
begrippen als jacht en beheer nog steeds met 

elkaar verward. Over leefgebieden en de rol 

an de individuele jager bij het beheer. 

Voor wie het nog niet wist: het ree is een beschermde 

inheemse diersoort. Er wordt dus niet op gejaagd zoals 

op het jachtwild. Er vindt hooguit beheer op populatie

niveau plaats en indien noodzakelijk, afschot van zieke 

enlof zwakke dieren . Beheer omvat het hele scala aan 

maatregelen om een soort te beschermen en in stand te 

houden : inventariseren van het leefgebied, de populatie, 

de knelp unten, de te nemen preventieve maatregelen als 

wildspiegels, waarschuwingssystemen voor mens en dier, 

virtuele hekwerken, biotoopverbetering en regulatie van 

aantallen van een populatie. Binnen het kader van beheer is 

afschot de laatste stap en is dus niet vanze lfsprekend. Voor 

menig jager betekent dat een omslag in denken. Een omslag 

die nog lang niet overa l is ingeburgerd . De afge lopen 40 jaar 

heeft duidelijk aangetoond dat regulatie van aantallen door 

afschot in Nederland noodzakelijk is en blijft , maar het is 

wel de stap die pas genomen wordt als alle andere 

maatregelen onvo ldoende werken. 

Realisatie van gestelde doelen 
Onlangs besloot de Provincie Fri esland, als reactie op 

achterbl ijvend afschot in het voo rgaande jaar, het afschot 

voor de gehele provincie te verhogen . Maar ook de eilanden 

maken deel uit van Friesland en dus gaan ook op Terschelling 

de afschotcijfers omhoog. En dat terwijl op dat eiland, wat 

natuurlijk e.en leefgebied op zich is, de jagers steeds minder 

reeën in het vizier krijgen en de stand afneemt. Het is slechts 

een van de vele voorbeelden waaruit het man co van het 

huidige systeem blijkt. Afschot wordt nog vaak bepaald op 

basis van irrationele aantallen, waarvan uiteindelijk landelijk 

slechts 78% wordt gerealiseerd . Kenne lij k zijn we niet in staat 

om de ze lf gestelde doelen van het beheer te ·realiseren. 
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~ Beheer van populaties in een leefgebied 
Aan de lokale situatie en de bij zo ndere aspecten va n 

de leefomgeving wordt vaak voorbij gegaan. Wettelijk is 

regulatie alleen op populatieniveau toegestaan in relatie 

tot het gebied waa r de populatie leeft . De VH R gaat er 

daarom vanuit dat goed beheer va n een reeënpopulatie 

alleen maar kan en mag plaats vi nden op leefgebied

nivea u. De VHR heeft opdracht gegeven om Nederland 

in te delen in leeggebieden voo r het grofwild. Hi erover 

leest u meer in een later nummer va n Reewild Magazine. 

'Elk gebied heeft zo zijn bijzondere situaties', zegt Marien 

Greep [voormalig voorzitter van de VHRI. 'Ik was laatst 

in Voorne om over de leefgebiedbenadering te vertellen, 

In eerste instantie zagen wij het kanaal dat Voorne va n 

Putten scheidt als een barrière tot een van de beheerders 

ons vertelde dat de reeën daar gewoon overzwemmen 

en zonder moeite uit het kanaal kunnen komen, Er is 

dus feitelijk helemaal geen sprake van twee gescheiden 

leefgebieden, maar van één groot leefgebied Voorne-Putten. 

Dat soort lokale informatie is buitengewoon belangrijk 
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om de leefgebiede n van reeën goed in kaart te brengen 

en uiteindelijk bij het beheer va n de populatie maatwerk 

te kunnen leveren. Daarvoo r is bij het uitwerken van 

de leefgebiede n voo ral uitgebre id overleg nodig met 

de betrokken WBE's en Reewildcommissies in 

die leefgebieden , 

Snelweg 
Het gaat nog te vaak fout. Laatst was Greep in een 

WBE waar men in een smalle strook langs de snelweg 

voorste lde om alle reeën dood te schieten omdat er ooit 

drie aanrijdingen ware n geweest , Greep: 'Dan denk ik : 

waar zijn jullie mee bezig ? Je moet zorgen dat er in de 

kernzones [daar waa r reeën goed kunnen leven] en de 

randzones [daar waar de condities nog net goed genoeg 

zijn] een juiste sta nd is in relatie tot de biotoop in die zones, 

Dan voorkom je dat ze alle kanten op gaan en hoef je niet 

langs zo'n snelwegstrook te gaan schieten, Los van het feit 

dat niet beweze n is dat je met zulk afschot het beoogde 

effect bereikt. Het kan immers ook juist een aanzuigende 

werk ing veroo rzaken .' 




