
Gebiedsplan nr. 2; Bijlage 2 van WBE Ameland. 
 

Bijlagen 1 tm 7 van WBE Ameland 

 

Bijlage 1: Voorjaarstellingen 2017-2019 en gemiddelde (bron FRS) 

 

 
 

Bijlage 2: Valwild 2017-2019 en gemiddelde (bron FRS) 

 

 
 

 

Bijlage 3: Afschottoewijzing en realisatie 2017-2019 (bron FRS) 

 

 
 

Bijlage 4: Afschotberekening 2020 

 

Zoals in het gebiedsplan beschreven 25(0-5%), 30(5,1-10%) of 35%(>10% van de gemiddelde 

voorjaarstand 2017-2019. De afschot verdeling afhankelijk van de Bok/Geit verhouding 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bok geit bokkalf geitkalf onbekend verhouding 
geit/bok

totaal

2017 42 66 11 28 11 1,8 158
2018 50 95 11 16 10 1,8 182
2019 53 100 12 28 4 2,0 197

gemiddeld 48 87 11 24 8 1,9 179

verkeer overig totaal verkeer overig totaal
2017 11 8 19 7,0 5,0 12,0
2018 13 16 29 7,0 9,0 16,0
2019 21 9 30 11,0 5,0 15,0

gemiddeld 15 11 26 8,3 9,1 14,4

Valwild; aantal Valwild; percentage

bok geit bokkalf geitkalf totaal toegekend toegekend Totaal %bok %geit %totaal
afschot bok afschot geit afschot

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
2018 20 0 0 0 20 20 0 20 100% 0% 100%
2019 9 14 1 3 27 9 18 27 111% 100% 100%

179 179
8,3% 30%

afschot toewijzijng 2020 totaal 54
1-1,9

35
19Toekenning Bok

gemiddelde voorjaarsstand

Bok/Geit verhouding
Toekenning Geit

valwildpercentage



Bijlage 5: Kaart met zonering 1 tm 4 en motivatie 

 

 
 

 



 

Motiveringen. Bijlage 5. 

Motivering bij bijlage 1.1 

In overleg met reewild coördinatoren  en terreinbeheerders zijn wij tot de beslissing gekomen om de 

belangrijkste hotspots met te omcirkelen met een straal van 500 meter. Deze hotspots zijn kort 

samen te vatten tot de verbindingsweg, kooiweg en de zwarteweg. Op deze kan getracht worden 

een nulstand te handhaven i.v.m. de verkeersveiligheid, echter zal deze bijzonder lastig te realiseren 

zijn door de behoorlijke toeristische druk die op het eiland ligt. De grootte van de cirkel is gekozen 

om migratie tegen te gaan uit gebieden waar de reeën geen wegen gewend zijn,  en er dus dan 

nieuwe gevaarlijke situaties gecreëerd gaan worden.  

Motivering bij bijlage 1.2 

Voor deze locaties hebben we besloten het eiland te omcirkelen rondom de hotspots zoals 

aangegeven hierboven, met een lijn vanaf de westpunt bij Hollum tot paal 17 (bureblinkert) de 

reden hiervoor is de smalle vorm van het eiland met de belangrijkste weg op het eiland er midden 

door heen. Door op deze locaties intensief afschot plaats te laten vinden zal er minder migratie 

plaats vinden richting de wegen en zullen er minder reeën in vreemde territoria zich proberen te 

huisvesten.  

Motivering bij bijlage 1.3 

Om de bovenstaande maatregelen extra kracht bij te zetten hebben we ervoor gekozen om vanaf 

paal 17 (bureblinkert) alles aan de oostkant aan te merken als locatie waar de dichtheid van de 

populatie dusdanig beperkt zal moeten worden om migratie richting de wegen te voorkomen. Daar 

er in dit gebied geen wegen lopen maar wel een aanzienlijke reewild populatie aanwezig is zal hier 

dan ook noodzakelijk afschot plaats moeten vinden om migratie te voorkomen. Tevens is het in dit 

gebied aanzienlijk beter het afschot te realiseren t.o.v. de hotspots, waar altijd rekening moet 

worden gehouden met weg gebruikers en toerisme.  

Motivering bij bijlage 1.4 

Er is besloten om geen enkel gebied hiervoor aan te merken omdat we in een besloten gebied de 

eiland reeën moeten beheren. Daar het eiland relatief smal is en hoofdzakelijk met toerisme word 

beladen is het niet haalbaar om bepaalde gebieden uit te sluiten van afschot. Mede door het 

toerisme word het reewild vaak naar verschillende gebieden gedreven.  
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Bijlage 6: Kaart met gebieden en omschrijving waar geen beheer plaats vindt  

 

 
 

 



Onderstaande gebieden c.q. wegen is geen afschot mogelijk: 

1 camping klein vaarwater, niet mogelijk 

2 het kooirecht nabij Buren, niet toegestaan 

3 de vennoot vlakte, het nijlandsreid, niet toegestaan 

4 de standunen, niet toegestaan  

5 camping duinoord, niet mogelijk 

6 groenewold, niet toegestaan 

7 Camping roosdunen, niet mogelijk 

8 Zonnepark, niet mogelijk 

9 zomerhuizen terrein bosrand – zwarteweg, niet mogelijk 

10 fenneweg, niet mogelijk 

11 camping boomhiemke, niet mogelijk 

12 vakantiepark qurios, niet mogelijk 

13  bebouwde kom, niet toegestaan en niet mogelijk.  

 

 

Bijlage 7: Kaart met gezamenlijke hotspots samen met buur WBE’s 

 

Is niet van toepassing bij WBE Ameland. 


