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1. Aanleiding 

In het kader van mijn Master studie in Forest and Nature Conservation aan de 

Wageningen Universiteit heb ik me gedurende een stage van vijf maanden bezig 

gehouden met het reewildbeheer in de Regio Oost van Staatsbosbeheer. Aan de hand 

van de huidige situatie heb ik getracht een verbeterde aanpak op te stellen voor het 

beheer in terreinen van Staatsbosbeheer. Vóór mij heeft een andere stagiair van de 

Universiteit Utrecht (E.T. Pos) getracht een basis te leggen hiervoor. Echter tot een visie 

en stappenplan is hij niet gekomen. Zijn rapport fungeerde wel als startpunt voor mijn 

werk. 

Gedurende het onderzoek bleek al dat een bredere aanpak nodig is voor effectief beheer. 

Daarom gaat de focus ook verder dan uitsluitend de terreinen van Staatsbosbeheer. Na 

gesprekken met verschillende betrokkenen acht ik de kans ook groot dat er kansen zijn 

voor ontwikkeling van reeënbeheer op grotere schaal. 

 

In dit rapport heb ik geprobeerd eerst een beeld te geven van het ree zelf, daarna de 

huidige regelgeving en visie van Staatsbosbeheer met betrekking tot dit dier. Vervolgens 

zal ik een toelichting geven op het huidige beheer en de beheersmaatregelen die 

momenteel gebruikt worden. Waarna ik zal eindigen met mijn eigen visie en stappenplan 

voor beheer. 
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2. Het ree Capreolus capreolus 

 

2.1 Algemene morfologie 

In vergelijking met andere herbivoren in Nederland hebben reeën een relatief kleine en 

slanke bouw, ontwikkeld om nauwelijks zichtbaar te zijn in hun leefomgeving. Over het 

algemeen hebben reeën vrij grote oren, een lange nek met een kleine romp en lange 

ledematen. Reeën variëren tussen de 18 en 49 kg en verschillen tussen de mannelijke en 

vrouwelijke dieren zijn klein. Gedurende de zomer hebben ze een korte vacht opgebouwd 

uit dunne haren met een zeer karakteristieke bruine kleur. De wintervacht is hier zeer 

verschillend van, een grijze dichte vacht van dikkere haren. Reeën hebben een vrij korte 

staart, variërend tussen 2 en 4 centimeter. Kalveren kunnen gezien worden met of zonder 

de welbekende lijn witte stippen over het lichaam. 

 

Mannelijke reeën vormen geweien tijdens de winter, het eerste en tweede gewei zijn over 

het algemeen kleiner dan die van oudere reeën. In contrast met de meeste andere 

hertachtigen in Europa begint het ree vrij snel met het vormen van een nieuw gewei na 

verlies van de oude, wat van eind oktober tot begin januari gebeurt. Geweien zijn volgroeid 

rond maart en zijn dan nog bedekt met een fluweelachtige huid, deze vervelt en wordt 

geveegd vanaf april.  

 

Een opvallende verschijning is ook de witte vlek aan de achterkant van reeën, beter 

bekend als de spiegel. De felheid van de witte kleur is afhankelijk van het seizoen. 

Ondanks het feit dat er weinig verschil is tussen mannelijke en vrouwelijke individuen is de 

spiegel een voorbeeld dat juist wel verschil toont in zowel de vorm als de grootte. 

Vrouwtjes hebben een spiegel met een zogenaamd schortje, waarbij de spiegel aan de 

onderkant een verlenging heeft van haren (ongeveer 7 centimeter in lengte); hierdoor lijkt 

de spiegel min of meer hartvormig. Mannelijke individuen hebben een kleinere spiegel 

zonder deze verlenging, met als gevolg dat deze een meer nierachtige vorm heeft. Door 

deze verschillen is de spiegel een goede manier om onderscheid te maken tussen de 

mannelijke en vrouwelijke individuen. Reeën gebruiken de spiegel als een waarschuwing 

voor elkaar, bij mogelijk gevaar kan de spiegel groter gemaakt worden (Anderson et al. 

1998). 
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2.2 Verspreiding van reeën en hun habitat 

2.2.1 Geschiedenis en verspreiding in Europa 

Met behulp van fossielen en archeologische vondsten kunnen we het verspreiden, 

terugtrekken en fluctuaties in de grootte van reeënpopulaties reconstrueren over de tijd. 

Ongeveer 21.000 – 17.000 jaar geleden was het grootste gedeelte van noord Europa een 

woestijn van ijs en grote delen van Scandinavië, Ierland, Groot-Brittannië, Denemarken en 

noord Duitsland waren bedekt met een grote ijskap (Andersen & Borns, 1994). In zuid 

Europa waren er echter nog steeds gebieden waar reeën konden overleven en zich 

voortplanten. Rond 17.000 jaar geleden was er een stijging in de temperatuur met als 

gevolg dat de geschikte gebieden voor reeën zich naar het noorden uitbreidden. Dit was 

echter maar van korte duur en rond 11.000 jaar geleden was er weer een relatief snelle 

daling in de temperatuur en vele soorten, waarschijnlijk inclusief de reeën, waren 

gedwongen om zich weer terug te trekken richting het zuiden. Ongeveer 10.000 jaar 

geleden steeg de temperatuur weer geleidelijk en rond die tijd waren er drie typen bos in 

Europa; een brede gordel van een gemengd bos (met berk, spar en den) over Europa 

heen met ten noorden daarvan een berkenbos en hazelaarbossen ten zuiden hiervan. Dit 

betekent dat aan het begin van het Holoceen het grootste gedeelte van Europa een 

geschikt habitat vormde voor de reeën. De eerste fossiele vondsten van reeën in 

Nederland geven dan ook aan dat de soort hier aanwezig was vanaf dit moment (ruwweg 

10.000 jaar geleden). In het verleden werden reeën sterk bejaagd met als gevolg dat 

populaties vooral voorkwamen in de bosrijke gebieden. Vandaag de dag komen reeën 

weer voor in vrijwel alle gebieden van Nederland met uitzondering van de meeste 

Waddeneilanden. Het aantal reeën is de laatste 50 jaar enorm toegenomen, als men kijkt 

naar het afschot was dit in 1960 nog ongeveer 4000 met in 2005 al 15.000 dieren. De 

huidige populatiegrootte wordt geschat op ongeveer 100.000 individuen (Vereniging het 

Reewild, 2011). Wel moet worden gezegd dat het vrij moeilijk is om de populatie te 

schatten vanwege de schuwe aard van het ree en omdat het verkrijgen van betrouwbare 

telresultaten heel lastig is. Zoals al eerder vermeld worden reeën gevonden in een groot 

aantal verschillende omgevingen. Van verschillende bostypen (loof- en naaldbossen), 

moerasgebieden, heidegebieden tot de meer struikachtige omgevingen (Danilkin & 

Hewison, 1996; Telleria & Virgos, 1997; Holand et al. 1998). Een van de weinige gebieden 

waar reeën niet voorkomen zijn de hogere berggebieden en de zeer open graslanden. Dit 

is gekoppeld aan het feit dat reeën zich niet zo snel kunnen verplaatsen als andere 

hoefdieren. 
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Dit heeft als gevolg dat een van de belangrijkste eisen voor het reeënhabitat is dat er 

voldoende dekkingsmogelijkheden zijn (Tufto et al. 1996; Aanes et al. 1998; Cederlund et 

al. 1998), naast uiteraard de aanwezigheid van voldoende voedsel en ruimte om te rusten. 

De hoge tolerantie van reeën ten opzichte van menselijke activiteiten hebben er ook toe 

geleid dat veel gebieden als bouwlanden, aangeplante bossen en in sommige gevallen 

zelfs de voorstedelijke gebieden als leefgebied fungeren (Strandgaard 1972; Tufto et al. 

1996; Hewison et al. 1998; Latham et al. 1999). 

 

2.2.2 Reeën in Nederland 

Enkele eeuwen geleden kwamen er in Nederland nog grote roofdieren voor waarvan de 

ree mogelijk een belangrijk onderdeel van het dieet was. Hieronder waren de wolf, bruine 

beer, lynx en de wilde kat (Al, 1995). Tegenwoordig is er van deze roofdieren alleen nog 

maar de vos over. Echter heeft de vos geen tot nauwelijks een invloed op de grofwild 

populaties. Omdat in Nederland er vrijwel geen grote roofdieren meer voorkomen worden 

aantallen van reeën tegenwoordig voornamelijk beperkt door verkeersslachtoffers, 

verdrinking, ziektes, ouderdom en afschot. 

In sommige gevallen kan het nog voorkomen dat reekalveren die toevallig gevonden 

worden, door wilde zwijnen of vossen hierdoor gedood worden maar dit is een 

verwaarloosbaar effect op de mate van aanwas van reeën. Een toenemend probleem 

echter is de hoeveelheid verkeersongelukken waarbij reeën betrokken zijn. Doordat we in 

Nederland de laatste 50 jaar een grote toename hebben gezien van het wegennet, is het 

leefgebied van reeën en andere dieren enorm versnipperd geraakt. De dagelijkse trek van 

reeën door hun territoria (bijvoorbeeld van foerageer- naar rustgebieden) of de emigratie 

van reeën naar andere gebieden, voornamelijk door jaarlingen, betekent dat er veel wegen 

overgestoken moeten worden. Dit brengt het risico van aanrijdingen met zich mee wat 

uiteraard alleen maar hoger zal worden met de toename van het (vracht)verkeer. Sterfte 

van reeën in Nederland wordt verder ook nog beïnvloed door onder andere illegale jacht 

(met andere woorden stroperij) en legale jacht (afschot). Echter, zelfs inclusief dit afschot 

neemt de hoeveelheid reeën in Nederland nog steeds toe. De sterfte van reeën is blijkbaar 

minder dan de jaarlijkse aanwas met als gevolg een toename van de populatie. De 

geschatte reeënstand in 2011 telde ongeveer 100.000 individuen, maar door de 

schuwheid en illustere karakter van de ree wordt dit gezien als een ondergrens, het aantal 

zou nog aanmerkelijk hoger kunnen liggen (Vereniging het Reewild, 2011). 
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Figuur 1 Verspreiding van reeën in Nederland in de afgelopen eeuw per tijdsperiode van 25 jaar 

startende vanaf 1900 en eindigend in 2012 (Aangepast van de Nationale Databank Flora en Fauna). 

Echter moet men deze informatie met een korreltje zout nemen, aangezien bekend is dat de reeën 

populaties gegroeid zijn in Nederland vanuit Gelderland (Greep et al. 2011) 
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2.3 Het gedrag van de Ree 

De vorige secties concentreerden zich op de algemene morfologie en distributiepatronen 

van Capreolus capreolus. Echter, een belangrijk aspect van de succesvolle verspreiding 

van deze soort is waarschijnlijk ook het gedrag, voornamelijk het territoriale en 

reproductief gedrag. In dit hoofdstuk wordt de nadruk gelegd op een aantal 

gedragspatronen die potentieel belangrijk zijn voor zowel het succes van de soort als voor 

beheersmaatregelen. Voorbeelden hiervan zijn territoriaal, groeps- en seksueel gedrag. 

Het eerste gedeelte zal voornamelijk gaan over het territoriale gedrag, inclusief territoriale 

verdediging en groepsgedrag. Omdat dit gedrag niet statisch is maar dynamisch en 

aangepast kan worden, zal ook de variatie van deze typen gedrag besproken als gevolg 

van geslacht, leeftijd, seizoenen en ecologische variëteit. Dit gedeelte wordt afgesloten 

met een aantal opmerkingen betreffende het reproductieve gedrag van reeën. 

 

2.3.1 Territoriaal gedrag 

In vergelijking met andere grotere herbivoren zijn reeën relatief solitaire dieren. Over het 

algemeen leven ze alleen of vormen ze kleine groepen die bestaan uit een volwassen geit 

met haar kalveren, soms worden deze groepen uitgebreid met de aanwezigheid van een 

volwassen bok (Kurt 1968; Dzieciolowski 1979; Bideau et al. 1983b; Danilkin & Hewison, 

1996). Volwassen mannetjes worden als zeer territoriaal geacht en verkrijgen hun eerste 

echte eigen territorium in hun tweede of derde jaar (Bramley 1970; Strandgaard 1972; 

Bideau et al. 1983a; Liberg et al. 1998). Ondanks het feit dat er bij zeer hoge dichtheden 

een zekere mate van overlap kan plaatsvinden tussen de territoria, blijken de 

kerngebieden van individuele territoria van een constante grootte en blijven deze exclusief 

(Cederlund 1983; Bideau et al. 1993; Chapman et al. 1993; Andersen et al. 1998; Vincent 

et al. 1995; Lamberti et al. 2006). De territoria van mannetjes blijken ook zeer stabiel, 

ondanks dat ze elk jaar worden vernieuwd, blijven bokken in vrijwel hetzelfde gebied waar 

ze hun eerste eigen territorium hebben verkregen (Bramley 1970; Johansson et al. 1996; 

Linnell & Andersen 1998). Zelfs na het overgaan van een territorium van een oude naar 

een nieuwe bok kunnen dezelfde grenzen aangehouden worden (Strandgaard 1972). Het 

verlies van een territorium kan het gevolg zijn van sterfte of ouderdom en het is 

aangetoond dat oudere bokken hun territorium kunnen verliezen en vervolgens hun 

bewegingen reduceren tot een klein gebied of zelfs nomadisch kunnen worden 

(Johansson et al. 1996; Andersen et al. 1998). De grootte van territoria kan erg 

verschillen, dit hangt af van zowel de dichtheid van de populatie, de aanwezigheid van 

ecologische bronnen (voedsel, vluchtmogelijkheden), leeftijd van bokken en de 
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geslachtsverhouding. Groottes tussen 5 en 150 ha zijn gevonden, echter de meerderheid 

van onderzoeken gaven een gemiddelde grootte aan tussen de 10 en 50 ha. De grootste 

territoria werden gevonden in de meer noordelijk gelegen gebieden. Mogelijkerwijs duidt 

dit op een relatie tussen de grootte van een territorium en de aanwezigheid van 

ecologische bronnen (Cederlund 1983; Mysterud, 1999). De suggestie is ook gegeven dat 

de grootte van territoria niet alleen bepaald wordt door populatiedichtheden of 

beschikbaarheid van bronnen maar ook door de zichtbaarheid van een ree in het gebied 

(Andersen et al. 1998). 

Territoriale verdediging door volwassen mannelijke reeën is zeer frequent tijdens de bronst 

en reebokken maken gebruik van bepaalde vocalisaties, achtervolgingen en het zich 

terugtrekken om de niet gewenste reebok er van te overtuigen het territorium te verlaten. 

Echter, daadwerkelijk vechten tussen twee reebokken is relatief zeldzaam (Bramley 1970; 

Danilkin & Hewison, 1996) en het meeste territoriale gedrag is gericht op de niet 

volwassen mannetjes, specifiek de mannetjes die competitief een potentiële bedreiging 

vormen (Bramley 1970; Strandgaard 1972; Wahlström, 1994).  

 

De jongere jaarlingbokken hebben vaak geen eigen territorium en verplaatsen zich over 

een gebied dat ongeveer twee keer de grootte heeft van het territorium van volwassen 

reebokken (Bideau et al. 1983a, Bideau et al. 1993; Johansson 1996). Observaties tonen 

aan dat jaarlingbokken gebruik maken van verschillende territoria van volwassen 

reebokken (Bramley 1970; Danilkin & Hewison, 1996). Voorgaande onderzoeken hebben 

laten zien dat jaarlingbokken twee verschillende strategieën kunnen toepassen in het 

gebruik van beschikbare ruimte; zogenaamde “satellites” en “peripherals” (Bideau et al. 

1993; Liberg et al. 1996). Satellites overlappen grote delen of alles van het territorium van 

één volwassen reebok maar maken ook excursies naar gebieden hierbuiten. Peripherals 

hebben een soort kerngebied in de buffer zones tussen territoria en gebruiken deze 

naastgelegen gebieden. 

Over het algemeen zijn vrouwelijke reeën niet extreem territoriaal, ze hebben wel hun 

eigen territoria maar deze overlappen vaak (Bramley, 1970; Chapman et al. 1993). 

Kerngebieden van geiten zijn ook vaak kleiner dan die van volwassen reebokken en bij 

hogere populatie dichtheden kunnen deze zelfs volkomen overlappen. Territoria van 

geiten zijn onafhankelijk van reebokken en geiten verplaatsen zich vaak door het gebied 

van meerdere bokken (vergelijkbaar met jaarlingbokken; Bramley, 1970). Niet volwassen 

geiten hebben vaak een territorium dat vergelijkbaar is met die van volwassen geiten 

(Bideau et al. 1993) wat ook zeer dichtbij is of zelfs overlap vertoont met die van de 
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moeder (Danilkin en Hewison, 1996). Reeën gebruiken over het algemeen de fysieke 

structuur van de omgeving om de grenzen van territoria aan te geven, zoals paden, sloten 

en bosranden (Bramley 1970; Danilkin & Hewison 1996). 

 

2.3.2 Seizoensgebonden en ecologische variatie in territoriaal gedrag 

Elk jaar worden reeën gedwongen om zich aan te passen aan de behoeften en 

beperkingen die opgelegd worden door zowel de omgeving en ecologie van hun soort op 

dat specifieke moment van het jaar. Variabelen die veranderen met het jaar, zoals 

populatie dichtheden, beschikbaarheid van voedsel, klimatologische omstandigheden en 

de openheid van de omgeving kunnen allemaal een invloed hebben op de vorming en 

structuur van groepen of op het territoriale gedrag. Tijdens de lente en de zomer worden 

de reeën voornamelijk solitair. Aangezien het geobserveerde gedrag tijdens deze periode 

vergelijkbaar is tussen verschillende omgevingen en ecologische omstandigheden is dit 

vermoedelijk sterk gerelateerd aan de reproductieve functies en minder aan 

omgevingsvariabelen. In anticipatie van het komende bronstseizoen vertonen de bokken 

agressief gedrag, wat het gevolg is van versterkt territoriaal gedrag (Bideau et al. 1983a). 

Na de bronst en geboorte van de nieuwe kalveren verkleinen de geiten hun territoria als 

gevolg van het zorgen voor de kalveren (Kurt 1968; Danilkin & Hewison 1996). 

 

Solitair gedrag wordt minder aan het begin van de herfst en er worden meer groepen 

gevormd als gevolg van de aanwinst van nieuwe kalveren en fusies van kleinere 

eenheden van naast elkaar gelegen territoria (Stüwe & Hendricks 1984; Danilkin & 

Hewison 1996). Hoe reeën gebruik maken van hun omgeving blijkt erg flexibel gedurende 

de winter als reactie op de beschikbaarheid van bronnen zoals voedsel en 

schuilmogelijkheden. Bijvoorbeeld, in de meer open gebieden kunnen winterterritoria vrij 

groot zijn als gevolg van een wijde distributie van bronnen. In contrast, de veel meer 

gesloten beboste gebieden laten winterterritoria zien die veelal kleiner zijn. Echter, het is 

ook aangetoond dat reebokken de grootte van hun gehele gebied kunnen reduceren als 

reactie op de vergrote competitiedruk om de ruimte, maar dat kerngebieden behouden 

blijven. 

Ook de grootte van groepen (“sprongen”) in de winter is afhankelijk van onder andere het 

type habitat, meer specifiek de openheid van een gebied. De gemiddelde grootte van 

groepen wordt hoger naarmate de openheid van een gebied toeneemt, met groepen van 2 

of minder in beboste gebieden en meer dan 4 in gebieden met een hogere openheid 

(Dzieciolowski 1979; Bresinski 1982; Cibien et al. 1989, Hewison et al. 1998). De grootte 



 9 

van groepen is ook afhankelijk van populatie dichtheden, hoe hoger deze dichtheid hoe 

groter de groepen gemiddeld worden; dit geldt voor zowel beboste als de meer open 

gebieden (Vincent et al. 1995). 

 

2.3.3 Seksueel gedrag 

Over het algemeen bepaalt de distributie van ecologische bronnen (bijvoorbeeld voedsel, 

schuil en vluchtmogelijkheden) de reproductie strategieën van een soort (Clutton-Brock 

1989; Tufto et al. 1996). Het zijn voornamelijk de mannelijke leden van een populatie zijn 

die het reproductieve systeem het sterkst kunnen beïnvloeden, zijn er twee mogelijke 

strategieën voor reebokken. Ten eerste omzwerven, dit wordt verwacht wanneer 

voedselbronnen niet in grote hoeveelheden beschikbaar zijn of wanneer ze 

onvoorspelbaar zijn (dit maakt ze moeilijk te verdedigen). Hier staat een andere strategie 

tegenover, namelijk die van de verdediging van bronnen en een meer statische aanpak. 

Wanneer bronnen ruim beschikbaar zijn of op voorspelbare plekken voorkomen wordt het 

de moeite waard voor een reebok om deze te verdedigen (Clutton-Brock & Harvey 1978; 

Clutton-Brock 1989). De combinatie van een aantal factoren zoals populatiedichtheid, 

distributie en beschikbaarheid van bronnen en de geslachtsratio in een populatie zullen 

uiteindelijk bepalen wat voor strategieën toegepast zullen worden (Sandell & Liberg, 

1992). 

De periode dat de volwassen geiten geslachtsrijp zijn en beschikbaar worden is de bronst. 

Deze begint ongeveer in de maand juli en gaat door tot in augustus; over het algemeen 

duurt deze periode minder dan een maand. Reebokken worden seksueel actief ongeveer 

vanaf april tot september en soms zelfs tot oktober (Short & Mann 1966; Sempéré et al. 

1998). Gedurende deze periode blijven reebokken dicht bij de geiten en volgen ze hen 

door er omheen te cirkelen in rondjes of in een achtvorm, het zogenaamde drijven (Hennig 

1962; Strandgaard 1972; Kurt 1991; Danilkin & Hewison 1996). Het daadwerkelijke paren 

gebeurt alleen tijdens een beperkte periode en geiten laten zich herhaaldelijk en frequent 

dekken gedurende deze periode.  

 

2.4 Populatiedynamiek van reeën 

In een gezonde populatie in haar natuurlijke leefomgeving wordt de structuur en de grootte 

van een populatie voornamelijk bepaald door een combinatie van factoren. Hieronder 

vallen de beschikbaarheid, kwaliteit en verdeling van ecologische bronnen (zoals voedsel, 

schuil- en vluchtmogelijkheden), maar ook de aanwezigheid van roofdieren, parasieten en 

virussen kunnen een sterk effect hebben op een populatie. Verder zijn ook competitie, 
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migratie en de mate van aanwas belangrijk voor het bepalen van de grootte en de 

structuur van een populatie. Echter bij competitie moet worden gezegd dat dit niet alleen 

binnen de soort, maar ook met andere soorten te maken kan hebben (inter- en 

intraspecifieke competitie). Bijvoorbeeld in de Oostvaardersplassen zijn de reewild 

populaties drastisch afgenomen door competitie met edelhert, heckrunderen en konik 

paarden. Ook in de Amsterdamse waterleidingduinen kan het damhert een rol hebben 

gespeeld in de regulatie van reeën. 

Predatie, de jacht op reeën door roofdieren, is een direct effect op de populatie in termen 

van aantallen en structuur, er is echter nog steeds een discussie gaande over de impact 

van roofdieren op het systeem als geheel of zelfs op de populatie (bijvoorbeeld Sinclair, 

1985; Messier, 1994). Afhankelijk van de relatieve populatie dichtheden van zowel de 

prooi als het roofdier, de functionele reactie van roofdieren en de beschikbaarheid van 

alternatieve prooidieren, worden er een aantal hypotheses opgesteld: 

1) Dichtheidsonafhankelijke limitatie: roofdieren doden hun prooi onafhankelijk van 

hoeveel prooidieren er beschikbaar zijn. Volgens deze hypothese kunnen 

veranderingen in de populaties van prooien het gevolg zijn van een aantal factoren 

waar predatie de meeste invloed kan hebben. 

2) De regulatiehypothese: vanwege predatie zal de populatie dichtheid van prooien 

fluctueren rond een bepaald gemiddelde. Een toename in de hoeveelheid prooi 

leidt automatisch tot een toename in de hoeveelheid prooien die gedood worden 

door roofdieren en omgekeerd. Hierdoor wordt een populatie na verloop van tijd 

gedwongen richting een bepaald evenwicht (Turchin, 1995). 

3) “Predator-pit” hypothese: predatie is een dichtheidsafhankelijk mechanisme (met 

andere woorden regulerend) bij lage prooi dichtheden. Echter, zodra de 

populatiedichtheid van een prooi toeneemt tot voorbij een bepaalde 

drempelwaarde kunnen roofdieren het niet meer bijhouden en worden andere 

factoren zoals de draagkracht van de omgeving bepalend voor de grootte en 

structuur van een populatie (Messier en Crete, 1985). 

 

In het voorjaar, in anticipatie op het komende bronstseizoen, kan ook migratie van de 

jaarlingbokken en geiten een belangrijke invloed hebben op de populaties in bepaalde 

gebieden. Zoals in voorgaande hoofdstukken al genoemd is, hebben reeën een bepaald 

kerngebied van minimale omvang nodig (zie hoofdstuk 2.3.1 en 2.3.2). Wanneer de 

dichtheid van reeën toeneemt in een bepaald gebied, zullen de grotere territoria eerst in 

omvang afnemen totdat de minimum grootte van het kerngebied bereikt wordt. Sociaal 
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gedrag zorgt er vervolgens voor dat het teveel aan reeën, in dit geval vaak jaarlingbokken 

en geiten, het betreffende gebied moet verlaten. Dit is echter voornamelijk een invloed op 

de structuur van de populatie en in mindere mate een invloed op de hoeveelheid 

individuen in het grotere gebied. Een mechanisme dat wel invloed heeft op aantallen 

reeën is een geboorte beperking dat waargenomen kan worden in reeënpopulaties 

naarmate dichtheden toenemen. Dit kan op verschillende manieren; de gemiddelde 

worpgrootte van geiten kan afnemen (Stubbe, 1990; Ratcliffe en Mayle, 1992; Princée, 

1994; van Vliet, 2001). Ook kan de leeftijd van geiten wanneer ze voor het eerst 

voorplanten toenemen van één naar drie jaar (Ellenberg, 1975). Wanneer de 

reeëndichtheid dusdanig toeneemt dat er voedseltekorten ontstaan, kan dit ook een 

gevolg hebben voor de overlevingskans van pasgeboren kalveren (Ellenberg, 1975). 

Zowel door neonatale sterfte als gevolg van een te laag geboortegewicht als door 

juveniele sterfte door te weinig voeding kan de aanwas van een populatie drastisch 

verminderd worden. 

 

Een laatste belangrijke dichtheidsafhankelijke factor is sterfte door ziekte. Over het 

algemeen wordt de kans op infectie door bacteriën, virussen of wormen groter naarmate 

een populatie groter wordt. Een toename in populatie dichtheden dwingt individuen om 

vaker contact met elkaar te hebben waardoor ziektes snel epidemieën kunnen worden, 

zoals voor reeën in het geval van long- en maagwormen (van Vliet, 2001). Wanneer reeën 

in een goede conditie zijn hoeven ze niet per definitie ziek te worden van dergelijke 

infecties. Een bijkomende factor is echter, dat met een toename in de hoeveelheid reeën 

de conditie van individuen achteruit kan gaan als gevolg van voedseltekorten of stress, 

wat leidt tot een hogere kans op sterfte door infectie. Vanuit het oogpunt van zowel sterfte 

van jonge dieren als sterfte door ziekten is het dus van belang dat reeën de mogelijkheid 

hebben tot het aanleggen van veel reserves voor het winterseizoen en beschikken over 

ruime hoeveelheden voedsel. 
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3. Beleidskaders voor het beheer van Reeën 

 

3.1 Flora en Faunawet 

Op 1 januari 2002 is de Jachtwet vervangen door een nieuwe, in de Europese Unie 

geïntegreerde wet, genaamd de Flora en Faunawet. Deze wet is in het leven geroepen om 

planten- en diersoorten in Europa te beschermen. Er zijn richtlijnen opgenomen met 

betrekking tot de bescherming van soorten, zoals de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, 

maar bijvoorbeeld ook de regelgeving met betrekking tot het handelen in bedreigde 

diersoorten is onderdeel van de Flora en Faunawet. 

Een belangrijke verandering die met de Flora en Faunawet tot stand kwam is de status 

van de ree als een beschermde inheemse diersoort. Naast de ree zijn ook een aantal 

inheemse plantensoorten, alle van nature in Nederland voorkomende zoogdier-, vogel-, 

vis-, amfibie- en reptielensoorten en een aantal uitheemse dier- en plantensoorten 

aangewezen als beschermde soorten (met enkele uitzonderingen daargelaten). De 

regelgeving met betrekking tot deze soorten en daarmee de doelstelling van de wet, is 

gericht op de bescherming en het behoud van onder andere de individuen zelf maar ook 

hun leefomgeving. 

De Flora en Faunawet is in principe gebaseerd op een algemeen geldend verbodsstelsel 

met als uitgangspunt “Nee, tenzij”. Dit houdt in dat alle activiteiten met een direct dan wel 

indirect negatief effect op een bedreigde soort of een soort opgenomen in de Flora en 

Faunawet met de status beschermd, bij voorbaat verboden zijn. Deze activiteiten kunnen 

uiteenlopen van het daadwerkelijk directe schade toebrengen aan een individu tot het 

opzettelijk verstoren van voortplantings-, rust- of verblijfsplaatsen van de soort. De Flora 

en Faunawet geeft ook aan dat dieren zonder direct nut voor de mens toch van waarde 

zijn (de zogeheten intrinsieke waarde van het individu of de soort) en daarom beschermd 

dienen te worden. Van het verbod kan afgeweken worden, mits er aan een aantal 

voorwaarden wordt voldaan (zie 3.2 Provinciaal beleid met betrekking tot de Flora en 

Faunawet). 

Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en innovatie kan een ontheffing 

verlenen op deze verboden. Deze ontheffingen zijn onder te verdelen in drie afzonderlijke 

categorieën, namelijk: 

1. Ruimtelijke ontwikkeling 

2. Onderwijs en onderzoek 

3. Overigen 
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Onder ruimtelijke ingrepen vallen bijvoorbeeld de aanleg van woonwijken, wegen of 

natuurterreinen. De categorie onderwijs en onderzoek betreft het uitvoeren van 

wetenschappelijk onderzoek. De laatste categorie overigen is zeer ruim, bijvoorbeeld 

ontheffingen voor het gebruik van bepaalde vangmiddelen of bestrijdingsmiddelen. 

Samengevat is de Flora en Faunawet een overkoepelende wet die kaders aangeeft 

waarbinnen bijvoorbeeld Provinciën richtlijnen en regelgeving nauwkeuriger uitwerken. Op 

deze manier hebben de Provinciën meer wettelijke bevoegdheid gekregen en daarmee 

ook meer invloed op het flora en faunabeleid. 

Op het moment van schrijven is er een nieuwe wet in de maak die zowel de 

natuurbeschermingswet als de Flora en Fauna wet zal vervangen. In deze nieuwe wet 

staat de Ree weer omschreven als bejaagbare soort (“wild”) mits er correct beheer 

plaatsvindt. Verwacht wordt dat deze wet weinig veranderingen zal opleveren met 

betrekking tot de huidige situatie. 

 

3.2 Provinciaal beleid met betrekking tot de Flora en Faunawet 

Provincies kunnen onder artikel 68 van de Flora en Faunawet ontheffingen verlenen op 

verboden voor het bestrijden van dieren die schade toebrengen of voor het reguleren van 

de wildstand. Een dergelijke ontheffing wordt alleen verleend aan een 

Faunabeheereenheid (FBE). Dit is een door de Gedeputeerde Staten erkend 

samenwerkingsverband van jachthouders onder artikel 29 van de Flora en Faunawet, één 

per provincie. De betreffende Faunabeheereenheid schrijft de betreffende ontheffing door 

aan de betreffende Wildbeheereenheid (WBE). Een WBE is een samenwerkingsverband 

van jachtaktehouders. 

Een samenwerkingsverband komt in aanmerking voor deze status als aan een aantal 

voorwaarden wordt voldaan: 

1. Het samenwerkingsverband onderdeel is van een vereniging of stichting met volledige 

rechtsbevoegdheid. Plichten van de jachthouders zijn opgenomen in de statuten hiervan. 

2. Het werkgebied moet minimaal 5000 hectare omvatten, waarvan minimaal 75 procent 

moet bestaan uit jachtgronden. Dit gebied moet ook zoveel mogelijk aaneengesloten zijn. 

 

Volgens artikel 68 kan een ontheffing alleen verleend worden wanneer er geen andere 

bevredigende oplossingen bestaan en indien geen afbreuk wordt gedaan aan een 

gunstige staat van instandhouding van de soort. Op basis van artikel 68 kan dan een 

ontheffing verleend worden: 

- In het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid. 
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- In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer. 

- Ter voorkoming van schade aan flora en fauna of belangrijke schade aan gewassen, 

vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren 

- Met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, belangen. 

 

Bij dergelijke ontheffingen zijn er wel een aantal regels waaraan vastgehouden moet 

worden. Zo mogen de wildbeheereenheden bij verlening van een ontheffing niet afwijken 

van de toegestane middelen om beheer uit te voeren en wordt een ontheffing slechts 

verleend op basis van een goedgekeurd faunabeheerplan (zie hieronder). Verder wordt 

een ontheffing voor een periode van maximaal vijf jaar uitgegeven. 

 

3.3 Regelgeving rondom het Faunabeheerplan 

Wanneer de Gedeputeerde Staten besluiten dat er geen andere oplossingen zijn en een 

ontheffing nodig is, doen zij dit op basis van een goedgekeurd faunabeheerplan. Voor 

goedkeuring dient een faunabeheerplan aan een aantal voorwaarden te voldoen. De 

details hiervan zijn terug te vinden in het Besluit Beheer en Schadebestrijding Dieren. Zo 

moeten er een aantal gegevens verstrekt worden met betrekking tot het werkgebied 

(omvang, grenzen), maar ook gegevens over de betreffende diersoort, onderbouwingen 

waarom gereguleerd beheer nodig is, beschrijvingen van de doelen in de komende vijf 

jaar, de gewenste stand enzovoorts. Echter, op grond van bijvoorbeeld gegevens in het 

faunabeheerplan betreffende voedselbeschikbaarheid, populatiegrootte kan een ontheffing 

geweigerd worden, ondanks dat het werkgebied voldoet aan de vereiste oppervlakte van 

5000 ha. Verder kunnen door de Gedeputeerde Staten bepaalde gebieden en/of 

handelingen in speciale gebieden uitgezonderd worden (zoals in rustgebieden). Ook 

kunnen uitzonderingen gemaakt worden in bepaalde periodes, bijvoorbeeld gedurende de 

bronst. Provinciën kunnen voor bepaalde gebieden of in bepaalde situaties op voorhand 

een ontheffing verlenen voor afschot. Dit houdt in dat op basis van een goedgekeurd 

faunabeheerplan er direct afschot mag worden toegepast, zonder dat er eerst per 

schadegeval een ontheffing moet worden aangevraagd. Met betrekking tot de goedkeuring 

van de faunabeheerplannen en het verlenen van ontheffingen zijn er echter nog wel 

enkele vragen die gesteld kunnen worden. Zo is het in veel gevallen nog onduidelijk wat 

onder belangrijke schade wordt verstaan. 
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4. Faunavisie Staatsbosbeheer  

 

Vanaf september 2011 is de positie van de fauna binnen Staatsbosbeheer vergroot, dit is 

beschreven in de nieuwe faunavisie (Staatsbosbeheer 2011). Belangrijkste oorzaak 

daarvan is dat in algemene zin de maatschappelijke aandacht voor fauna enorm is 

toegenomen en in toenemende mate tijd en aandacht van de terreinbeheerders vraagt, 

zowel op uitvoerend vlak als op beleidsmatig – en communicatief vlak. In het beheer blijft 

de ecologie de basis, maar het maatschappelijk kader wordt ook steeds belangrijker. Er 

zijn drie uitgangspunten die richting geven aan de manier waarop Staatsbosbeheer over 

fauna denkt vanuit de ecologische hoek:  

1) fauna doet ertoe en hoort erbij,  

2) alle dieren zijn ons even lief,  

3) Eigen terreinen en –doelen als basis.  

Hieronder zullen deze drie punten besproken worden. Met de huidige maatschappelijke 

trends zie je dat er meer betrokkenheid komt van de lokale bevolking. Dit leidt soms tot 

conflicten, zoals conflicten rondom de waarden. Het publiek besteedt veel aandacht aan 

individuele dieren, terwijl het beleid van terrein-beherende organisaties gericht is op 

populaties. Maar het wildbeheer heeft ook zeker positieve punten. Dieren versterken de 

natuurbeleving van mensen en zorgen ook voor inkomsten, voornamelijk voor 

ondernemers rondom de natuurgebieden (Bade et al. 2010). 

 

4.1 Rol van fauna 

Bij terreinbeheer was fauna vaak ondergeschikt aan vegetatiedoelen. Staatsbosbeheer wil 

fauna net zo serieus nemen als vegetatie, hetgeen de rol van fauna verandert. Zonder dat 

de dieren op een of andere manier als eigendom bestempeld worden horen ze er toch bij. 

Daarom wil Staatsbosbeheer in zijn terreinen zoveel mogelijk proberen de rust en ruimte 

te creëren zodat natuurlijk gedrag vertoond kan worden. Deze dieren kunnen dan hun 

biotoop ook beter benutten, hetgeen weer effect kan hebben op de aantalontwikkelingen 

en interacties met de omgeving. Bovendien is een dier dat zich op zijn gemak voelt minder 

schuw, wat weer positief is voor bezoekers en de zichtbaarheid. 

  

4.2 Voorkeur van diersoorten 

Voor Staatsbosbeheer geldt dat alle dieren dezelfde waardering en afweging krijgen. Er is 

geen willekeur of norm op basis van grootte, aaibaarheid of kleur. Het uiteindelijke verschil 

in handelen is afhankelijk van de situatie ter plekke. Daarbij spelen zaken als de eigen 
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doelen (Natuurlijk, cultuur en recreatief), maatschappelijke dynamiek, verantwoordelijk 

voor het voortbestaan van soorten en technische haalbaarheid een belangrijke rol. 

 

4.3 Eigen terreinen en terreindoelen als basis 

Hoe er omgegaan wordt met fauna in de gebieden van Staatsbosbeheer is afhankelijk van 

de terreindoelen. De regionale strategische plannen zijn hiervoor richtinggevend. Wilde 

dieren zijn eigendom van niemand, en als zij zich buiten de terreinen van Staatsbosbeheer 

begeven houdt de verantwoordelijkheid in principe op. Staatsbosbeheer streeft naar goed 

nabuurschap. Dit betekent niet dat de tevredenheid van de buur maatgevend is. Het moet 

altijd samen gaan met de gestelde doelen van Staatsbosbeheer. 

In de beheerskaders wordt nu meer waarde gehecht aan het ecologische en 

maatschappelijke kader. Dat wil zeggen dat naar gehele ecosystemen gekeken wordt 

inclusief de rol van fauna en de mens. Het is wel belangrijk dat er een compromis komt 

tussen de maatschappelijke belangen en de ecologische belangen, die soms conflicterend 

zijn. Daarnaast zal Staatsbosbeheer altijd ecologisch legitiem moeten handelen, waarbij 

de handelingen gebaseerd zijn op wetenschappelijk erkende gegevens, aangezien in de 

huidige maatschappij de kennis van de “gevestigde orde” (zoals Staatsbosbeheer en 

Natuurmonumenten) ter discussie staat. 

 

De zichtbaarheid van wild in de gebieden van Staatsbosbeheer voor het terrein-

bezoekende publiek is ook belangrijker geworden. Staatsbosbeheer wil daarom ook dat 

beheersmaatregelen bevorderlijk zijn voor de zichtbaarheid van het wild. Een van de 

nieuwe termen in het bevorderen van deze zichtbaarheid is “de grote vijf”. Een concept 

gebaseerd op de Big Five Game soorten uit Afrika. De Afrikaanse grondlegger bestaat uit: 

Olifant, Neushoorn, Buffel, Luipaard en Leeuw. Deze soorten waren gekozen aangezien 

ze tijdens het ontstaan van het Big-Five-concept het meest uitdagend waren om te 

bejagen. Voor de Nederlandse soorten is gekozen om soorten te nemen die recreatief een 

vlaggenschip kunnen zijn voor verschillende natuurgebieden in Nederland (zoals de 

Panda in China). Deze soorten zijn: Zeehond, Edelhert, Wilde zwijn, Ree en de Bever. 
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5. Reewildbeheer onder de loep  

In dit hoofdstuk bespreek ik het huidige reewildbeheer en maatregelen die genomen 

worden door beheerders die zich bezig houden met wildbeheer in Europa en de VS. Naar 

aanleiding hiervan heb ik mijn visie ontwikkeld die in hoofdstuk 6 ter sprake komt. 

 

5.1 Inleiding in de problematiek  

Als een van de grootste organisaties op het gebied van natuur en ontwikkeling moet 

Staatsbosbeheer haar beleidsplan met betrekking tot beheer en onderhoud van haar 

gebieden en de gebruikers ervan nauwkeurig vaststellen. Hier zijn echter nog enkele zeer 

belangrijke knelpunten te vinden binnen de organisatie. Mede doordat Staatsbosbeheer 

een relatief groot aantal gebieden in beheer heeft moet zij ook rekening houden met een 

grote variëteit aan natuurgebieden, mogelijkheden en de problemen die er per gebied 

bestaan met betrekking tot bijvoorbeeld de verkeersveiligheid of schade aan 

tuinbouwgewassen. Dit heeft als gevolg dat er veelal maat-gebonden beheerbeslissingen 

genomen worden. Uiteraard is het van belang om in elk gebied de karakteristieken van het 

gebied mee te nemen. Echter, in het belang van de organisatie en het reewildbeheer is het 

wel noodzakelijk dat er een soort algemene richtlijnen moeten zijn die het kader kunnen 

aangeven waarbinnen gewerkt moet worden. Daarnaast is het ree een maatschappelijk 

gevoelige soort en is afschot een gevoelige maatregel, waardoor beslissingen rondom 

beheer gegrond moeten zijn. Met een richtlijn kan er nog steeds per gebied bepaald 

worden of er wel of geen beheer plaatsvindt, rekening houdend met de plaatselijke 

omstandigheden, maar is er tegelijkertijd een structurele basis die geldend is binnen de 

gehele organisatie. Omdat per gebied de doelstellingen anders kunnen zijn en er 

bovendien ook verschillen kunnen zijn met betrekking tot verkeersdichtheid of potentiële 

schade, is belangrijk de aspecten te bekijken van verschillende beheermogelijkheden en 

de gevolgen daarvan.  

In principe zijn er twee mogelijkheden; wel of geen populatiebeheer, met daarbinnen nog 

variaties op bijvoorbeeld de manier van beheren. Onderstaande sectie behandelt deze 

twee scenario’s in detail met de gevolgen, eventuele voor‐ of nadelen en de regulerende 

mechanismen.  

 

5.2 Geen populatiebeheer  

Het niet beheren van een populatie van reeën in Nederland staat in principe gelijk aan de 

afwezigheid van een (natuurlijke) vorm van predatie (m.u.v. de vos). De vraag die dan 

gesteld kan worden is hoe een populatie zich gedraagt in een dergelijke situatie. Factoren 
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die een rol gaan spelen bij de afwezigheid van predatie of jacht kunnen onderverdeeld 

worden in dichtheidsafhankelijke en dichtheidsonafhankelijke factoren. Onder 

dichtheidsafhankelijke factoren vallen onder andere migratie, reproductie, epidemieën en 

de hoeveelheid voedsel die beschikbaar is. Dichtheidsafhankelijke factoren zijn dus 

factoren die kunnen variëren met de hoeveelheid reeën in een gebied, meer reeën 

vergroot bijvoorbeeld de kans op een epidemie of verkleint de hoeveelheid beschikbaar 

voedsel per ree. Dichtheidsonafhankelijke factoren zijn, zoals direct in de naam 

geïmpliceerd wordt, factoren die niet in directe relatie staan met de hoeveelheid reeën 

aanwezig in een gebied en die dus ook niet variëren als een gevolg daarvan, bijvoorbeeld 

de hoeveelheid neerslag, temperatuur en sneeuwdikte. Door de afwezigheid van predatie 

of jacht zijn populaties dus afhankelijk van deze externe factoren. Als gevolg hiervan kan 

er zich een stabiel evenwicht instellen met betrekking tot de populatiegrootte, maar het 

kan ook gebeuren dat een populatie voorafgaand aan een evenwicht eerst volledig instort 

(zogenaamde populatiecrashes) of dat er zich helemaal geen evenwicht instelt en de 

populatie volledig uitsterft. Het is van belang om uit te zoeken wat er verwacht kan worden 

wanneer reeënpopulaties niet beheerd worden omdat dit een grote rol kan spelen bij de 

hoeveelheid verwachtte schade of verkeersslachtoffers. Momenteel zijn er bij 

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten wel gebieden waar niet beheerd wordt, maar in 

de meeste gevallen ontbreekt het nog aan harde cijfers over de ontwikkeling van de 

populaties aldaar.  

 

Het Ree is bij een uitstek een soort die zeer succesvol is geweest in het zich aanpassen 

aan een bepaalde omgeving, wat blijkt uit hun grote verspreidingsgebied (zie ook 2.2). 

Hoe een populatie zich gedraagt, is uiteraard niet alleen afhankelijk van hoe goed een 

organisme zich kan aanpassen, hier zitten namelijk grenzen aan. Uiteindelijk zullen zaken 

als voedseltekorten, epidemieën en dergelijke een grotere rol gaan spelen. Hoeveel 

individuen zich kunnen vestigen in een bepaald gebied wordt dan ook bepaald door een 

combinatie van de zogenaamde draagkracht van het terrein en de ecologie van de soort. 

Theoretisch gezien moet het mogelijk zijn om in Nederland vrij hoge reeënpopulaties te 

bereiken. Het klimaat in Nederland is relatief mild waardoor het voedselaanbod vrij groot 

en constant is in vergelijking met bijvoorbeeld gebieden in Scandinavië waar er veel meer 

extremen kunnen plaatsvinden. Bovendien blijkt uit het feit dat er vrijwel geen gebieden 

zijn waar reeën ontbreken, dat de migratiemogelijkheden van gebied naar gebied 

aanwezig zijn, met als gevolg dat er per gebied hogere dichtheden van reeën kunnen 

verblijven (zie sectie 2.4).  
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Er zijn in Nederland enkele voorbeelden te vinden van gebieden waar men overgegaan is 

van actief beheer van reeën naar geen beheer. Een goed, relatief recent, voorbeeld 

hiervan is te vinden in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) tussen Zandvoort en 

Noordwijkerhout. Het gebied is in eigendom van de Gemeente Amsterdam en wordt 

gebruikt voor waterwinning. Naast een groot aantal andere dieren en planten die er 

voorkomen is de ree al meer dan 50 jaar aanwezig in dit gebied. Vanaf 1969 was er een 

actief beheer van reeën in de vorm van afschot, ondanks het afschot was er echter nog 

steeds sprake van een positieve aanwas, met andere woorden, de populatie bleef wel 

groeien. Het gemeentebestuur van Amsterdam besloot om in 1997 het actieve beheer van 

de reeën te stoppen voor minimaal vijf jaar. Onderzoek moest vervolgens gaan bepalen 

wat de gevolgen hiervan zouden zijn voor de populatie. Er waren in principe twee 

mogelijkheden; de populatie kon exponentieel doorgroeien totdat de draagkracht van het 

gebied overschreden zou worden of de populatie kon zich stabiliseren op een bepaalde 

grootte zonder verdere gevolgen voor het gebied. Het is moeilijk om bij reeën dergelijk 

onderzoek uit te voeren omdat goede cijfers met betrekking tot de absolute 

populatiegrootte en de hoeveelheden valwild (Valwild: wild dat op een andere wijze is 

gestorven dan door de jacht) moeilijk vast te stellen zijn. Vaak wordt dan ook de 

verzamelde data over aantallen gezien als een ondergrens van de hoeveelheid reeën. 

Dergelijke data is echter wel geschikt om te bekijken welke mechanismen eventueel een 

belangrijke rol kunnen spelen bij de populatiedynamiek van dit gebied en daarmee 

vermoedelijk ook een rol kunnen spelen in andere gebieden.  

 

Uit tellingen bleek dat vanaf het moment dat actief beheer gestopt werd, de aantallen 

reeën niet verder waren toegenomen. Blijkbaar zijn er interne mechanismen die 

voorkomen hebben dat de populatie onbeperkt doorgroeide (van Breukelen & van Wieren, 

2004). Er zijn een aantal mechanismen die er voor kunnen zorgen dat een populatie 

stabiliseert op een bepaalde grootte en niet exponentieel doorgroeit, deze worden in de 

volgende sectie hieronder besproken.  

Echter is het wel belangrijk om te melden dat de populaties van damherten tegelijkertijd 

ook zijn toegenomen en er een mogelijkheid is dat door competitie met het damhert de 

populaties van reeën onderdrukt zijn. Verder is er een mogelijkheid dat de vos ook een 

aandeel heeft gehad in de stabilisatie van de populaties van reeën in het gebied. 
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5.2.1 Sterfte van volwassen individuen en migratie  

Over het algemeen wordt sterfte van volwassen individuen in een populatie hoefdieren niet 

beschouwd als regulerende factor. Dit geldt echter alleen in de gematigde streken, de 

sterfte van volwassen exemplaren kan een belangrijkere rol gaan spelen wanneer de 

weersomstandigheden of andere invloeden van buitenaf extremer worden. In het 

voorbeeld van de AWD bleek dat het aantal valwild dat gevonden werd stabiel was rond 

een gemiddelde van 24 reeën per jaar (van Breukelen & van Wieren, 2004). Ook migratie 

van individuen wordt niet beschouwd als factor die een grote invloed heeft op de 

populatiegrootte. In een onderzoek van Wahlström & Liberg (1995) werd zelfs een afname 

van migratie geconstateerd bij hoge populatie dichtheden. Dit kan verklaard worden door 

het zogenaamde “social fence effect”, naarmate er zich meer individuen per gebied 

bevinden wordt het moeilijker een bepaald gebied te verlaten door interacties met 

individuen van andere gebieden. Migratie kan wel zorgen voor een herverdeling van de 

individuen doordat de eenjarige bokken uit hun gebied trekken op zoek naar een ander 

gebied (zie ook 2.3.1 Territoriaal gedrag).  

 

5.2.2 Gereduceerde voortplanting  

Zoals al eerder besproken kan een vermindering in de mate van geboorte een belangrijke 

rol spelen bij de populatiedynamiek van reeën (zie sectie 2.4 Populatiedynamiek van 

reeën). Beperking van de geboorte kan op verschillende manieren plaatsvinden; ten 

eerste kan de gemiddelde worpgrootte van geiten afnemen (Stubbe, 1990; Ratcliffe en 

Mayle, 1992; Princée, 1994). Echter, ook de leeftijd van geiten waarop zij hun eerste worp 

krijgen kan een belangrijke rol spelen (Ellenberg 1975). In de AWD bleek de voortplanting 

relatief hoog te zijn, met 90% of meer van de geiten die bij de voortplanting betrokken was 

vanaf het eerste jaar (van Breukelen & van Wieren, 2004). Helaas is er geen data 

beschikbaar van de periode voor 1997 en kan er dus ook geen goede vergelijking 

gemaakt worden. Echter, uit de literatuur blijkt dat in andere gebieden in een soortgelijke 

situatie er wel degelijk geboortebeperking optreedt wanneer de populatie dichtheden 

groter worden (Stubbe, 1990; Ratcliffe en Mayle, 1992; Princée, 1994). 

Geboortebeperking speelt blijkbaar een rol in het dempen van de populatiegroei; de mate 

hiervan kan echter per gebied verschillen.  

 

5.2.3 Overlevingskans van pasgeboren kalveren  

De mate waarin de pasgeboren kalveren wel of niet overleven wordt gezien als een 

belangrijke regulerende factor in de populatiedynamiek van hoefdieren en specifiek voor 
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die van reeën. In de AWD bleek dat ondanks het feit dat er een hoge reproductie was, 

gedurende de periode 1989‐2002 er een negatief lineair verband bestond tussen de 

grootte van de populatie in een bepaald jaar en de hoeveelheid kalveren in het jaar erop. 

Modelberekeningen door van Breukelen en van Wieren (2004) lieten zien dat de 

gemiddelde overlevingskans van kalveren in de AWD slechts 23% was, ondanks een hoge 

reproductie blijken veel kalveren dus niet hun eerste jaar te kunnen overleven. Over de 

oorzaken van deze hoge sterfte van kalveren konden geen conclusies getrokken worden. 

Mogelijke oorzaken kunnen predatie door vossen zijn of een slechte conditie van de 

moeder waardoor de zorg voor het kalf minder wordt, beiden konden echter niet 

aangetoond worden.  

 

5.3 Actief populatiebeheer  

Voorgaande sectie gaf aan dat bij geen actief beheer er niet per definitie een explosieve 

groei volgt van de hoeveelheid reeën in een populatie. Echter, ondanks het feit dat de 

hoeveelheid reeën in een populatie niet toeneemt, kan er alsnog besloten worden om 

actief beheer toe te passen. Dit kan onder andere het gevolg zijn van het verbeteren van 

de verkeersveiligheid, het verminderen van schade aan derden enzovoorts. Waar en 

wanneer er beheer wordt toegepast, is afhankelijk van onder andere de mate van deze 

schade en de aard van de schade. Hieronder worden enkele van de meest voorkomende 

schadevormen genoemd welke actief populatiebeheer kunnen verantwoorden. Vervolgens 

zal er dieper worden ingegaan op de verschillende varianten van beheer die mogelijk zijn 

voor elke vorm van schade en de effectiviteit hiervan. Specifiek wordt ingegaan op de 

hoeveelheid verkeersslachtoffers en de maatregelen om dit te verminderen. Binnen 

Staatsbosbeheer wordt de huidige subjectieve bepaling of er sprake is van “teveel” 

verkeerslachtoffers per tijdseenheid en/of weglengte als één van de voornaamste 

problemen gezien bij de vaststelling of er populatiebeheer binnen de huidige 

reeënpopulaties zou moeten plaatsvinden. 

 

5.3.1 Verkeersslachtoffers 

Nederland is een klein land met veel inwoners. Het gevolg hiervan is dat de weinige 

natuurgebieden die ons land heeft veelal zijn versnipperd geraakt door de uitbreidingen 

van ons wegennet. Veelal heeft een aanrijding van een ree de dood tot gevolg voor de ree 

en is er voor de bestuurder sprake van materiële schade. In enkele gevallen kunnen er 

ook persoonlijke ongevallen voorkomen, van gewonden tot aan de dodelijke slachtoffers. 

Als gevolg van de dagelijkse trek rond een gevestigd territorium en eventuele emigratie 
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naar andere gebieden worden er vaak wegen overgestoken. Ondanks het feit dat reeën 

over het algemeen geen strikte nachtdieren zijn, zijn ze wel erg gevoelig voor (menselijke) 

verstoringen en vermijden daarom ook het passeren van open gebieden gedurende de 

dag (Putman & Mann, 1990; Putman, 1997). Als een gevolg hiervan vinden de meeste 

aanrijdingen plaats gedurende de nacht en specifiek tijdens de schemering van ochtend 

en avond, wanneer de reeën van en naar foerageergebieden gaan. Dit werd ook 

aangetoond tijdens een studie op de Veluwe tussen 1979 en 1994 waar men vond dat de 

pieken met betrekking tot aanrijdingen zich rond 07:00 en tussen 21:00 – 24:00 bevonden 

(Groot Bruinderink & Hazebroek, 1996). De grotere wegen met veel verkeer blijken voor 

reeën als potentiële grenzen van territoria te kunnen fungeren (Putman, 1997). Dit 

betekent dat de grotere wegen in theorie minder overgestoken worden tijdens dagelijkse 

trek van reeën, ook al kunnen migratiepatronen nog steeds voor verkeersslachtoffers 

zorgen. Hier staat tegenover dat de wegen met minder verkeer, welke juist vaak door de 

(natuur)gebieden lopen, niet als grenzen herkend worden en dus ook vaak overgestoken 

worden als gevolg van normaal dagelijks gedrag. Wegen tot zeven meter breedte vormen 

geen hindernis voor de reeën (Groot Bruinderink, persoonlijke communicatie 2012). 

Onderzoek heeft aangetoond dat hierdoor vaker aanrijdingen plaatsvinden op de kleinere 

wegen (Langbein et al. 2011). 

 

Er blijkt ook een verband te zijn tussen het seizoen en het aantal aanrijdingen. Op de 

Veluwe is tussen 1979 en 1994 een duidelijke piek te zien in de maand mei. Ongeveer de 

helft van alle aanrijdingen per jaar vindt plaats tussen de periode april en juni (Figuur 2a). 

Gezien het natuurlijke gedrag van reeën is dit ook niet verwonderlijk. Gedurende deze 

periode worden de jaarlingbokken verdreven uit hun territorium, figuur 2b laat duidelijk zien 

dat jaarlingen en de jongere bokken meer aangereden worden dan de bijvoorbeeld een 

kalf of 5 jaar en oudere bokken (zie ook 2.3.1 Territoriaal gedrag).  

Deze gegevens worden ondersteund door verscheidene andere onderzoeken (Carsignol, 

1989; Feldhamer et al. 1986; Desiré & Recorbet, 1990; Groot Bruinderink & Hazebroek, 

1996; Apollonio et al. 2010). Gedurende de wintermaanden is er een tweede, minder 

duidelijke, piek te zien. Vermoedelijk is dit een gevolg van een vermindering in de 

hoeveelheid beschikbaar voedsel waardoor reeën kleine groepen vormen en meer afstand 

moeten afleggen (2.3.2 Seizoensgebonden en ecologische variatie in territoriaal gedrag). 

Er zijn een aantal mogelijkheden met betrekking tot het voorkomen of reduceren van 

verkeersslachtoffers welke hieronder besproken worden (gebaseerd op Putman, 1997; 
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Apollonio et al. 2010; Putman et al. 2011a). Voor een uitgebreide bespreking van de 

beheersmaatregelen kunt u Langbein et al. 2011 raadplegen. 
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Figuur 2a: Aanrijdingen met reewild verdeeld over het jaar. 2b: Aanrijdingen met reebokken. 

(Vereniging Wildbeheer Veluwe, 2012) 

 

5.3.1.1 Waarschuwingsborden en reductie van snelheid 

Vermoedelijk een van de meest gebruikte algemene methoden is om het verkeer er van 

bewust te maken dat er mogelijk wild over kan steken. Echter, men kan zich afvragen in 

hoeverre deze borden op de langere termijn nog nuttig blijven, aangezien gewenning er 

voor kan zorgen dat de werkzaamheid van deze maatregel dusdanig afneemt, tenzij 
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bestuurders daadwerkelijk een aanrijding meemaken. Zelfs het gebruik van geanimeerde 

borden, borden die oplichten wanneer een auto langs rijd, om zo de bestuurder te 

prikkelen om op te letten, in de Verenigde Staten bleek niet succesvol (Pojar et al. 1975; 

Putman, 1997). Borden blijven echter een belangrijk onderdeel van reguleren van de 

snelheid, door de relatief lage kosten (Blamey en Blamey, 1990; Putman, 1997; Putman et 

al. 2011). Naast waarschuwingsborden wordt ook vaak de maximale snelheid verlaagt op 

wegen waar aanrijdingen plaatsvinden om zo de bestuurder meer reactietijd te geven 

indien een ree zich op de weg bevindt (Putman et al. 2011).  

 

5.3.1.2 Wildspiegels  

Wildspiegels zijn niet gemaakt om beweging van wild tegen te gaan, maar om dit te 

vertragen totdat er geen verkeer op de weg is. Afhankelijk van het type spiegel/reflector 

wordt het licht van de koplampen gereflecteerd op de bosrand, of met een continue straal 

of een flits. Dit betekent dus ook dat deze methode alleen ’s nachts effectief is. In de 

ochtend en avond schemering, wanneer de meeste aanrijdingen plaatsvinden, zal de 

effectiviteit dus afnemen (Groot Bruinderink & Hazenbroek, 1996; Langbein et al. 2011). 

Op wegen waar de verkeersdruk hoog is en de reflectoren continu licht afgeven zullen de 

reeën gewend raken aan dit fenomeen en alsnog oversteken. De effectiviteit van deze 

maatregel staat dus ter discussie. In een recent Europees onderzoek werd geconcludeerd 

dat deze methodes populair zijn omdat ze goedkoop en eenvoudig te plaatsen zijn, alleen 

onderzoek over de hele wereld gedurende de laatste 40 jaar laten weinig bewijs zien dat 

wildspiegels effectief zijn (Iuell et al., 2003; Langbein et al. 2011). Testen van de stichting 

Faunabeheer Flevoland laten zien dat in hun gebieden de reflectoren het aantal 

aanrijdingen significant verlagen. Deze maatregel is dus sterk gebiedsafhankelijk en de 

beheerder zal zelf moeten kijken of het in zijn gebied zal gaan werken. Samen met 

effectief bermbeheer zou deze maatregel zeker positieve gevolgen hebben voor het 

verminderen van het aantal aanrijdingen, maar in dichte gebieden zal de straal niet ver het 

bos in gereflecteerd worden en verminderd dus de effectiviteit (Menkveld, persoonlijke 

communicatie 2012). 

 

5.3.1.3 Chemische en auditieve afweermechanismen  

De wildspiegels hiervoor genoemd worden ook geïmpregneerd met een speciaal middel 

dat moet fungeren als extra afweer tegen reeën. In sommige landen wordt hier zelfs nog 

verder ingegaan, bijvoorbeeld in Duitsland. De ADAC heeft het gebruik van dergelijke 

middelen geprobeerd te promoten als een vorm van geurgrens. Chemische geurstoffen 
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worden gesprayd op de vegetatie in de berm in de vorm van een soort schuim. Onder de 

invloed van daglicht desintegreert het schuim waardoor de chemische bestanddelen 

langzaam worden losgelaten. Er wordt beweerd dat niet zozeer de geur zelf als een 

barrière werkzaam is, maar dat reeën de geuren opmerken, waakzaam worden en wellicht 

meer opletten met betrekking tot mogelijke voertuigen. Resultaten over de werking van dit 

middel zijn echter negatief en in het algemeen werken deze niet (Putman et al. 2011a).  

Ook auditieve middelen zijn voorgesteld om een soort tijdelijke waarschuwing te geven bij 

de nadering van voertuigen. Dit kan op twee manieren, op de auto of in de berm: 

1) De Auto: hier wordt een apparaat aan de voorkant van het voertuig geïnstalleerd 

die een hoge frequentie piep produceert. 

2) Berm: De auditieve afweermechanismen worden op de reflectoren vastgezet en 

tonen op verschillende frequenties worden geproduceerd.  

Echter uit onderzoek (bijvoorbeeld Romin and Dalton, 1992; Langbein, 2007 en Langbein, 

2009) blijkt dat beide methodes niet werken. Reeën raken te snel gewend aan de geluiden 

of de geluiden worden in dezelfde frequenties uitgezonden als geassocieerd met het 

normale verkeersgeluid dat het door de reeën genegeerd wordt (Putman et al. 2011a). 

 

5.3.1.4 Fysieke barrières  

Een zeer effectieve maatregel om aanrijdingen te verminderen zijn de alom bekende 

rasters, door het fysiek vrijwel onmogelijk te maken om de wegen over te steken worden 

verkeersslachtoffers effectief verminderd. Echter, vanuit kostenbeperking worden er vaak 

hekwerken geplaatst die slechts deels effectief zijn omdat ofwel alleen langs delen van 

een weg dergelijke rasters worden geplaatst, waardoor reeën zogenaamde “end‐runs” 

maken naar waar het hek ophoudt of dat de hoogte van het hek niet goed is. Een 

gedetailleerd onderzoek naar de effectiviteit van rasters op verkeersslachtoffers bij 

muildierhert (Putman, 1997) liet zien dat rasters wel degelijk een effect kunnen hebben 

mits; (a) een voldoende lengte van de weg wordt afgezet om “end‐runs” te voorkomen. 

Echter, dit verschilt per gebied en geen vaste waardes kunnen gegeven. De ideale situatie 

zou zijn dat het hek loopt tot een plek waar een oversteek veilig mogelijk is gemaakt, 

bijvoorbeeld door een ecoduct of een vernauwing van de weg naar een kleine 30km zone 

met waarschuwingsborden (zoals bijvoorbeeld aanwezig op meerdere plaatsen in 

Flevoland. (b) er een soort éénrichtingsluiken of hellingen geplaatst worden om dieren die 

toch op de weg komen de kans om te ontsnappen te geven (Putman et al., 2011a) en (c) 

er alternatieve maatregelen zijn om de wegen over te komen zoals cerviducten (zie 
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volgende sectie) om te voorkomen dat individuen nog steeds geforceerd naar de overkant 

proberen te komen (Langbein et al. 2011).  

 

5.3.1.5 Ecoducten 

Zoals aangegeven in het vorige gedeelte is het noodzakelijk, dat daar waar grote delen 

van de weg omrastert worden (bijvoorbeeld langs zeer drukke wegen), er een vorm van 

alternatief geboden moet worden voor het oversteken. Dieren die vastbesloten zijn om de 

weg over te steken zullen anders toch proberen de weg over te steken, met schade aan 

zichzelf of aan het hek. Olbrich (1984) heeft een zeer uitgebreide studie gedaan naar de 

effectiviteit van dergelijke passages in West‐Duitsland (824 over- en onderpassages over 

823 km snelweg). De algemene conclusie was dat de effectiviteit voornamelijk afhing van 

de dimensies van de structuur (Olbrich 1984; Groot Bruinderink & Hazenbroek, 1996). Ook 

de ondergrond maakte verschil in het gebruik, cerviducten met betonnen vloeren werden 

minder gebruikt dan die met meer natuurlijke ondergrond. Voor elke vorm van ecoduct 

geldt dat de individuen er eerst aan moeten wennen voordat er regelmatig gebruik van 

wordt gemaakt. De manier waarop de tunnels of bruggen worden aangelegd is van groot 

belang bij het plannen van dergelijke maatregelen. Aangezien het een kostbare, maar 

effectieve methode betreft, is het van belang dat van te voren een grondige analyse 

plaatsvindt van het gebied om de juiste locatie en afmetingen te kiezen. 

 

5.3.1.6 Management van bermvegetatie  

De begroeiing van de berm kan ook veel invloed hebben op de hoeveelheid 

verkeersslachtoffers. Het verbreden van de berm fungeert als een vergroting van het zicht 

voor zowel de ree als de bestuurders van voertuigen. Een ree in een strook open gebied 

zal eerder opvallen en geeft een bestuurder meer tijd om te reageren, vanuit het ree 

gezien zullen open gebieden meer zichtbaarheid geven en het ree kan eerder reageren op 

naderend verkeer (Putman, 1997; Putman et al. 2011a). Op deze manier kunnen de 

bermen een soort natuurlijke grens vormen langs de wegen. 

 

5.3.1.7 Afschot  

De hoeveelheid reeën in een gebied heeft invloed op de hoeveelheid verkeersslachtoffers 

(positieve correlatie reeëndichtheid en aantal aanrijdingen). Er zijn dan ook studies die 

aangeven dat er wel een dergelijke positieve relatie bestaat tussen de dichtheid van een 

reeënpopulatie en de hoeveelheid aanrijdingen, evenals voor andere hoefdieren 

(McCaffery, 1973; Carsignol, 1989; Lutz, 1991; Groot Bruinderink & Hazebroek, 1996).  
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Dit verband is echter niet vanzelfsprekend; een onderzoek op de Veluwe toonde aan dat 

er geen correlatie bestond tussen de hoeveelheid hoefdieren en het aantal 

verkeersslachtoffers (Groot Bruinderink & Hazebroek, 1996). Ook al ging het hier niet om 

reeën maar om andere hoefdieren, uit de gegevens blijkt dat conclusies met betrekking tot 

aantallen hoefdieren en slachtoffers met zorg bekeken moeten worden. Echter heeft een 

onderzoek van Groot Bruinderink et al. (2010) deze resultaten tegengesproken. Wat 

weergeeft dat dit een controversieel onderwerp is. Verder heeft een onderzoek in Zweden 

door Seiler (2004) aangetoond dat andere omgevingsfactoren zoals habitatvoorkeur, 

dichtheid van wegen en de aanwezigheid van oversteekplaatsen belangrijker zijn dan de 

dichtheid van wildsoorten en verkeer in de preventie van aanrijdingen. Vandaar dat een 

goede registratie van de locatie van de aanrijdingen met de dieren (valwildlocaties – 

valwild kaart met GPS coördinaten) van groot belang is. Soms is gebleken dat deze zich 

op bepaalde plaatsen concentreren. Daarmee kan gericht naar oplossingen gezocht 

worden.  

 

5.3.1.8 Conclusie met betrekking tot verkeersveiligheid  

Verkeersveiligheid kan een belangrijke reden zijn om over te gaan tot actief beheer van 

reeën. Beheer moet er op gericht zijn om het aantal aanrijdingen te verminderen, dit kan 

op verschillende manieren gedaan worden; waarschuwingsborden, verlaging van de 

snelheid, wildspiegels, chemische en/of auditieve maatregelen, fysieke barrières, 

cerviducten, gericht management van de bermvegetatie of afschot (Zie Putman et al. 

2011a voor een uitgebreide bespreking van maatregelen). Alleen blijft de vraag of deze 

maatregelen wel werken in het veld. 

Elk van de maatregelen heeft zowel voor- als nadelen, niet alleen op het gebied van 

economische of logistieke problemen maar ook op de mate van effectiviteit. Door gebrek 

aan betrouwbare en langdurige studies is het moeilijk de effectiviteit van bepaalde 

maatregelen zoals afschot te bepalen. Echter, fysieke barrières in combinatie met 

aanpassingen aan de berm in de vorm van management van bermvegetatie blijkt zowel 

vanuit een economisch als praktisch opzicht een goede methode te zijn, evenwel zijn er 

vele andere, mogelijkerwijs even goede oplossingen beschikbaar. Een korte 

samenvattende tabel is te vinden in Putman et al. (2011a). Verder zal Staatsbosbeheer 

binnenkort beginnen met een pilotstudy in de provincie Utrecht waar afschot langs wegen 

zal gaan plaatsvinden om zo te kijken of aanrijdingen verminderen. Ook in Flevoland wordt 

thans het reeënbeheer op vele plaatsen zo aangepakt, (ad random afschot in een zone 
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rond de wegen). De duur is nog te kort om op basis daarvan conclusies te trekken maar 

de eerste resultaten lijken positief. 

 

5.3.2 Schade aan land-, tuin- en bosbouw  

Schade aan land, tuin- en bosbouw wordt ook genoemd als een reden om over te gaan tot 

actief populatiebeheer. Deze schade kan voorkomen in verschillende vormen: (a) externe 

schade, dat wil zeggen, schade aan land of tuinbouwgewassen, of (b) interne schade, 

bijvoorbeeld wanneer door schade aan flora of fauna de doelstellingen van een gebied niet 

behaald kunnen worden. De mate van schade is moeilijk te bepalen. Het blijkt echt wel 

noodzakelijk om dit per gebied vast te stellen in verband met de verschillende 

doelstellingen en omliggende terreinen (belangrijk betreffende de externe schade). Het is 

vanzelfsprekend dat de hoeveelheid schade in een gebied afhankelijk is van de 

hoeveelheid reeën in datzelfde gebied of in de omringende gebieden. Welke relatie dit 

echter exact is en in hoeverre deze dichtheidsafhankelijk is blijkt moeilijk vast te stellen, 

mede doordat de absolute hoeveelheden reeën moeilijk te bepalen zijn. In onderstaande 

secties wordt dieper ingegaan op zowel de interne als externe schade en welke rol reeën 

daarin spelen. Ook moet worden gemeld dat schade door reeën samenhangt met 

management in gebieden (Reimoser & Putman, 2011). Verkeerd populatiebeheer kan juist 

negatieve invloeden hebben. Bevindingen van Kramer et al. (2006) laten zien dat 

beheersmaatregelen een grotere invloed heeft op de verjonging van het bos dan de 

effecten van browsing. Dit moet daarom ook in gedachten gehouden worden tijdens het 

lezen van deze paragrafen over wildschade. 

 

5.3.2.1 Externe schade 

De aanwezigheid van reeën kan schade veroorzaken bij omliggende, zogenaamde 

kapitaalintensieve, gebieden. Hier vallen onder andere de fruitteelt, boomkwekerijen, 

bloembolbedrijven en andere teelt of kwekerijbedrijven onder. In de toekomst kan 

verwacht worden dat deze vorm van schade een toenemende rol kan gaan spelen bij het 

besluit met betrekking tot wel of geen actief populatiebeheer. Door een toename in de 

intensiviteit van deze bedrijfstakken en de uitbreiding van de gebieden waar deze teelten 

worden toegepast, is het namelijk haast onoverkomelijk dat de reeën in deze gebieden 

voorkomen of zich in ieder geval kan gaan uitbreiden richting deze gebieden. In de praktijk 

blijkt het als gevolg van het gebrek aan absolute gegevens vanuit de schade eisers 

moeilijk om een duidelijke omschrijving te geven van de frequentie en hoeveelheid van de 

schade veroorzaakt door reeën. We kunnen echter wel een vergelijking maken met andere 
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gebieden waar men meer van dit soort gegevens heeft. Putman en Moore (1998) hebben 

een vergelijkend onderzoek gedaan naar de schade van reeën met betrekking tot de 

landbouw. Uiteraard heeft ook de verspreiding van reeën invloed gehad op welke schade 

door deze soort veroorzaakt werd. Samengevat konden de gevonden patronen 

toegeschreven worden aan drie factoren: (I) de regionale verspreiding van de soorten, (II) 

de regionale verspreiding van de verschillende gewastypes en (III) de voedsel preferenties 

van de verschillende soorten ree‐achtigen aanwezig in elk gebied. In de gebieden waar 

reeën aanwezig waren bleken zij de meeste schade aan te richten aan de fruitteelt en 

andere tuinbouwgewassen (Putman et al. 2011a).  

 

5.3.2.2 Economische significantie van externe schade 

De economische significantie van schade aan gewassen te bepalen wordt bemoeilijkt door 

het feit dat het hier vaak gaat om subjectieve rapporten opgesteld door de boeren zelf. Dat 

wil zeggen, mensen ondervinden schade aan de gewassen en vermoedelijk wordt dit 

toegewezen aan bijvoorbeeld reeën, terwijl een causaal verband meestal moeilijk toe te 

kennen is. Voor reeën blijkt dat vraat aan graangewassen zeer sterk seizoensgebonden is 

(Putman & Moore, 1998). Het tijdstip van schade kan een belangrijke rol spelen bij de 

omvang en daarmee significantie van economische schade. Het heeft namelijk invloed op 

de mate van herstel, (her-begroeiing) na de begrazing. Wanneer reeën niet meer grazen 

na begin tot midden mei (onder normale omstandigheden) blijkt dat de schade toegebracht 

aan de gewassen niet tot blijvende economische schade leidt omdat de gewassen 

vermoedelijk genoeg tijd hebben om te herstellen gedurende het resterende groeiseizoen 

(Putman & Moore, 1998). Daar tegenover staat dat wanneer begrazing wel verder 

doorloopt tot na midden mei, de schade wel degelijk kan leiden tot significante 

economische schade. De bevindingen van Putman staan niet op zichzelf. Ook andere 

gebieden in Europa laten vergelijkbare resultaten zien. Bijvoorbeeld het verlies van 

suikerbietgewas door begrazing van reeën. Het grazen aan voornamelijk de vegetatieve 

delen van de planten leidde niet tot significant economisch verlies (voormalig 

Tsjecho‐Slowakije: Obrtel & Holisova, 1983; Obrtel et al. 1984). Een uitgebreid onderzoek 

in de Verenigde Staten liet echter zien dat er significante schade aan tuinbouwgewassen 

op kan treden door begrazing van, in dit geval, de Witstaarthert (Odocoileus virginianus), 

een soort die ecologisch zeer vergelijkbaar is met de ree (Scott & Townsend, 1985; 

Putman & Moore, 1998). De hoeveelheid schade in deze gevallen was geschat op 

ongeveer 204 USD per hectare. Het overgrote deel van de schade kwam door het effectief 
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grazen aan de vegetatieve delen van de planten, in plaats van grazen aan bijvoorbeeld de 

schors, stengel of de vruchten zelf.  

Dit zijn uiteraard vergelijkende onderzoeken, in Nederland zijn er echter weinig absolute 

gegevens beschikbaar over de mate van schade veroorzaakt door reeën. In Nederland is 

het Faunafonds als zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk voor het uitkeren van 

tegemoetkomingen in de door beschermde diersoorten aangerichte schade. Uit hun 

gegevens blijkt dat er per jaar grote verschillen zijn in de uitgekeerde tegemoetkomingen 

voor schade met betrekking tot reeën, variërend van 1000 tot ruim 35.000 euro. Schoutsen 

(2003) heeft bekeken wat de invloed is van wildschade en berekende dat tussen de 0,2 en 

8 procent van de bruto inkomsten van bedrijven besteed moet worden aan de schade door 

wild (wel moet worden vermeld dat deze schade alle diersoorten omvat). 

Deze verschillen kunnen aan een aantal zaken toegewezen worden; (a) het klimaat, na 

een “goed jaar” zullen reeën eerder geneigd zijn om in de beschutting te blijven dan in de 

agrarische gebieden omdat hier voldoende voedsel beschikbaar is, (b) het gebied, hoe 

aantrekkelijker een gebied wordt voor reeën in termen van beschutting of 

vluchtmogelijkheden, des te eerder zullen reeën de keus maken zich op te houden in 

agrarische gebieden en (c) de reeëndichtheid, wanneer de draagkracht van een gebied 

overschreden wordt zullen reeën gedwongen worden zich te verspreiden naar omliggende 

(vaak agrarische) gebieden (Putman, 1996; Putman et al. 2011a). De relatie tussen het 

aantal reeën in een gebied en de mate van schade is echter niet onomstotelijk vastgelegd. 

Het gevolg hiervan is dat actief beheer door middel van afschot in veel van deze gevallen 

niet genoeg hoeft te zijn om ook daadwerkelijk een reductie in schade te bewerkstelligen. 

Dit kan echter misschien wel bereikt worden met relatief simpele oplossingen als het 

afrasteren van agrarische gebieden of het minder aantrekkelijk maken van de agrarische 

gebieden (Putman, 1996). Daarom stelt de wet ook dat eerst naar andere maatregelen 

gekeken moet worden alvorens over te gaan op afschot. 

 

5.3.2.3 Interne schade  

Naast schade aan derden kan interne schade aan de gebieden in beheer van 

Staatsbosbeheer ook een argument zijn om over te gaan tot actief populatiebeheer. 

Economische schade in deze vorm doet zich meestal voor wanneer aanplant wordt 

beschadigd waardoor bijvoorbeeld bepaalde doelstellingen met betrekking tot 

houtproductie of bosverjonging niet behaald kunnen worden. Schade binnen de 

bosgebieden door reeën kan zich voordoen doordat de zaadbank die voor natuurlijke 

regeneratie moet zorgen grotendeels geconsumeerd wordt door dieren (niet alleen ree). 
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Ook het fysiek aanvreten van bijvoorbeeld zaailingen of aangeplante bomen voordat deze 

zich echt gevestigd hebben kan drastische gevolgen hebben. Daarnaast zijn nog het 

aanvreten van knoppen of zijtakken van ontwikkelende bomen, vegen van volwassen 

bomen (het schrapen met de geweien langs bomen) en het eten van de schors van de 

bomen belangrijke elementen bij deze vorm van schade.  

In hoeverre reeën daadwerkelijk invloed hebben op de hoeveelheid schade binnen de 

gebieden van Staatsbosbeheer is moeilijk vast te stellen. Er zijn namelijk meerdere 

factoren zijn die bepalen of er wel of geen bosverjonging plaatsvindt. Naast reeën kunnen 

namelijk ook wilde zwijnen en andere hert‐achtigen dit proces beïnvloeden. Zwijnen 

kunnen vooral een invloed hebben op de mate van regeneratie uit de zaadbank omdat in 

de winter de mast van de eik en beuk hun voornaamste voedselbron is (Groot Bruinderink 

et al. 2010). Ook de kleinere herbivoren kunnen een groot effect hebben, zoals konijnen. 

In Engeland en Wales bleek dat de schade in termen van economische significantie in 

sommige gevallen tussen de drie en tien keer de hoeveelheid schade was dan die 

veroorzaakt door hert‐achtigen (Wray 1992, Putman en Moore, 1998). Verder zijn er 

natuurlijk ook abiotische factoren die een belangrijke invloed kunnen hebben, zoals: 

beschikbaarheid van water, temperatuur, lichtinval, hoeveelheid organisch materiaal in de 

bodem en aanwezigheid van micro‐organismen.  

In sommige gevallen is het ook mogelijk dat reeën juist een positieve invloed kunnen 

hebben op de groei van jonge bomen en zaailingen. Een aantal studies in onder andere 

Schotland toonden aan dat het grazen van ree‐achtigen aan twee verschillende soorten 

sparren (Picea abies en Picea sitchensis) een toename in de groei gaven (Staines & 

Welch, 1984; Cousins, 1987). Daarnaast is het ook mogelijk dat door wroeten, begrazen 

en vertrappen de reeën de onderste kruidlaag en de bodem open werken, wat een 

positieve invloed heeft op het kiemingspercentage van de zaailingen. Tenslotte is het 

directe effect moeilijk te combineren met de langdurige economische schade. Een van de 

redenen hiervoor is dat veel van de directe schade weer kan herstellen, tenzij bomen 

volledig afsterven door de hoeveelheid schade tonen planten een opmerkelijk 

regeneratievermogen (Putman en Moore, 1998).  

 

5.3.2.4 Begrazen van bomen en zaailingen  

Zoals vermeld kunnen reeën grote schade aanbrengen aan bosgebieden door het direct 

begrazen van bomen en zaailingen. Deze vorm van schade moet uiteraard wel enigszins 

genuanceerd worden omdat voor houtproductie elke vorm van begrazing schade is, terwijl 

wanneer we naar andere functies van de natuur kijken dit niet altijd het geval is. Als we 
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kijken naar het effect van begrazen op de mate van sterfte en groei van planten, blijkt dat 

reeën wel degelijk een substantieel effect kunnen hebben. Onderzoek in Nederland heeft 

aangetoond dat begrazing door onder andere reeën een significant effect had op de groei 

van Zachte Berk (Betula pubescens), Eik (Quercus pedunculata) en Beuk (Fagus 

sylvatica; van Hees et al. 1996). In dezelfde studie werd ook vastgesteld dat in begraasde 

gebieden er een hogere mortaliteit was van zaailingen van zowel eiken als berkenbomen, 

met minder invloed op de zaailingen van de beuk. Goudzwaard et al. (2001) hebben 

gekeken naar de effecten van begrazing op de verjonging in een eiken-dennenbos. Hieruit 

blijkt ook dat door de dermate hoge populatiedruk verjonging sterk belemmerd wordt. 

Waar normaliter Berk, Zomereik en grove den als verjonging werd verwacht vind nu 

verjonging van Beuk en wintereik plaats. Wel concluderen de auteurs dat bij uitsluiting van 

begrazing de verjonging eerst gedomineerd zal worden door ruwe berk en lijsterbes, maar 

uiteindelijk zal beuk de primaire verjonging vormen. Het is dus belangrijk dat er variatie is 

in temporele en ruimtelijke begrazingsdruk om verjonging van boomsoorten een kans te 

geven (Kuiters & Slim, 2002). 

 

5.3.2.5 Schillen van bomen  

Veel soorten reeën consumeren de schors van zowel groeiende als al volwassen bomen. 

Vooral conifeerachtige bomen worden eerder gestript dan dat er begrazing van deze 

bomen plaatsvindt (Staines en Welch, 1984; Ratcliffe, 1989).Het ontschorsen van bomen 

is tamelijk onvoorspelbaar, met andere woorden het gebeurt niet altijd even vaak en in 

dezelfde mate. Schade is voornamelijk beperkt tot de winterperiodes wanneer andere 

voedselbronnen schaars zijn. Pheiffer en Hartfiel (1984) vermoeden dat het ontschorsen 

van bomen door ree‐achtigen voornamelijk een gevolg is van een tekort aan vezel‐ en 

nutriëntrijk voedsel. Hiernaast beweren ook veel auteurs dat het ontschorsen van bomen 

toeneemt in gebieden waar het extra voedsel dat opgenomen wordt door ree‐achtigen 

voornamelijk bestaat uit granen, aardappels of andere relatief vezelarme 

voedingsmiddelen. In hoeverre het ontschorsen van een boom invloed heeft op de groei of 

mortaliteit is onder andere afhankelijk van de soort, leeftijd en grootte van een boom. 

Volledige sterfte van een boom treedt alleen op wanneer de schade van ontschorsen 

extreme vormen aanneemt. Echter, een beperktere groei is vaak wel een gevolg van het 

ontschorsen van bomen en bovendien kunnen de wonden het vestigen van parasieten en 

schimmels bevorderen (al wordt dit wel betwijfeld; Putman en Moore, 1998).  
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5.3.2.6 Veegschade  

Naast de schade die veroorzaakt kan worden door het consumeren van de toppen, takken 

of de schors van bomen is er nog een andere manier waarop reeën schade kunnen 

veroorzaken; het zogenaamde vegen van bomen. Voornamelijk gedurende het 

bronstseizoen kunnen reebokken namelijk de bomen afschrapen met hun geweien als een 

vorm van territoriaal gedrag (Geurmerken aanbrengen uit klieren die zich aan de basis van 

het gewei bevinden). Naast territoriaal gedrag kan vegen ook een gevolg zijn wanneer 

reeën met nieuwe geweien de fluweelachtige huid proberen af te schrapen. Dit type 

schade is voornamelijk beperkt tot jonge bomen die enige weerstand bieden, maar toch 

meegeven met de ree terwijl deze het gewei er langs schraapt. Een belangrijke opmerking 

hierbij is dat reeën per individu een aantal vaste bomen kiezen waar ze de voorkeur aan 

geven om te vegen binnen hun territorium. Het gevolg hiervan is dat, ondanks dat 

veegschade groot kan zijn, deze vorm van schade over het algemeen wel vrij lokaal is 

(Putman en Moore, 1998).  

 

5.3.2.7 Maatregelen tegen schade aan land-, tuin- en bosbouw  

Uit voorgaande sectie blijkt dat er een aantal zaken zijn waaruit economisch significante 

schade door reeën kan voorkomen. Dit zijn onder andere het begrazen van externe 

gebieden zoals boomgaarden, akkers en andere externe gebieden. Maar ook het 

belemmeren van het behalen van de doelstellingen binnen bepaalde gebieden valt onder 

(economisch significante) schade. Het begrazen van jonge bomen, het vegen aan bomen 

en bijvoorbeeld het ontschorsen van bomen zijn voorbeelden van dit type schade. 

Ondanks dat deze vormen van schade alle door reeën veroorzaakt kunnen worden, blijft 

het feit dat de onderliggende processen en specifieke oorzaken per type schade anders 

zijn. Dit betekent dat bij het voorkomen of verminderen van de schade er ook rekening 

gehouden moet worden met de aard van de schade. Echter volgens Schoutsen (2003) zijn 

de preventie maatregelen die momenteel beschikbaar zijn niet effectief genoeg om schade 

uit te sluiten. Daarom roept zij ook op voor een optimalisatie van preventiemethoden met 

extra aandacht voor het minimaliseren van de arbeidstijd. Het faunafonds is momenteel de 

betaling aan externen aan het verminderen, hierdoor is deze optie niet hieronder vermeld, 

waar de meer gangbare beheersmaatregelen vermeldt worden. 

 

Afrastering  

Door stukken bos af te rasteren met een hekwerk kunnen de bomen effectief fysiek 

beschermd worden tegen reeën, maar ook tegen andere herbivoren. Dit is een maatregel 
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die tegenwoordig echter niet vaak meer getroffen wordt vanwege de hoge(re) kosten en 

het feit dat het vrij arbeidsintensief is. Naast de kosten van het aanleggen van een 

dergelijke omrastering moet er ook rekening gehouden worden met het onderhoud en de 

eventuele opruiming wanneer het niet meer noodzakelijk is, met andere woorden als het 

bos “volwassen” is geworden.  

 

 

Groot plantsoen  

Het gebruik maken van grotere en oudere individuen bij de eerste planting kan voorkomen 

dat reeën, maar ook andere herbivoren, de toppen uit de bomen vreten. Ook wordt het 

risico dat de boom gebruikt wordt voor vegen verminderd wanneer het een oudere en 

stuggere boom is. Het blijkt dat driejarig of ouder plantmateriaal beter is om dit te 

bewerkstelligen (van Vliet, 2001).  

 

Natuurlijke bescherming  

Door dood hout en afgevallen takken te laten liggen kunnen deze een functie als 

natuurlijke bescherming vervullen. Een boom die kiemt in de bescherming van een 

dergelijke takkenkooi loopt, zeker in het begin, minder kans om door herbivoren 

aangevreten te worden omdat deze er moeilijker bij kunnen komen. Echter, deze vorm van 

bescherming is niet effectief op grotere schaal en bovendien geeft het maar bescherming 

tot op een zekere hoogte. Een andere vorm van natuurlijke bescherming kan ook zijn om 

dode takken en bomen, of het afval na het vellen van bomen, als een soort natuurlijk 

hekwerk te stapelen rondom het gebied dat beschermd dient te worden. De effectiviteit 

van dergelijke maatregelen wordt betwijfeld, echter in het belang van kostenbesparing en 

het natuurlijke aangezicht van een bos kan dit een maatregel zijn die mogelijkerwijs toch 

effectief is zonder dat er veel tijd in gestoken hoeft te worden. Verder zou er ook voor 

gekozen kunnen worden om soorten die zowel chemische als fysieke bescherming bieden 

aan te planten. In Nederlandse natuurgebieden (bv. de Millingerwaard) wordt verjonging 

van bijvoorbeeld Eik waargenomen onder meidoornstruiken, mits er geen kleine 

diersoorten aanwezig zijn die hier wel kunnen grazen.  

 

Overige beheersmaatregelen  

Bovenstaande maatregelen zijn de meer gangbare methodes om schade te voorkomen of 

verminderen. Voor meer methodes verwijs ik naar Apollonio et al. (2010) en Putman et al. 

(2011). 
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Afschot  

Alleen wanneer er een direct verband geconstateerd kan worden tussen de hoeveelheid 

reeën in een gebied en de hoeveelheid schade, kan afschot als een mogelijke effectieve 

maatregel worden beschouwd. Over het algemeen is het niet zo dat lagere dichtheden 

geassocieerd zijn met minder schade of visa versa hogere dichtheden met meer schade. 

Verkeerd afschot kan leiden tot een toename in schade. Deze onacceptabele schade kan 

soms direct afgeleid worden van slecht beheer (Reimoser & Putman, 2011).  

In de gematigde streken blijkt dat schade door hoefdieren over het algemeen pas echt 

opgemerkt wordt wanneer er ongewoon hoge dichtheden zich in een habitat vestigen 

(Putman, 1996). Met andere woorden, wanneer een bepaald kantelpunt wordt gepasseerd 

kan de schade ineens significant toenemen. De grens dichtheden beneden waar de 

schade nog als toelaatbaar wordt beschouwd variëren enorm, van 5 tot 15 individuen per 

100 hectare (Putman, 1996), maar binnen Staatsbosbeheer wordt soms zelfs 25 

individuen per 100 hectare genoemd, mits de leefomgeving geschikt is (Van Ark, 

persoonlijke communicatie 2012). Echter, hierbij is de bodemvruchtbaarheid c.q. de 

bodemgesteldheid één van de belangrijkste factoren die dit mogelijk maken (Rouwenhorst, 

persoonlijke communicatie 2012. Het blijkt ook dat deze grenzen verschillen voor de 

verschillende vormen van schade. Populatie dichtheden waarbij natuurlijke regeneratie 

van het bos wordt belemmerd zijn lager dan dichtheden waarbij er schade is aan 

zaailingen of aanplant of waarbij economisch significante schade ontstaan door 

ontschorsen. De mogelijke hoeveelheid reeën is dus afhankelijk van de doelstellingen in 

de gebieden. Echter zijn deze genoemde voorbeeld-dichtheden vaak niet getest en 

kunnen dus verschillend uitvallen per gebied (Putman, 1996; Reimoser & Putman, 2011). 

Een uitgebreide analyse op meerdere vlakken is nodig om tot een correcte streefdichtheid 

te komen per gebied. 

Zelfs bij een bepaalde dichtheid van individuen kan de mate van schade variëren met een 

aantal factoren, zowel natuurlijke als culturele factoren. Hier vallen, onder andere, het type 

bos, afstand van de betreffende gebieden tot bescherming of alternatieve 

foerageergebieden en structuur van het habitat onder (Putman, 1996). Dit geeft aan dat 

alleen beheer door middel van afschot vermoedelijk niet afdoende is of niet noodzakelijk is 

om schade te beperken of te verhinderen. Om ook toekomstige schade te verminderen of 

te voorkomen geeft het de voorkeur om, eventueel naast afschot voor direct verminderen 

van schade, er maatregelen getroffen worden om de kwetsbare gebieden minder 

aantrekkelijk te maken. Daarom is een geïntegreerd beheersysteem op grotere schaal 

nodig (Reimoser & Putman, 2011) 
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5.3.2.8 Conclusies schade aan land-, tuin- en bosbouw  

In de bovenstaande sectie blijkt dat schade veroorzaakt door reeën veel vormen kan 

aannemen, variërend van schade aan derden door bijvoorbeeld aanrijdingen of vraat aan 

gewassen in aanliggende gebieden met tuinbouw of landbouw. Naast schade aan derden 

is het ook mogelijk dat populaties van reeën het behalen van doelstellingen in interne 

gebieden van Staatsbosbeheer belemmeren. Om schade te verminderen dan wel te 

voorkomen zijn er verschillende maatregelen mogelijk, variërend van afrastering tot 

afschot. Uit gegevens blijkt dat het afhangt van de aard van de schade welke maatregel 

het meest effectief zal zijn.  
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6. Visie Reewildbeheer 

In dit hoofdstuk wil ik mijn visie over reewildbeheer naar voren brengen. Het is vooral 

belangrijk dat Staatsbosbeheer met het nieuwe reewildbeheer ervoor zorgt dat we het 

natuurlijk gedrag van het ree, de wildzichtbaarheid en de samenwerking met reewild-

beheerders in de omgeving bevorderen. Daarnaast moet de problematiek rondom 

aanrijdingen aangepakt worden. Als laatste is het nu Staatsbosbeheer onafhankelijker is 

geworden van de overheid belangrijk dat de financiële kant van het verhaal ook op orde is. 

Deze onderdelen komen terug in mijn visie die ik hieronder zal uitleggen aan de hand van 

de belangrijkste punten in mijn visie:  

1) een leefgebiedbenadering;  

2) het voorkomen van aanrijdingen;  

3) wat te doen bij schade aan eigendommen en  

4) wat te doen bij populatiecrashes.  

Verder zal ik eindigen met een stappenplan voor beheer dat ik heb opgesteld. Dit 

stappenplan is afgeleid van het Deer Management Plan zoals ontwikkeld door The Deer 

Initiative (2009) in het Verenigd Koninkrijk. 

 

6.1 Leefgebiedbenadering 

Momenteel is het voor beheerders mogelijk en ook vaak het geval om voor elke 

beheerseenheid aparte plannen te hebben. Nu zorgt dit voor problematiek binnen de 

WBE’s (Wildbeheereenheden) en FBE’s (Faunabeheereenheden). Om verschillende 

redenen mag men niet of wel populatiebeheer en/of benuttingsjacht uitvoeren in gebieden 

van Staatsbosbeheer. Hierdoor treedt er verwarring op door het niet duidelijk stellen 

waarom in sommige gebieden wel en andere geen beheer plaats vindt (Van Wieren & 

Groot Bruinderink, 2010). Om deze onduidelijkheid te voorkomen roep ik, net zoals 

vereniging het Reewild (Borst, persoonlijke communicatie 2012), op tot het uitvoeren van 

beheer op een grotere schaal; het leefgebiedsniveau. Als er op grotere schaal in een 

gebied hetzelfde beheer plaatsvindt is dit maatschappelijk beter uit te leggen en een groter 

schaal zal ook voor het wild de benodigde rustgebieden creëren. Nu is alleen de 

belangrijkste vraag, wat kan men nou definiëren als leefgebied voor de reeën. In zijn 

reactie op het deltaplan voor Reeën (Greep et al. 2011) gaf Groot Bruinderink (2012) al 

aan dat het leefgebied van het ree in Nederland het gehele land omvat. Dit is echter geen 

hanteerbare eenheid en daarom wil ik de leefgebieden benaderen aan de hand van de 

fysieke barrières die te vinden zijn. Snelwegen, dichtbebouwde gebieden en afgesloten 

terreinen voor het ree zorgen ervoor dat er plaatselijke populaties ontstaan binnen de 
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grotere populatie in Nederland. De verspreiding van het reewild zou een voorbeeld van het 

Metapopulatie concept omschreven in bijvoorbeeld Primack (2006) kunnen zijn. Echter is 

de vraag of daadwerkelijk sinks aanwezig zijn. 

De leefgebieden zullen van te voren moeten worden vastgesteld. Dit vraagt om maatwerk 

en daarom stel ik hierbij voor dat dit samen met de WBE’s wordt gedaan, aangezien 

meerdere terreinbeheerders en belanghebbenden (Provincie, FBE, KNJV, Ver. Het 

Reewild) betrokken zijn. Echter hierdoor is het wel belangrijk dat er duidelijke afspraken 

gemaakt worden.  

Binnen deze organisaties is de benodigde kennis (inzichten over eigendom, hotspots, 

jachtvelden, tellingen, valwild etc.) aanwezig om gegronde doelen te stellen. Ook zijn 

afspraken over de samenwerking tussen de partijen nodig. Vanuit Staatsbosbeheer regio 

Noord is een korte lijst samengesteld met afspraken die gemaakt moeten worden (Box 1) 

voor een effectief gezamenlijk reewildbeheer.  

Daarnaast is er ook een belangrijke vraag die nog beantwoord moet worden. Wat gebeurd 

er met het geschoten wild? Er zijn meerdere mogelijkheden, of het wordt gebruikt voor 

consumptie (wat een inkomstenbron voor Staatsbosbeheer kan zijn) of het dier blijft liggen 

in het gebied om zo aaseters te kunnen voorzien van voeding. Dit is een belangrijk punt 

aangezien bij het nagestreefde afschot de zwakkere dieren verwijderd worden uit het 

systeem wat als gevolg heeft dat minder natuurlijke sterfte plaats vindt, wat een 

voedselbron kan zijn voor aaseters. Hier zal de beheerder ook een middenweg in moeten 

vinden. Een andere optie kan zijn dat de beheerder vasthoudt aan het natuurstandpunt en 

het wild laat liggen. Hierdoor loopt Staatsbosbeheer wel mogelijke inkomsten mis. 

 

Box 1. Beheers-afspraken moeten gemaakt worden met betrekking tot: 

 Doelen. 

 ‘Jachtvrije’ gebieden in relatie tot zichtbaarheid. 

 Intensief beheerde zones (afschot 100%?)  

 schade/risico’s. 

 Overige maatregelen (wildakkers, maatregelen m.b.t. wegen etc.) 

 Duur en type overeenkomst  

 Monitoring (tellingen, gedrag, valwildregistratie). 

 Wijze van afschot (tijdelijke hoogzit), locatie en tijdstippen. 

 Gebruik afgesloten wegen door auto’s + parkeren. 

 Gastjagers. 

 Opleiding (Grofwildcursus IPC, schietvaardigheid). 

 Communicatie bezoekers/recreanten. 

 Controle  

 Prijs 
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Eén van de andere grote terreinbeheerders met soortgelijke doelstellingen als 

Staatsbosbeheer is Natuurmonumenten. Natuurmonumenten zelf wil ook het natuurlijke 

gedrag voorop stellen en minder tot geen afschot gaan plegen in hun gebieden (Van der 

Weide, persoonlijke communicatie 2012). Daarom zie ik zeker kansen voor effectief 

leefgebiedbeheer. De grootte van de huidige WBE’s (± 5000 Hectare) is een redelijke 

schaal voor het beheer van de lokale populaties. In de vastgestelde leefgebieden moet er 

gestreefd worden naar het hebben van een gezonde populatie reeën waarin natuurlijk 

gedrag centraal staat. Kijkend naar de verschillende gebieden van Staatsbosbeheer zal dit 

op de Veluwe makkelijker zijn dan bijvoorbeeld in de Achterhoek waar veel versnipperde 

gebieden zijn. In die gebieden is een intensieve samenwerking met boeren en 

landeigenaren nodig. Deze boeren en landeigenaren zijn vaak voorstanders van afschot. 

Om overmatig afschot te voorkomen moet Staatsbosbeheer vasthouden aan zijn 

ecologische doelstellingen en rustgebieden c.q. “jachtvrije” waarborgen voor het reewild. 

Indien gebieden dusdanig klein zijn (kleiner dan 40ha) dat dit nauwelijks zin heeft, dan kan 

de beheerder besluiten om in verband met goed nabuurschap het beheer af te stemmen 

op dat van omliggende eigenaren. Daarnaast kan een specifiek beheer op een kleine 

schaal weinig invloed hebben. Bijvoorbeeld als populatiebeheer niet wordt toegepast in dat 

gebied, maar wel daarbuiten dan zullen de reeën net buiten het gebied wel geschoten 

worden. Echter een klein gebied kan ook worden gezien als rustgebied voor het ree 

binnen een groter gebied. Deze situaties vragen om maatwerk en er kan dus niet van te 

voren een vaste handelingsprocedure vastgesteld worden. 

 

In het verleden is vaak de vraag gesteld of natuurlijk gedrag wel plaats kan vinden als er 

geen vorm van natuurlijke predatie plaats vindt. Zoals beschreven door Van Breukelen & 

Van Wieren (2004) vindt natuurlijke populatieregulatie plaats, wat er voor zorgt dat de 

wildaantallen geen dramatische getallen aannemen. Echter wel moet hierbij gezegd 

worden dat competitie met andere soorten (damhert) recentelijk genoemd wordt als een 

mogelijke regulerende factor die een mogelijke rol kan hebben gespeeld. Dus het 

ontbreken van predatie hoeft geen belemmering te zijn voor de natuurlijke ontwikkeling 

van het ree. Daarnaast moeten we het maatschappelijk kader niet uit het oog verliezen en 

onszelf realiseren dat in de huidige geürbaniseerde omgeving de aanwezigheid van dit 

dier dat zichzelf verspreid heeft over het hele land ook problemen tot gevolg heeft. Deze 

zal ik hieronder bespreken en mogelijke oplossingen ervoor geven.  
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6.2 Preventie van aanrijdingen 

Momenteel zijn de reeën vooral in het nieuws wanneer aanrijdingen met deze soort 

plaatsvinden. Zoals aangegeven zijn er jaarlijks aardig wat aanrijdingen en het beheer 

moet er dan ook voor zorgen dat de aanrijdingen verminderen. Alvorens over te gaan op 

populatiebeheer door middel van afschot moet eerst naar alternatieve maatregelen 

gekeken worden die in voorgaande secties behandeld zijn. Indien afschot noodzakelijk is 

raad ik randen- en kernzone beheer aan. Om rustige, jachtvrije gebieden te creëren waar 

natuurlijk gedrag en de zichtbaarheid van reeën bevorderd wordt stel ik voor dat de kern 

grotendeels zonder populatiebeheer zal worden beheerd. In de randen waar de 

problematiek met aanrijdingen waarschijnlijk hoger is, kan wel actief beheer plaatsvinden. 

Dit systeem is nog niet grootschalig uitgeprobeerd, maar bijvoorbeeld in het Horsterwold 

zien we dat beheer in de probleemgebieden het aantal aanrijdingen effectief verminderd 

(Rouwenhorst, persoonlijke communicatie 2012). Als maatregelen zoals het plaatsen van 

hekken, waarschuwingssystemen etc. niet haalbaar of effectief zijn, kan overgegaan 

worden op afschot. Dit afschot moet wel voldoen aan de eisen gesteld door 

Staatsbosbeheer. Dit zijn zowel eisen aan de personen die het afschot uitvoeren 

(deelname grofwildcursus, schietproef etc.) als eisen aan de dieren die ze afschieten 

(geslachtsverhoudingen, gezondheid etc.). Momenteel streeft men in de meeste reewild-

beheerplannen naar een geslachtsverhouding van 1:1. Echter, meer onderzoek is nodig 

om te kijken of dit wel het ideale aantal is voor reeën. Tot de tijd dat meer hierover bekend 

is moet het huidige systeem in stand gehouden worden. In zijn algemeenheid kan in 

ogenschouw worden genomen dat bij een stand met een geslachtsverhouding die ver in 

het voordeel is van het vrouwelijk deel van de populatie, dus platgezegd in verhouding 

veel meer geiten dan bokken, de aanwas van de populatie in verhouding ook veel hoger 

is. Dit betekent dan weer: nog meer afschot om de stand op het gewenste niveau te 

houden. Wel moet bij een beheer met afschot duidelijk in de gaten gehouden worden of de 

geplande afschot aantallen gehaald worden, aangezien momenteel vaak meer reebokken 

geschoten worden dan geiten (Hunink, persoonlijke communicatie 2012). Het huidige 

afschot wordt momenteel geregeld via de WBE’s, daarom is het belangrijk dat de 

medewerkers van Staatsbosbeheer meer betrokken worden bij deze WBE’s om zo een 

beter beeld krijgen over het afschot dat plaats vindt in hun gebied.  

De beheerder van Staatsbosbeheer zal meer betrokken moeten worden bij het beheer van 

hun wildpopulaties. Hiervoor is het meldingsplicht systeem, door Staatsbosbeheer 

ingesteld in hun gebieden in Flevoland een goede methode om een vinger aan de pols te 

houden. Bij dit systeem zijn jagers verplicht om te melden (via sms) wanneer en waar ze 
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gaan jagen. Indien afschot plaats heeft gevonden melden ze dit weer aan de beheerder 

(meldingsplicht) die vervolgens incidenteel steekproefsgewijs controle kan uitvoeren. 

Daarnaast, om te zorgen dat er geen problemen ontstaan met uitvoerders is het belangrijk 

om het gele en rode kaarten systeem opgesteld door Staatsbosbeheer Regio Oost 

regionaal te gaan gebruiken om bij foutief afschot of ander foutief gedrag op terreinen van 

Staatsbosbeheer maatregelen te kunnen nemen. Het huidige faunabeheer gaat op 

meerdere terreinen erg goed (bijvoorbeeld Midden Veluwe). Daarom denk ik dat het zeker 

mogelijk is om met de huidige kennis binnen de organisatie goed populatiebeheer uit te 

voeren. Het enige probleem dat vaker naar boven komt is de communicatie met WBE’s en 

andere terreinbeheerders. Toezicht vanuit Staatsbosbeheer is erg belangrijk om ervoor te 

zorgen dat afschot en monitoring goed gedaan worden.  

 

6.3 Schade aan eigendommen 

Momenteel valt de schade aan eigendommen van externen erg mee. Het faunafonds heeft 

de laatste jaren meer uitgegeven aan vergoedingen van schade door reeën. Alleen zijn ze 

wel huiveriger geworden in het geven van vergoedingen aan externen, aangezien schade 

vaak simpel voorkomen kan worden door het nemen van maatregelen. Daarom zal 

Staatsbosbeheer als schade wordt waargenomen eerst moet kijken met de landeigenaar 

of oplossingen mogelijk zijn. Afschot van reeën om schade aan externe gebieden te 

voorkomen lijkt in de meeste gevallen onnodig. 

Kijkend naar de bosbouw in terreinen van Staatsbosbeheer is het wel belangrijk om te 

gaan monitoren welke invloed de reeën op het bos hebben c.q. welke schade de reeën 

aanrichten. Het is bekend dat reeën voorkeuren hebben voor bepaalde soorten 

(bijvoorbeeld, linde en eik), dus natuurlijke verjonging van deze soorten kan sterk afnemen 

bij hogere dichtheden van reeën. Daarom zijn in gebieden waar houtproductie belangrijk is 

of in gebieden waar een natuurlijke bossamenstelling met inheemse soorten wordt 

nagestreefd (Potentieel Natuurlijke Vegetatie; PNV) extra maatregelen nodig om 

natuurlijke regeneratie en de overlevingskansen van jonge bomen te verbeteren. Op de 

Veluwe wil Staatsbosbeheer de verjonging van loofboomsoorten verbeteren. Momenteel 

wordt de verjonging verhinderd door de wildpopulaties. Kuiters & Slim (2002) stellen dat 

gevoelige boomsoorten alleen succesvol kunnen regenereren indien temporele en 

ruimtelijke variatie in browsing- c.q. begrazingsdruk optreedt. Met het voorgestelde 

randen- en kernenbeheer zou dit kunnen leiden tot een afname van loofboomsoorten in de 

kern. Kramer et al. (2006) stellen dat de invloed van beheersmaatregelen groter is dan 

browsing, dus eerst zal goed naar het beheer gekeken moeten worden. Echter om 
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verjonging te verbeteren kunnen we vanuit het fauna oogpunt ook maatregelen nemen. 

Vaak zijn maatregelen zoals afrasteren voor Staatsbosbeheer financieel niet mogelijk. 

Daarom stel ik een rotatiesysteem voor in de kernen waar verjonging van loofbomen een 

doelstelling is van Staatsbosbeheer, aangezien onderzoek heeft aangetoond dat 

verschillende jachtmethodes (drukjacht, drijfjacht en aanzitjacht) het territorium van een 

ree kunnen veranderen (Dekker & Groot Bruinderink, 2010). Boswachters nemen dit ook 

waar in het veld; er zijn aanwijzingen dat jacht sterke invloeden heeft op de zichtbaarheid 

en aanwezigheid van reeën in gebieden (Hees, persoonlijke communicatie 2012). Binnen 

het voorgestelde rotatiesysteem wordt voor een vaste tijdsperiode afschot uitgevoerd in 

een deel van de kern, zodat verjonging van de vegetatie plaats kan vinden in dit gebied.  

Als de overlevingskansen van de verjonging positief zijn dan kan een volgend stuk van de 

kern in beheer genomen worden. Zo houden we de rustgebieden (grotendeels) in stand en 

stimuleren we bostypes met verschillende boomsoorten. Volgens Putman et al. (2011b) 

zal een reeën dichtheid van minder dan 25 dieren per 100 hectare in deze gebieden 

aangehouden moeten worden om natuurlijke verjonging een kans te geven. Echter is 25 

dieren per ha in de meeste gevallen nog steeds te hoog (Rouwenhorst, persoonlijke 

communicatie 2012). Op de relatief arme bodems met een lage pH op de Veluwe houdt 

men vast aan dichtheden van reewild van 5-10 stuks per 100 ha. 

 

6.4 Populatiecrashes 

Een veelgenoemd argument om populatiebeheer uit te voeren is het voorkomen van 

populatiecrashes.  In deze paragraaf wil ik duidelijkheid scheppen over populatiecrashes 

en waarom deze naar mijn mening een ongeldige reden zijn om over te gaan tot 

populatiebeheer. Maar wat is nou precies een populatiecrash? Een populatiecrash is een 

plotselinge afname van de populatie door verhoogde sterfte in een bepaald gebied, 

waarbij er binnen vrij korte tijd relatief veel dieren door verzwakking en of ziekten sterven. 

Bij grotere zoogdieren treedt dit duidelijker aan het licht dan bij vele kleine soorten, omdat 

de grotere dieren dan vaak in het veld kunnen worden aangetroffen. Het heeft vaak extra 

(negatieve) media-aandacht tot gevolg. Crashes worden vaak veroorzaakt door het 

afsterven van zwakke dieren binnen een populatie. De oorzaak van zwakte kunnen voor 

de hand liggend zijn, zoals ziekte. Maar ook inter- en intraspecifieke competitie kunnen 

voor een verzwakking van de populaties leiden. In Nederland zijn twee gevallen van een 

sterke afname van de populaties reeën bekend. Het meest bekende geval van afname en 

ook herhaaldelijk gebruikt als reden om reeën te beheren is Staphorst, waar in het gebied 

de Oldematen meer dan 75 reeën van een totale populatie van 200 dieren is gestorven 
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(Braks, 1987). In dit gebied werd de jacht niet verhuurd, daarom werd al snel afwezigheid 

van populatiebeheer als oorzaak aangewezen voor deze plotselinge sterfte. Natuurlijk 

heeft de populatiedichtheid mogelijk een rol gespeeld, maar andere factoren zijn even 

belangrijk geweest. Gedurende dat jaar was er sprake van vrij zware winter voorafgaand 

aan het vroeg voorjaar en dat had als gevolg dat de reeën ernstig verzwakt waren. Samen 

met een infectie van maag wormen (voornamelijk Haemonchus contortus; Lumeij, 1987) 

heeft dit ertoe geleid, dat net voor het begin van de vegetatiegroei, de reeën “massaal” 

stierven.  

 

Het meest recente geval van een sterke afname (Crash) in Nationaal Park de Hoge 

Veluwe, waar de reeënpopulatie na het stoppen van actief populatiebeheer in de 

afgelopen jaren was gestegen van 200 naar 300 individuen, in 2009 vond een verhoogde 

sterfte plaats. Ook deze reeën bleken met een rode lebmaagworm (Haemonchus 

contortus) geïnfecteerd te zijn. Na advies van het DWHC (2009) is besloten om door te 

gaan met het huidige beheer, aangezien dit de natuurlijke selectie met betrekking tot 

resistentie tegen deze worm in de hand zou werken. 

De “crashes” hierboven beschreven, vallen naar mijn mening binnen de natuurlijke 

populatieregulatie door reeën. Uiteindelijk blijft er een populatie over die beter aangepast 

is aan de omgeving. Zeker met de huidige verspreiding van het ree in Nederland is het 

mogelijk dat populaties waar een tijdelijke afname plaatsvindt weer aangesterkt wordt van 

buitenaf. Dit valt binnen het Metapopulatie concept (Primack, 2006) hierboven 

beschreven. Binnen metapopulaties bevinden zich “source” en “sink” populaties. De 

source populaties zijn welvarende populaties waaruit individuen migreren naar andere 

gebieden. Sink populaties zijn populaties waar er een afname plaatsvindt. Deze sinks 

kunnen weer aangevuld worden met individuen uit source populaties. Daarom is het 

concept van de ecologische hoofdstructuur erg belangrijk in de Nederlandse natuur. De 

ecologische hoofdstructuur vergemakkelijkt migratie van diersoorten en uitwisseling tussen 

deelpopulaties onderling. 

 

Wel is belangrijk om te melden dat de gezondheid van het ree continue beoordeeld c.q. 

onderzocht zal moeten worden willen we gezonde populaties houden. Monitoring van de 

reeënpopulaties in de leefgebieden is erg belangrijk. Daarom komt monitoring ook terug 

als een apart essentieel punt in het stappenplan. 
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6.5 Stappenplan 

Om verantwoord beheer uit te voeren is een algemeen stappenplan nodig. Aangezien 

natuur- en wildbeheer maatwerk is zal hieronder een algemeen stappenplan worden 

neergezet (Figuur 3) die beheerders helpen in het opstellen van hun plannen. Dit 

stappenplan zal punt per punt besproken worden hieronder. Dit stappenplan is gebaseerd 

op het Deer Management Plan zoals ontwikkeld door The Deer Initiative (2009) in het 

Verenigd Koninkrijk. 

Figuur 3 Stappenplan voor beheer in gebieden van Staatsbosbeheer. 

 

6.5.1 Het plan 

Aan de hand van de visie hierboven beschreven en het huidige beheer in de gebieden 

wordt een plan samengesteld met de verschillende organisaties in een leefgebied, waarbij 

de WBE de verschillende partijen bij elkaar moet brengen om gezamenlijk tot een goed 

beheersplan voor de reeën populaties in de regio te komen. 

 

 

 

1 Het plan 

 Introductie 

 Beleid 

 Samenwerking 

organisaties 

 

2 Audit 

 Habitat info 

 Reeën info 

 Andere herbivoren 

 Biodiversiteit prioriteiten 

 Sociale en economische info 

 

 3 Vaststellen 

doelstellingen 

 Analyse audit 

 Ideale doelstellingen 

 Knelpunten en 

limiterende factoren 

 Gewenste en haalbare 

doelstellingen 

 

4 Vaststellen targets 

 Toegestane schade 

 Reeën populaties 

 Ree afname? 

 Habitat 

 Economie 

 5 Acties 

 Wie? 

 Wanneer? 

 Waar? 

 

6 Monitoring 

 Ree populaties 

 Ree afschot 

 Gezondheid ree 

 Schade door reeën 

 Gebruik door andere herbivoren 

 Habitat impact 

 Sociale en economische 

voordelen 

 7 Evaluatie 

 Jaarlijkse update 

 Jaarlijkse revisie 

 Grote herziening 5-10 jaar 

 Opstellen van herziend plan 

  

 Overleg met BOB 
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6.5.2 Audit 

Stap 2 is het analyseren van het ecosysteem (Leefgebied van 5000 Ha) waarmee we te 

maken hebben. Er moet duidelijk in kaart gebracht worden wat voor een vegetatietypes 

aanwezig zijn en de conditie van deze types/ habitats. Verder is het ook essentieel om een 

duidelijk beeld van de reewildpopulaties en die van andere invloedrijke herbivoren te 

krijgen alvorens beslissingen te nemen over de toekomst van het ree in een gebied. Bij het 

ecosysteem behoren ook de mensen in het gebied. Wat betekent dat er een duidelijk 

beeld moet worden gecreëerd van de sociale (maatschappelijk kader) en economische 

factoren die een mogelijke rol spelen. 

 

6.5.3 Vaststellen Doelstellingen en Targets 

Het is belangrijk dat beheer uitgevoerd wordt met strikte doelen en targets als 

uitgangspunt. Het bureau Ontwikkeling en beheer van Staatsbosbeheer zou kunnen 

helpen bij het opstellen van deze doelstellingen. Deze doelen moeten SMART 

geformuleerd worden. Daarom zal ik hieronder elk principe van SMART even kort 

doornemen: 

 

 Specifiek; Is de doelstelling eenduidig? 

De doelstellingen mogen zowel simpel (bv. het voorkomen van afbraak van leefgebieden) 

als meer betrokken (bv. naast bovenstaand punt ook: minimaliseren van habitat en gewas 

schade, behouden van gezonde en gelijke populaties, verbeteren van de kwaliteit en het 

optimaliseren van inkomsten uit afschot) zijn, zolang ze maar duidelijk zijn en begrepen 

worden door iedereen die betrokken is. 

 

 Meetbaar; Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel 

bereikt? 

Bij het nakomen van de doelstellingen moeten vorderingen worden gemeten op een 

manier die specifiek betrekking heeft op deze doelstelling. Bijvoorbeeld: als het 

verminderen van invloed op het leefgebied het doel is, dan is een controle of de 

afschotpercentages gehaald zijn niet goed genoeg om een oordeel te vellen. De invloed 

op het leefgebied moet gemeten worden, afschot is slechts een methode om de invloed te 

verminderen en het doel te behalen.  
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 Aanvaardbaar; Is deze acceptabel genoeg voor de doelgroep en/of management? 

Belanghebbenden dienen overeenstemming te bereiken over de doelstellingen en hoe 

deze zullen worden gerealiseerd. Voor populaties die gebruik maken van verschillende 

terreinen is het belangrijk dat doelstellingen op een landschapsschaal vastgesteld worden 

door middel van een gezamenlijk reebeheer plan. In het plan kan ook worden opgenomen 

dat op terreinen van bepaalde eigenaren wel afschot plaatsvindt, terwijl op andere 

terreinen dit niet het geval is, zolang maar aan de algemene doelstellingen voldaan wordt. 

 

 Realistisch; Is de doelstelling haalbaar? 

Er wordt gewerkt met beperkte middelen, kennis en tijd. Daarom zal vastgesteld moeten 

worden of de gestelde doelen wel haalbaar zijn met de middelen die beschikbaar zijn. 

Echter moet men wel in gedachte houden dat veranderingen in de beschikbare middelen 

ook mogelijk zijn. 

 

 Tijdgebonden; Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn? 

Het is vaak moeilijk om een precieze schatting te geven van de benodigde tijd voor 

afronding van een doelstelling. Bijvoorbeeld, het af laten nemen van een zeer grote 

populatie is onmogelijk om in een kort tijdsbestek te doen. Er is een gestage inspanning 

voor nodig om de doelen te bereiken. 

The Deer Initiative (2009) geeft nog een aantal voorbeelden van mogelijke doelstellingen: 

1. Verminder browsing schade tot minder dan 20% in niet omheinde plantages 

2. Verminder de geobserveerde dichtheid van damherten tot 25/km2 

 

6.5.4 Acties 

Als besloten is wat er moet gebeuren moet een duidelijk actieplan opgesteld worden. In dit 

plan staat een overzichtelijk schema dat de gang van zaken aangeeft. Een voorbeeld is 

weergegeven in Tabel 2. 

 

Tabel 2. Voorbeeld van een werkschema voor het actieplan. 

Actie Wie? Wanneer? Waar? Evaluatie 

Plaatsing 500m hekwerk 

langs weg x 

Uitvoerder x 09-10-2012 tot 20-

10-2012 

Weg ”x” tussen 

plaats a en b.  

01-12-2012 

Afschot van 10 reeën 

i.v.m. verkeersveiligheid 

WBE 29-09-2012 tot 12-

10-2012 

Natuurgebied 

x, Locatie y 

01-12-2012 
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6.5.5 Monitoring 

Momenteel wordt de monitoring van reewild populaties al uitgevoerd door de WBE’s. 

Alleen de verschillen in kwaliteit van monitoring zijn erg groot. Daarom zal er vanuit 

Staatsbosbeheer meer controle moeten komen om de monitoring goed uitgevoerd te 

krijgen. Goede kennis over de aantallen in gebieden is essentieel in het maken van 

gerichte plannen (Putman et al., 2011c). Naast deelname door Staatsbosbeheer aan wild 

monitoring is het ook belangrijk om de habitat monitoring in de gaten te houden als dit een 

kwestie is en indien nodig extra tijd te investeren in het monitoren van begrazing en 

browsing door wild in de gebieden om mogelijk verjongings- en vitaliteitsproblemen 

vroegtijdig in kaart te brengen. 

 

6.5.6 Evaluatie  

Jaarlijks zal naar de doelstellingen en targets gekeken moeten worden per WBE om te 

zien of we op weg zijn naar het behalen ervan. Revisie van plannen moet mogelijk zijn 

indien targets niet gehaald worden. Daarnaast moet er elke 5-10 jaar het gehele plan 

geëvalueerd worden om in te spelen op de veranderende (a)biotische factoren. 

 

6.6 Conclusie 

De beschreven visie hierboven past binnen de huidige aanpak van Staatsbosbeheer waar 

gestreefd wordt naar maatwerk. Hierdoor zijn geen grote wijzigingen in aanpak nodig. 

Echter wordt er wel meer communicatie met externe organisaties (WBE’s, andere 

terreinbeheerders etc.) vereist. Daarnaast zijn de plannen van Regio Noord verweven 

binnen deze visie en samen met het voorgestelde reewildbeheer in Noord denk ik dat dit 

document en zeker het stappenplan een rol kan spelen in het reewildbeheer op de 

terreinen van Staatsbosbeheer 
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