische stress, en de dieren hebben de vrijheid 
om normale, soortspecifieke gedragspatronen te vertonen om zich aan te passen aan de 
omgevingsomstandigheden”. 
 
Ook ingeval er sprake is van een goede en duurzame populatie waarbij het beheer is afgestemd op het voorkomen 
van onnodig lijden, zal het nooit helemaal uitgesloten zijn dat toch een of enkele individuen van de soort ziek of 
gewond raken. Te denken aan aanrijdingen met verkeer. Ook in dit geval zal altijd ingegrepen moeten worden om 
dit onnodig lijden te beperken. Dit kan allereerst middels een afweging of het betreffende dier geholpen kan 
worden middels revalidatie en daarna terugbrengen in de natuur. 
Is dit niet mogelijk, dan bestaat ook hier de morele plicht om het dier uit zijn lijden te verlossen.  
Het staat voorop dat het voorkomen van onnodig lijden voorop staat. Mocht ondanks dat toch sprake zijn van een 
noodzaak tot ‘bestrijden’ (lees: beperken) van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren’ dan zal hiervoor 
ontheffing moeten kunnen worden afgegeven teneinde het betreffende dier uit zijn lijden te kunnen verlossen met 
gebruikmaking van het geweer.  
 
 

NOODZAAK  
 
Allereerst dient ter voorkoming van het optreden van ziekte of gebrekkige reeën te worden geborgd dat de omvang 
van de populatie reeën binnen Fryslân beperkt blijft tot de doelstand van 6.142 dieren.  
 
Door het voeren van een duurzaam beheer van de populatie wordt hierdoor onnodig optreden van ziekten of 
gewonde dieren voorkomen. Continuering van het gevoerde beleid en het beheer van de populatie is dan ook 
essentieel om onnodig lijden te voorkomen.  
 
Daarnaast dient ter bestrijding van toch optredende gevallen van zieke of gebrekkige reeën voldoende 
beheersruimte beschikbaar zijn. Dit houdt in dat aangewezen jachtaktehouders juridisch in staat worden gesteld 
om ook daadwerkelijk dieren uit hun lijden te kunnen verlossen met gebruikmaking van het geweer. Hiertoe dient 
in de af te geven ontheffing specifiek ruimte worden gegeven.  
 
Reekalveren, niet ziek of gewond of reeën die nog overlevingskansen hebben, dienen te worden aangeboden aan 
een reeënopvangcentrum dat gerechtigd is de dieren onder zich te hebben (ontheffinghouder opvang beschermde 
inheemse diersoorten). Het vervoer naar een  reeënopvangcentrum kan alleen plaatsvinden door personen 
(vervoerders) die door de politie zijn aangewezen om reeën (en edelherten, damherten of wilde zwijnen) te mogen 
– en na melding vooraf aan de politie (artikel 14, lid 3 Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten). Het 
vangen en vervoeren van reeën is tevens toegestaan door (medewerkers van) een ontheffinghouder ex artikel 75 
lid lid 3, 5 en 6 van de Flora- en faunawet (opvang en rehabilitatie van beschermde inheemse diersoorten). Deze 
ontheffinghouders kunnen (binnen het werkgebied waarop de ontheffing betrekking heeft) zonder melding vooraf 
aan de politie, zorgdragen voor het vangen, bemachtigen en vervoeren van gewonde of hulpbehoevende reeën. 
 
Bestrijding van onnodig lijden en zieke reeën met gebruikmaking van het geweer dient te kunnen plaatsvinden 
gedurende het gehele jaar en binnen de gehele provincie Fryslân en gedurende het gehele etmaal alsmede op zon- 
en feestdagen. 
 
Tevens is het noodzakelijk om ontheffing te geven voor het gebruik van het geweer in een veld dat niet voldoet aan 
de krachtens artikel 49 van de Flora- en faunawet gestelde eisen met betrekking tot de afmetingen.  
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7 VOORSTEL  

 
Voortzetting van het tot nu toe gevoerde beleid van populatiebeheer als middel is nodig. Ter voorkoming van 
onaanvaardbare schade door aanrijdingen met reeën, landbouwschade en verkeersveiligheid, alsmede ter borging 
van een duurzaam beheer van de omvang en kwaliteit van de reeënpopulatie binnen Fryslân, is beheer van de 
populatie noodzakelijk.  
 
Op basis van dit Faunabeheerplan wordt ontheffing ex artikel 68 aangevraagd voor het duurzaam beheren van de 
reeënpopulatie in Fryslân.  
 
De ontheffing wordt aangevraagd voor de periode 1 maart 2015- 31 december 2019.  
 
Ontheffing wordt aangevraagd voor het doden van reeën, op basis van het beheervoorstel en ter continuering van 
het beheer in de voorliggende beheersperioden in de werkgebieden van de volgende WBE-s’ 

1. WBE Aengwirden Schoterland 
2. WBE Ameland 
3. WBE Beneden de Linde 
4. WBE Bûtenfjild 
5. WBE Dongeradielen 
6. WBE Drachten e.o.  
7. WBE Kuinder en Linde  
8. WBE Lauwers  
9. WBE Lyste Sudwesthoeke  
10. WBE Marren  
11. WBE de Marne 
12. WBE Midden-Opsterland   
13. WBE Midden-Ooststellingwerf 
14. WBE Om de Terpen  
15. WBE Skarsterlân  
16. WBE Terschelling  
17. WBE Tsjonger Ald Djip  
18. WBE Tusken Wead en Sted  
19. WBE Tytjerksteradiel Sud  
20. WBE Utingeradeel  
21. WBE Veenpolders  
22. WBE Zuid-Oost Hoek 
23. WBE Gaasterlan 

 
Ontheffing wordt voor binnen het werkgebied van bovengenoemde WBE’s aangevraagd voor beheer middels 
afschot in het belang van de openbare veiligheid, in het belang van het reguleren van de populatieomvang en 
binnen de gehele provincie Fryslân ter voorkoming en bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren. 
 
Het verlenen van een ontheffing leidt er tevens toe dat hierdoor het optreden van schade aan de land- en 
tuinbouw, bosbouw en flora- en fauna niet zal optreden dan wel kan worden voorkomen. 
 
Uit oogpunt van registratie, volksgezondheid, toezicht en handhaving is het noodzakelijk dat geschoten reeën 
voorzien worden van een uniek merknummer. Dit registratiesysteem met behulp van loodjes wordt bekostigd door 
de machtiginghouders van het reeënafschot.  
 
Ter voorkoming van schade door reeën aan gewassen zullen preventieve maatregelen worden ingezet volgens de 
richtlijnen van het Faunafonds (www.faunafonds.nl) en het Handreiking Faunaschade (Oord 2009). 
 
DUURZAAM BEHEER VAN POPULATIE EN OPENBARE VEILIGHEID: 

 
De doelstand voor reeën is bepaald op maximaal 6.146 stuks. Het werkelijke afschot wordt jaarlijks, per WBE 
gebied, bepaald op basis van de resultaten van de voorjaarstellingen en de berekende aanwas (basis is het 
aanwaspercentage zoals is opgenomen in het Universeel Reewildbeheerplan 2008). Tussen 2008 en 2014 is de 
voorjaarsstand redelijk constant gebleven. Wel is er sprake van enige fluctuaties in de omvang, maar de trend is 
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gelijkblijvend. Bij een gemiddeld afschot van 1.232 dieren per jaar werd de populatie onder de doelstand van 6.146 
stuks gehouden. Verwacht wordt dat de populatie ook de komende vijf jaren beneden de doelstand kan worden 
gehouden wanneer jaarlijks maximaal 1.232 reeën worden geschoten.  
 
Bij geen duurzaam beheer van de populatie zullen de aantallen reeën stijgen. Als gevolg hiervan ontstaat meer 
onderlinge concurrentie en zullen meer trek- en zwerfbewegingen plaatsvinden waardoor meer aanrijdingen in het 
verkeer ontstaan en toename van verdrinkingsslachtoffers (zie onder andere hoofdstuk 1). Het lijden dat hiervan 
het gevolg is, is te voorkomen.  
 
Door het op de doelstand houden van de omvang en samenstelling van de populatie wordt tegelijkertijd onnodige 
en ongewenste schades aan land- en tuinbouw, flora en fauna, verkeer alsmede de verkeersveiligheid binnen de 
provincie verzekerd. Tevens wordt hiermee ongewenste en onnodige toename van aangereden reeën en onnodig 
lijden van deze dieren beperkt (valwild).  
 
Voor het beheer in de komende vijf jaar wordt aangesloten bij de Beleidsregels uitvoering Flora- en faunawet van 
de provincie Fryslân (2010). 

 Als ontheffingsperiode (afschotperiode) conform de beleidsregels gelden de volgende 
perioden:”Mannelijke reeën (jaarling en ouder) van 15 april tot en met 14 september; vrouwelijke reeën 
en kalveren (zowel mannelijke als vrouwelijke) van 1 januari tot en met 14 maart. 

 Ontheffingstijdstip Van één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang, van 1 april t/m 14 
september. Buiten dit tijdvak van een half uur voor zonsopkomst tot een half uur na zonsondergang”.  

 
Indien de komende jaren uit de rapportages van de wildbeheereenheden blijkt, dat de ontwikkeling van de stand 
dat vraagt, zal het aantal af te schieten reeën per jaar bijgesteld worden. 
 
VOORKOMEN EN BESTRIJDEN VAN ONNODIG LIJDEN VAN ZIEKE EN GEBREKKIGE DIEREN  

 
Mede gelet op de intrinsieke waarde van het dier, in geval van onnodig lijden, zal door het gehele jaar en binnen de 
gehele provincie en ook gedurende het gehele etmaal moeten kunnen worden ingegrepen. Vanuit dat oogpunt 
wordt ook specifiek ontheffing gevraagd in het belang van het voorkomen en bestrijden van onnodig lijden van 
zieke en gebrekkige dieren.  
 
Ten behoeve van bestrijding van onnodig lijden en zieke reeën met gebruikmaking van het geweer wordt binnen de 
gehele provincie Fryslân ontheffing aangevraagd: 

 Gedurende het gehele jaar  
 Gedurende het gehele etmaal 
 Alsmede op zon- en feestdagen 
 ontheffing voor het gebruik van het geweer in een veld dat niet voldoet aan de krachtens artikel 49 van de 

Flora- en faunawet gestelde eisen met betrekking tot de afmetingen.  
 
 
MOGELIJKHEID VOOR NIET AANGESLOTEN JACHTHOUDERS VOOR GEBRUIKMAKING 
ONTHEFFING 
Op grond van beleidsregels kunnen alleen bij een WBE aangesloten jachthouders van de ontheffing gebruik maken. 
Dit geldt daarbij alleen voor WBE’s die ook daadwerkelijk het reeënbeheer in het eigen werkgebied uitvoeren 
conform het Universeel Reeënbeheerplan (Universeel beheerplan voor reeën in Groningen, Fryslan en Drenthe) en 
die voldoen aan de voorwaarden in de ontheffing. 
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