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Inleiding
Het ree is een aansprekend dier dat in vrijwel heel Nederland in het wild voorkomt. Voor veel mensen is een
ontmoeting met een ree het hoogtepunt van een bezoek
aan een natuurgebied. In de afgelopen halve eeuw is de
reeënpopulatie in Nederland gegroeid van 5.000 naar
mogelijk zo’n 100.000. Deze toename is weerspiegeld in de
uitbreiding van het verspreidingsgebied van het ree, dat nu
in bijna heel Nederland voorkomt.
Een gevolg van de toename van het ree is lokale schade
bij land- en tuinbouwgewassen of binnen de bosbouw. Dit
is nooit helemaal te voorkomen. De schade aan land- en
tuinbouw is relatief beperkt, al zal niet alle schade zijn gemeld. In de jaren 2009 tot en met 2014 heeft het Faunafonds
jaarlijks tussen de € 1.528,- en € 42.033,- aan tegemoetkomingen uitgekeerd (Faunafonds 2015). Met het uitrasteren
van kwetsbare teelten valt deze schade te voorkomen.
Het beheer van reeën om aanrijdingen te verminderen
Naast de toename van het ree, is ook het wegennetwerk

vraagt om een goede onderbouwing. Dat die gedegen

enorm uitgebreid. Hierdoor zijn botsingen tussen reeën en

onderbouwing vaak ontbreekt, blijkt uit de vele jurispru-

verkeer toegenomen. Er bestaat geen compleet beeld van het

dentie over dit thema. De wet Natuurbescherming bepaalt

aantal aanrijdingen in Nederland. Geregistreerde aantallen

in artikel 3.8 dat afschot pas aan de orde is indien er geen

liggen rond 4.800 en 5.300 per jaar (Ooms 2010, Koch 2014).

andere bevredigende oplossing is. Deze leidraad biedt

De jaarlijkse sterfte in het verkeer bedraagt daarmee circa

handvatten om systematisch na te gaan of er andere maat-

5% van de landelijke populatie. Maar schattingen van sterfte

regelen dan afschot mogelijk zijn. Voor deze analyse is een

door aanrijdingen liggen veel hoger, tot wel 10.000 per jaar

brede samenwerking nodig tussen alle betrokken partijen.

(10% van de populatie). De financiële schade van de aanrij-

Wij verwachten dat de aanpak van de aanrijdingen hiermee

dingen bedraagt mogelijk 20 miljoen euro per jaar. Daarnaast

een gedegen onderbouwing krijgt en stand houdt bij een

is er sprake van dierenleed en verkeersonveiligheid.

rechterlijke toets.
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2.1

Visie

verwacht mag worden dat er wellicht relatief minder dieren
zijn die op zoek gaan naar een eigen territorium.
De omgeving waarin het ree leeft, is in de afgelopen an-

Het ree

derhalve eeuw zeer sterk veranderd door de wijzigingen
in het menselijk landgebruik (landbouw, infrastructuur,

We waarderen het ree vanwege zijn intrinsieke waarde en

verstedelijking, recreatie). Het veranderende landgebruik

de ecologische rol die het heeft. Het is een inheemse soort

heeft ervoor gezorgd dat reeën plaatselijk minder ruimte

die hoort bij de Nederlandse natuur. Reeën moeten zich

hebben, te maken krijgen met minder geschikte leefom-

zoveel mogelijk vrij kunnen bewegen, waardoor er uitwis-

standigheden (verdwijnen houtwallen, maaislachtoffers) of

seling tussen deelpopulaties mogelijk is. Zo kan het ree zijn

met een gefragmenteerde populatie door versnippering van

ecologische rol als herbivoor (knabbelaar) vervullen. Mocht

leefgebied. Het ree heeft laten zien in het moderne land-

de wolf zich vestigen in Nederland, dan vormt het ree ook

schap ook te kunnen profiteren van nieuwe mogelijkheden,

een belangrijk prooidier. Gezien de schaarste van grote

zoals voedselaanbod en nieuw habitat (veldreeën). Samen

kadavers in de Nederlandse natuur, en het feit dat deze

met de veranderde omgang met het ree (veranderingen in

grote kadavers een heel divers aantal andere diersoorten

wettelijke bescherming) heeft dit alles bijgedragen aan de

aantrekt om in en van te leven, zijn kadavers van reeën een

populatiegroei en uitbreiding van het verspreidingsgebied

verrijking van de natuur. Per gebied zal het verschillen of dit

van het ree.

mogelijk en acceptabel is.
Het ree neemt op landelijke schaal gestaag in aantal toe. In
gebieden waar het dier al langer voorkomt zullen omge-

2.2

Reeën en mensen

vingseffecten zoals voedselaanbod en infrastructuur de

We waarderen het ree ook vanwege het plezier dat men-

groeimogelijkheden voor een populatie begrenzen. Het ree

senhebben bij het zien van de dieren, en we gunnen meer

reageert hierop gedragsmatig en fysiologisch. Een van de

mensen deze bijzondere natuurervaring. We leven samen

gevolgen van hoge dichtheden is een toenemende mobi-

met het ree, dat leidt tot interacties. Behalve positieve

liteit van dieren die een nieuw territorium zoeken binnen

aspecten zijn er ook negatieve, bijvoorbeeld in de vorm

het leefgebied van de (deel)populatie. Waar natuurlijke

van aanrijdingen, schade (landbouw, bosbouw) of overlast

sterfte door voedseltekort, predatie en ziekten geaccep-

(tuinen). Andersom lopen reeën ook meer risico’s in de na-

teerd wordt, kan een zekere natuurlijke selectie optreden,

bije omgeving van mensen (aanrijdingen, maaislachtoffers,

waardoor de populatie als geheel zich aanpast aan zijn

honden). Hoe intensiever het landgebruik, des te groter de

omgeving. Dit uit zich in een lagere reproductie en hogere

kans op mens-dier conflicten. Daar waar reeën en mensen

sterfte van kalveren (Casaer & Huysentruyt 2016), zodat

elkaar in negatieve zin tegenkomen, willen we graag oplos-
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singen zoeken, waarbij we het belang van zowel mens als

Open communicatie versterkt het draagvlak voor het treffen

dier meewegen. Onze focus ligt hierbij op het verminderen

van maatregelen. Publicatie van de verzamelde gegevens

van aanrijdingen.

leidt tot meer betrokkenheid van het publiek bij het beheer
en maakt het mogelijk gemotiveerd problemen aan te

2.3

pakken.

Meten is weten
Om de juiste maatregelen te kunnen treffen, gericht op het
verminderen van het aantal aanrijdingen met reeën, zijn

2.4

Beheer van reeën

gegevens noodzakelijk. Denk daarbij aan populatie-ontwik-

In het geval van conflicterende belangen tussen reeën en

keling en - samenstelling, gebruik van leefgebieden, tijdstip

mensen zijn maatregelen nodig om de negatieve effecten,

en locatie van aanrijdingen, afschot, andere doodsoorzaken

in dit geval de kans op aanrijdingen, te minimaliseren.

en effectiviteit van toegepaste maatregelen om aanrijdin-

Hierbij gaat het om een breed scala van handelingen: bij-

gen te voorkomen. Veel van bovenstaande gegevens worden

voorbeeld aanpassing van bermen, plaatsen van waarschu-

al opgenomen in het bestaande Faunaregistratiesysteem

wingssystemen, plaatsen van rasters1 (vooral langs snelwe-

(FRS). Een uniforme registratie van aangereden en gescho-

gen) of ingrijpen in de populatie via afschot. Als wij spreken

ten reeën is landelijk nog niet gerealiseerd. Deze registratie

over het beheer van reeën, dan bedoelen we alle onder dit

zou moeten verlopen via de meldkamer van de politie, die

brede scala vallende handelingen. Beheer is voor ons geen

de meldingen doorgeeft aan professionele afhandelaars

eufemisme voor afschot.

(personen die daarvoor zijn aangewezen door de provincie).
De Stichting Wildaanrijdingen Nederland heeft daarvoor

We zoeken eerst preventieve oplossingen, zoals het weren

een blauwdruk gemaakt. Van groot belang is dat dit lande-

van reeën, het aanpassen van de omgeving, en maatregelen

lijk wordt ingevoerd. Dit is nog niet het geval. Het is nodig

die leiden tot gedragsverandering bij reeën en/of men-

dat de registratie plaatsvindt in het BOA Registratie Systeem

sen. Centraal bij het verminderen van aanrijdingen staat

(BRS) en in het Fauna Registratie Systeem (FRS) en zichtbaar

de locatie van de aanrijdingen (‘hotspot’- benadering).

wordt voor betrokkenen, waaronder terreinbeheerders.

Vervolgens kijken we op de schaal van het landschap naar
oplossingen.

Monitoring van de aantalsontwikkeling per leefgebied is
nodig en dient te gebeuren via een vast telprotocol (Vereniging Het Reewild 2014). Vanuit het oogpunt van betrokkenheid, draagvlak en transparantie zijn hiervoor breed
samengestelde telgroepen wenselijk. Het is aan de FBE en
WBE om dit aan te bevelen en te stimuleren.

1

 asters zijn nuttig op bepaalde plekken (uitrasteren van kwetsbare teelten),
R
niet nuttig op andere plekken (daar waar zij aaneengesloten natuur
versnipperen).
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Afschot is pas een mogelijkheid bij onvoldoende resultaat
van andere maatregelen (een laatste optie) en altijd als
onderdeel van een breder pakket aan maatregelen. Het
afschot concentreert zich rondom de locaties met veel aanrijdingen. Als dit onvoldoende effectief is, dient beoordeeld
te worden of afschot op een ander schaalniveau binnen het
leefgebied nodig is (zie kader leefgebied benadering).
De provinciale Faunabeheereenheid (FBE) lijkt in eerste
instantie een logische plek om het treffen van maatrege-

Leefgebied benadering
Reeën houden zich niet aan grenzen van jachtvelden,

len vorm te geven. De FBE heeft echter een wettelijke taak

terreingrenzen, grenzen van wildbeheereenheden en

die vooral ligt op het vlak van ontheffingen voor afschot

provincie- en landsgrenzen. Reeën bepalen in beginsel

per provincie. De FBE dient zich daarbij ook te verdiepen
in preventieve maatregelen, gezien de wettelijke eisen aan
bijv. ontheffingen (afschot is pas aan de orde als andere
maatregelen onvoldoende effect hebben). Het provinciale

zelf waar zij leven. Wel worden zij en dus hun leefgebied begrensd door onze menselijke activiteiten, onze
ruimteclaims en de door ons mensen opgeworpen
fysieke barrières, zoals snelwegen, spoorlijnen, vaarten
en kanalen, monoculturen in landbouwgebieden en

Faunabeleidsplan is de plek om beleidsmatig het beheer

rasters. Het ree is een strategische opportunist en weet

en afschotplannen1 opstellen en realiseren. Dit dient

van reeën in brede zin vorm te geven.

steeds zelf wel een plekje naar zijn gading te vinden.

gecoördineerd te worden door een onafhankelijke partij

Zo’n leefgebied kan, door de aard van de begrenzingen,

in de persoon van de leefgebiedencoördinator.

Voor de uitvoering is het logisch alle partijen met kennis
over beheer, inrichting van wegen etc., te betrekken bij het
opstellen van een beheerplan. Het gaat dan om eigenaren

zowel klein als groot zijn van oppervlakte, meerdere
wildbeheereenheden omvatten en zelfs meerdere pro-

De leefgebied-benadering houdt in dat het huidige be-

vincies. Ook een deel van onze buurlanden kan binnen

leid en beheer bijgesteld moeten worden naar de eisen

een leefgebied vallen.

van het ree. Niet langer jachtveld gericht, niet meer op

en beheerders van aan wegen grenzende gronden waar
reeën leven, wegbeheerders (gemeente, provincie), uitvoerders van het faunabeheer (o.a. wildbeheereenheden)
en de verantwoordelijken voor het treffen van preventieve
maatregelen.

WBE-grens of FBE-grens gericht, maar op leefgebied
Dat betekent dat de betrokken FBE’s daarmee rekening

niveau.

moeten houden bij het opstellen van de reeënbeheerplannen en zo nodig deze plannen onderling dienen af

(Vereniging Het Reewild 2015)

te stemmen. Ook is het wenselijk dat alle bij het beheer
betrokken partijen (provincies als verantwoordelijken
voor het reeënbeheer, FBE’s, WBE’s, terreineigenaren en
terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer,
de Landschappen en Natuurmonumenten, landbouworganisaties, gemeenten etc.) volgens die reeënbeheerplannen werken en gezamenlijk maatregelen treffen

1	Het afschotplan zien wij dan ook in het perspectief van het
maatwerk rondom een locatie met aanrijdingen (‘hotspot’benadering). Afschot is aan de orde bij onvoldoende
resultaat van andere maatregelen. Niet ingrijpen in delen
van het leefgebied kan onderdeel zijn van de leefgebiedbenadering.
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Figuur 1
Er is een significante relatie tussen
het aantal getelde reeën en het aantal
geregistreerde aanrijdingen in een tiental

Oorzaken
aanrijdingen
en preventieve
maatregelen
Oorzaken

Enkele maanden later vindt de bronst plaats. Dit is de
periode van seksuele activiteit, ook wel paartijd genoemd.
In deze periode, van midden juli tot midden augustus, is
het aantal aanrijdingen nog steeds relatief hoog. Volwassen
reebokken jagen achter potentiële partners aan waardoor
beide seksen geregeld onoplettend wegen oversteken.
Dit heeft een verhoogd risico op aanrijdingen als gevolg.
Daarnaast is in de bronstperiode het testosteron-niveau bij
volwassen reebokken het hoogst en zijn ze nóg agressiever
tegen de jongere bokken en leeftijdsgenoten.

Aanrijdingen door gedrag van ree

Aanrijdingen door gedrag van mens

Het aantal aanrijdingen met reeën varieert door het jaar

Naast de invloed van het gedrag van reeën op het aantal

heen en is gerelateerd aan onder andere het seizoensge-

aanrijdingen, spelen activiteiten van de mens een grote rol.

bonden gedrag van de dieren. De meeste aanrijdingen vin-

Zo heeft een toename in infrastructuur ervoor gezorgd dat

den plaats in de lente, in de maanden april en mei. In deze

de dieren steeds minder leefomgeving en aaneengesloten

periode gaan reeën, die in de winter in een zogenaamde

gebieden ter beschikking hebben. Zodoende worden ze

wintersprong leven, een meer solitaire periode tegemoet.

gedwongen zich tijdens de zoektocht naar voedsel en rust

Een wintersprong wordt gevormd als de winter begint en

te verplaatsen over wegen heen. De gebieden die het ree

bestaat meestal uit verschillende reebokken, geiten en hun

nog heeft, worden geregeld verstoord door recreatieve ac-

nakomelingen van dat jaar en eventueel die van het vorige

tiviteiten. Vooral loslopende honden verjagen reeën uit hun

jaar. In de lente valt deze wintersprong weer uit elkaar. Dat

leefomgeving, ook richting de wegen. Boswachters consta-

begint met een toename in het territoriale en agressieve

teren dit regelmatig. Bosbouwpraktijken zoals verwijderen

gedrag van de dominante bokken. Hierbij worden de nog

van opslag of kaalkappen kunnen ook gepaard gaan met

onvolwassen bokken verjaagd uit het territorium. Verban-

het verjagen van reeën, omdat het aanbod van voedsel en

nen en op zoek naar een nieuwe leefomgeving steken jonge

dekking daardoor sterk verandert. Reeën gebruiken graan

2009. Gegevens uit latere jaren laten een

bokken regelmatig wegen over, wat leidt tot aanrijdingen.

en maïs als beschutting en rustplaats. Op het moment dat

soortgelijke relatie zien (Koch 2014). Zie

Later verjaagt ook de geit volwassen dochters uit het terri-

de boeren gaan oogsten, raken de dieren hun beschutting

torium, vlak voor de geboorte van de kalveren.

kwijt en zullen ze op zoek gaan naar nieuwe beschutting.

provincies. Deze gegevens stammen uit

ook Groot Bruinderink et al. 2012 voor
Veluwe en Terra Salica 2011 voor Utrecht.
Het is duidelijk dat er een correlatief verband is tussen aantallen aanrijdingen en
het aantal reeën.

Ook daarbij moeten zij vaak wegen oversteken, met gevaarlijke situaties tot gevolg.
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3.1

Preventieve maatregelen

eerder zien. De breedte van de berm speelt hierbij ook een

Er zijn al op veel plaatsen maatregelen getroffen om het

een hogere snelheid bij het verkeer (compensatie effect).

aantal aanrijdingen met reeën in Nederland te vermin-

Een brede berm kan ook reeën aantrekken als het geschikt

deren, met wisselend resultaat. In tabel 1 staan negen

voedselgebied vormt. Door de bermvegetatie zeer kort en

bestaande maatregelen beschreven inclusief de effectiviteit

vooral schraal te houden kan dit voorkomen worden. Een

ervan. Een vijftal effectieve maatregelen staan hieronder

optie is ook om verder van de weg te zorgen voor voldoen-

toegelicht. Deze informatie is ontleend aan de Vries (2015),

de voedsel. Op de Noordwest-Veluwe (Leuvenumse bossen)

de achterliggende bronnen zijn daar te raadplegen.

is geconstateerd dat het open maken van bermen tot een

belangrijke rol. De toegenomen openheid kan wel leiden tot

halvering van het aantal aanrijdingen heeft geleid.

Lagere snelheid
Een voor de hand liggende maatregel is het verminderen

Wildwaarschuwingssysteem

van de maximum toegestane snelheid op locaties waar

Het wildwaarschuwingssysteem is een relatief nieuwe maat-

aanrijdingen met wild veel voorkomen. Hierdoor hebben

regel die automobilisten via borden waarschuwt dat er die-

zowel ree als bestuurder meer tijd om op elkaars aanwe-

ren nabij de weg zijn. Een detectiesysteem merkt de dieren

zigheid te reageren. Naast een toename in reactietijd is ook

op waarna de waarschuwingsborden aan gaan. Automobi-

de remafstand bij een lagere snelheid kleiner, waardoor de

listen krijgen dan het advies hun snelheid aan te passen.

kans op een (fatale) aanrijding kleiner wordt. Het vermin-

Het wildwaarschuwingssysteem dient te worden geplaatst

deren van de snelheid van 80 naar 60 km/u zou een sterke

op weggedeelten waar reeën vaak oversteken en zal alleen

afname in aanrijdingen met wild teweeg kunnen brengen.

geactiveerd worden als een ree (of een ander dier van

Waar de maximum snelheid is verlaagd, houden bestuur-

vergelijkbare grootte) zich in de migratiezone bevindt. Na

ders zich helaas lang niet altijd aan de nieuwe snelheidsli-

activatie zullen naderende bestuurders naast een specifiek

miet waardoor het lastig is om uitspraken te doen over de

verkeersbord (ree-oversteekbord J27) ook een dynamische

effectiviteit. Verwacht wordt dat deze maatregel in combi-

snelheidslimiet te zien krijgen. Dit attendeert de bestuur-

natie met drempels en/of politiecontroles in de periode

der erop dat er een grote kans is dat er wild zal oversteken

waarin veel aanrijdingen plaatsvinden zeer effectief kán zijn

en dat de snelheid verminderd moet worden tot 60 km/u.

(Ooms 2010).

Vaak wordt dit systeem aangevuld met een lang stuk hekwerk, waarmee het wild begeleid wordt naar de specifieke

Aanpassen bermen
Als wegbermen open zijn en een lage vegetatie hebben, is
de kans groter dat zowel reeën als automobilisten elkaar

migratiezone en niet de weg op een ander gedeelte over zal
steken. Dit verhoogt de effectiviteit van de maatregel.
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Wildwaarschuwingssystemen zijn toegepast op de Veluwe

op het beïnvloeden van het gedrag van het ree. Het virtueel

en in Overijssel. De resultaten van het systeem in Diepen-

hekwerk bestaat uit kleine palen die langs de weg staan,

heim (Overijssel) zijn veelbelovend. Na drie jaar bleken er

voorzien van sensoren. Deze worden geactiveerd door de

vijf aanrijdingen met reeën te hebben plaatsgevonden, waar

koplampen van motorvoertuigen en als gevolg daarvan zul-

dat er voorheen nog ongeveer 25 per jaar waren (afname

len lampjes op de palen gaan branden en een geluidsignaal

van meer dan 90%).

afgaan. Dit heeft als doel het wild af te schrikken, zodat ze
de weg niet oversteken. Over de effectiviteit is nog niet veel

Virtueel hekwerk

bekend. Er zijn echter veelbelovende resultaten uit Oostenrijk (Moser 2007) waar het aantal aanrijdingen met hoef-

Ook het virtueel hekwerk is relatief nieuw. In tegenstelling

dieren sterk afgenomen is na het plaatsen van het virtueel

tot het wildwaarschuwingssysteem is dit systeem gericht

hekwerk. Ook in Nederland wordt dit systeem momenteel
getest, maar er zijn nog geen resultaten beschikbaar.

Inrichting leefgebied
De inrichting en het gebruik door mensen van het leefgebied dat grenst aan wegen, biedt ook mogelijkheden
voor preventieve maatregelen. Aanrijdingen als gevolg van
verstoring door recreanten en (loslopende) honden kan
worden verminderd door routes aan te passen, slim gelegen
hondenlosloopgebieden in te stellen daar waar reeën
geweerd moeten worden en door toezicht op risicovolle
momenten. Door het strategisch aanbieden van voedsel en/
of rust/dekking kan ook voorkomen worden dat reeën de
weg oversteken.
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Maatregel

Effectiviteit

Kosten

+

++

Reflectoren langs de weg

+/-

+

Hekwerk langs de weg

++

++

++

+++

+

+

Wildsignaleringssysteem

++

+++

Open bermen langs weg

+

+

+

+

Toelichting

Maatregelen gericht op gedrag ree
Virtueel hekwerk

- Gewenning
- Alleen effectief in de nacht
- Alleen effectief in eerste jaar
- Vraagt om onderhoud
- Zorgt bij onvoldoende mitigerende maatregelen
(oversteekmogelijkheden) voor versnippering van leefgebied
- Verhindert genetische uitwisseling

Maatregelen gericht op gedrag mens
Verlaging snelheid
Waarschuwingssignalen

- Werkt alleen in combinatie met handhaving
- Draagvlak automobilist gering
- Effectiviteit verschilt tussen lokale en niet-lokale automobilisten
- Tijdelijke signalering is het meest effectief indien actief in juiste tijd van
het jaar en locatie.

Maatregelen gericht op ree en mens
- Duur
- Meest effectief in combinatie met hekwerk (dwangwissel)
- Openheid kan leiden tot aantrekkelijk voedselgebied
- Openheid nodigt uit tot verhogen snelheid

Maatregelen gericht op populatie ree
Reductie populatie door afschot

- Leegvallen territoria leidt tot immigratie
- Leidt tot jaarlijks maximale reproductie
- Vraagt om jaarlijkse herhaalde inzet
- Onduidelijk welke omvang afschot moet hebben om effectief te zijn

Tabel 1
Maatregelen die kunnen bijdragen aan het
verminderen van aanrijdingen met reeën

Maatregelen gericht op sturen gedrag ree
Aanpassen recreatieve routes,
inrichten hondenlosloop gebieden
Inrichten foerageergebied of
rustgebied op veilige plek

+
+

en hun effectiviteit (de Vries 2015).

+
+

- In combinatie met toezicht
- Ook andere diersoorten mijden gebied

Toelichting:

- Alleen indien te combineren met andere functies/doelstellingen

Effectiviteit: + (positief), ++ (zeer positief)
Kosten: + (gering), ++ (hoog) +++ (kostbaar)
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4

Stappenplan
verminderen
aanrijdingen
Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat er verschillende oorzaken
kunnen zijn voor aanrijdingen met reeën en dat er meerdere maatregelen zijn om dit te voorkomen. Om te weten
welke maatregel zinvol is om te nemen, moet allereerst de

Stap 1
Analyse van de probleemsituatie
Verzamel van de locatie met aanrijdingen en de nabije omgeving de volgende informatie:

Aanrijdingen
1. 	Hoeveel aanrijdingen met reeën waren er gemiddeld per
jaar op deze locatie in de afgelopen 5 jaren?

situatie worden geanalyseerd. Daarvoor zijn gegevens nodig
≤ 5  

over locaties, aantallen en tijdstippen van de aanrijdingen,

5 – 10  

11 – 15  

> 15

kenmerken van de weg, ligging in het landschap, uitgevoerde beheer etc.. Onderstaand stappenplan biedt een
handvat om de benodigde informatie boven tafel te krijgen
(stap 1 analyse probleemsituatie). Daarna volgt stap 2 waarinbepaald wordt welke maatregel passend is. Het stroom
diagram helpt daarbij.

2. 	In welke maanden en op welke tijdstippen van de dag
zijn er gemiddeld de meeste aanrijdingen1?

Weg
3. 	Op wat voor type weg vinden de aanrijdingen met reeën
plaats?
Nationale weg (≥ 100 km/h)
Provinciale weg (80 km/h
Erf-toegangsweg (≤ 60 km/h)		
4. 	Hoe is de naleving van de maximaal toegestane snelheid?
Slecht  

Matig  

Goed  

Onbekend

1	Let op dat tijdstip van melding van een aanrijding niet het moment van de
aanrijding zelf hoeft te zijn.
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5. 	Hoe is de weg vormgegeven:
a. Wat is de breedte van de weg?

Landschap

Huidig inzet verminderen aanrijdingen

9.	Beschrijf de indeling van het landschap waar de

15. 	Welke maatregelen zijn er in het verleden, of wor-

weg doorheen loopt (gebruik bijv. Google maps
b. Zijn er overige (fiets-)paden en/of wegen

16. 	Hoe is het beheer van deze maatregelen georga-

parallel aan deze weg?
10. 	Hoe gebruikt de mens het om de weg liggende
Ja  

den er op dit moment toegepast op de wegen?

ter illustratie)?

Nee

niseerd en uitgevoerd?

landschap?
17. 	Welk afschot is de afgelopen tijd gerealiseerd

6.	Hoe is de berm vormgegeven?

Recreatie

(aantallen en geslacht)?

Ecologische diensten (bijv. houtkap)
Anders, …

a. Wat is de breedte van de berm (in meters)?

18. 	Welke partijen zijn betrokken bij de omgang met
aanrijdingen met reeën op deze locatie? (Bijvoor-

Ree

≤1m

beeld beheerders van de weg, eigenaren gebie-

>1–2m

11.	Hoeveel reeën leven er minimaal in de nabije

>2–5m

omgeving en wat is de verdeling in leeftijd en

>5m

geslacht?

den rondom de weg en overige organisaties)
19. 	Bespreek met de betrokken partijen hoeveel aanrijdingen acceptabel zijn en of extra maatregelen

b. Tot hoe hoog staat de vegetatie van de berm

12.	Wat is de populatieontwikkeling van reeën in de
afgelopen jaren?

(in cm)?
7.	Wat zijn de exacte locaties op de weg waar de

Gelijk gebleven

aanrijdingen plaatsvinden (op kaart of hectome-

Toegenomen

terpaal)?

Afgenomen

8.	Hoe is het zicht van de automobilist op de locatie
met de aanrijdingen (op de weg en de berm)?
Slecht  

Matig  

Goed

13. 	Wordt het rustgebied van het ree gescheiden van
het foerageergebied door de weg?
Ja  

Nee

14. 	Hoe wordt het gedrag van het reeën beïnvloed
door de mens (direct en indirect)?

nodig zijn om de kans op aanrijdingen te verminderen. Zo ja, ga door naar stap 2.
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Stap 2
Keuze voor passende maatregelen
Box 1

M A AT R E G E L
Waarschuwings
borden

nee

M A AT R E G E L

Financiële
middelen
beschikbaar

Handhaving;
drempels,
politiecontroles

De volgende maatregelen dienen altijd al te zijn uitgevoerd
voordat andere maatregelen aan de orde zijn:

nee

• Uitvoeren van bermbeheer (maaien) om de bermvegetatie
onder de ± 30 cm te houden.

M A AT R E G E L
Wildwaarschuwings
systeem met raster

ja

• De zichtbaarheid van de automobilist en het ree is zo

M A AT R E G E L

optimaal mogelijk (door berm van adequate breedte, geen

ja

Reduceer snelheid
naar 60 km/h

blokkade op het zicht van automobilisten etc.).

Wordt de max.
snelheid
nageleefd?

• Het bermbeheer is gegarandeerd.

Box 2
Of het aantal aanrijdingen op een bepaalde locatie als

M A AT R E G E L
Faunapassage met
begeleidend raster

ja

Financiële
middelen
beschikbaar

ja

Verdeelt de weg
het rust- en foerageer
gebied v/d ree

aanvaardbaar wordt gezien, hangt af van de mening van de
betrokken partijen. Indien de partijen vinden dat het aantal
aanrijdingen reden is om in te grijpen, kan aan de hand van
het stroomdiagram hiernaast bepaald worden wat de juiste
maatregelen zijn.

nee

nee

M A AT R E G E L

MAATREGEL

Geen andere optie
mogelijk

Plaats raster
volgens richtlijnen
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ja

S I T UAT I E
Aanrijdingen met reeën in of
nabij (natuur)gebied onder
uw beheer

nee

80
km/h

Vul checklist in
(Stap 1,
hoofdstuk 4)

nee

OORZAAK 1

Wat is de max.
toegestaande
snelheid?

Is het basisbeheer van de
locatie op orde?
(zie box 1)

Gedrag ree (vb. territoriaal
gedrag , voedsel zoeken)
trekt ree naar de weg

M A AT R E G E L

Via pachtovereenkomst
wijze van maaien
aanpassen

(Tijdelijke)
waarschuwingsborden

nee

ja

OORZAAK 4

Is het aantal
aanrijdingen
aanvaardbaar?
(zie box 2)

ja

M A AT R E G E L

Samenwerken met
eigenaar land.
Doel: Maaitechniek
aanpassen

Aantal aanrijdingen
te laag om actie
te ondernemen

Voer het
basisbeheer uit

≤ 60 km/h

M A AT R E G E L

M A AT R E G E L

M A AT R E G E L

Wordt de max.
snelheid
nageleefd?

Agrarische activiteiten
leiden tot verstoring en
trekken ree naar de weg

M A AT R E G E L

Land eigendom
van Natuurorganisatie?

Handhaving, zorgen
dat men zich aan de
regels houdt

ja
nee

≥ 100 km/h
Kies uit de 4
oorzaken de
best passende
voor de situatie

nee

Raster
aanwezig?

M A AT RE GE L
Geen andere optie
mogelijk

nee
Paden in
leefgebied ree?

Voldoet
het raster?

ja

ja

M A AT R E G E L
Locatie paden
aanpassen en/of
rustgebied
ree creëren

M A AT R E G E L
OORZAAK 2

OORZAAK 3

Beheer activiteiten in/bij
leefgebied ree trekken ree
naar de weg

Recreatie druk (vb.
loslopende honden, MTBers
etc.) trekt ree naar de weg

nee

M A AT R E G E L
Tijdelijke
waarschuwings
borden

nee

Alle
alternatieve
maatregelen
bekeken?

Blijft mens
(incl. eventuele
hond) binnen
de paden?

M A AT R E G E L

nee

ja

M A AT R E G E L

Bekijk overige
alternatieve
maatregelen

M A AT R E G E L
Afschot ree volgens
richtlijnen

Voer, mits effectief,
nieuwe maatregel uit

nee

Nieuwe
maatregel
aanwezig?

ja

Plaats dwang hek
volgens richtlijnen

ja
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5.1

Naar een
uitvoering
Implementatie
Om aanrijdingen met reeën zoveel mogelijk te voorkomen,
is in iedere provincie een eenduidige planmatige aanpak
gewenst. Conform de vereisten in de wet Natuurbescherming
dienen niet-dodelijke maatregelen een onderdeel te zijn
van de aanpak. De voorliggende leidraad biedt handvatten
om systematisch na te gaan of er andere maatregelen dan
afschot mogelijk zijn. Zo niet, dan helpt het toepassen van
het stappenplan bij de onderbouwing die nodig is voor het
verkrijgen van een ontheffing voor afschot.
1.	Zorg per provincie voor een kaart met locaties met aanrijdingen met reeën in de voorgaande perioden. Selecteer de locaties met de meeste aanrijdingen (hotspots).
Dit is een taak van de Faunabeheereenheid.
2.	Breng als onderdeel van de leefgebiedenbenadering
voor deze locaties alle betrokkenen bij elkaar die nodig
zijn voor het oplossen van de hotspots met aanrijdingen. Het gaat dan om eigenaren en beheerders van aan
wegen grenzende gronden waar reeën leven, wegbeheerders (gemeente, provincie), uitvoerders van het
faunabeheer (o.a. wildbeheereenheden – WBE’s) en de
verantwoordelijken voor het treffen van preventieve
maatregelen. Een onafhankelijk en deskundig persoon
in de vorm van een leefgebied-coördinator kan hierbij
zeer behulpzaam zijn.
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3.	Verzamel de benodigde informatie die nodig is voor een

voorkomen en de effectiviteit daarvan.

goede analyse (zie hoofdstuk 4 stap 1) en deel deze met

9.	Neem in de jaarlijkse evaluatie van het plan ook de

de betrokkenen.

effectiviteit van de getroffen preventieve maatregelen

4.	Stel gezamenlijk een plan op. Zoek eerst naar pre-

mee. Plan een tussenevaluatie na een aantal jaren (bijv.

ventieve oplossingen zoals het weren van reeën, het

halverwege de looptijd van het plan), om na te gaan of

aanpassen van de omgeving, en maatregelen die leiden

de aanpak voldoet of bijgesteld moet worden. Betrek bij

tot gedragsverandering bij reeën en/of mensen (zie

de evaluatie altijd de trends over meerdere jaren en niet

hoofdstuk 4 stap 2). Afschot is pas een mogelijkheid bij

alleen het laatste jaar. Gebruik de inzichten uit je evalu-

onvoldoende resultaat van andere maatregelen (een

aties als basis voor het beheerplan voor een volgende

laatste optie). De eerste keus is om het afschot te con-

periode.

centreren rondom de locaties met veel aanrijdingen. Als
dit onvoldoende effectief is, dient beoordeeld te worden
of afschot op een ander schaalniveau binnen het leefgebied nodig is.
5.	Benut naast deze leidraad ook de landelijke Richtlijn

5.2

Hoe bepaal je het afschot?
Afschot van reeën om aanrijdingen te verminderen, is pas

Reeënbeheer van de Vereniging Het Reewild (2015). Be-

aan de orde als andere maatregelen onvoldoende resultaat

heer op basis van schade aan maatschappelijke belan-

opleveren. Dat geldt ook voor andere schade aan wettelijk

gen en ga daarbij uit van de trends in populatieontwik-

erkende belangen die in een gebied kunnen spelen. Bij

kelingen van reeën.

het bepalen van de omvang van het afschot dienen onder-

6.	De Faunabeheereenheid ziet toe op de lokale uitvoering

staande gegevens te worden meegenomen:

van het stappenplan. In de praktijk zal dit een taak van
de leefgebied-coördinator moeten zijn. De WBE coördi-

•

Meerjarige trends die volgen uit de tellingen van reeën;

neert waar nodig de uitvoering van het afschot richting

•	Trends van de schade aan maatschappelijke belangen,
inclusief aanrijdingen;

faunabeheerders.
7.	Voer de tellingen van reeën uit conform het telprotocol

•

Afschotcijfers;

van de Vereniging Het Reewild (2014). Leg de resultaten

•

Cijfers van overige sterfte;

van de tellingen en het gerealiseerde afschot vast in het

•

Weersomstandigheden;

Fauna Registratie Systeem (FRS). Registreer aanrijdingen

•

Landgebruik en veranderingen daarin;

en ander valwild in het BOA Registratie Systeem (BRS).

•

Informatie over de conditie van reeën.

8.	Rapporteer aan de Faunabeheereenheid over de monitoring van aantallen, afschot inclusief conditie (of

Het afschot is een onderdeel van trendmatig beheer.

overweeg een conditietelling) en aanrijdingen en over

Beschouw tellingen van reeën niet als absolute waarheid,

getroffen preventieve maatregelen om aanrijdingen te

maar als indicatief. Beheer niet op aantal reeën tot achter
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de komma, maar gebruik de uitkomsten van de tellingen

Met deze benadering zal een meer realistische, onderbouw-

om te komen tot populatietrends (Dekker et al. 2015).

de afschotbepaling tot stand komen, die beter past bij de

Datzelfde geldt voor afschotbepalingen aan de hand van

huidige verspreiding en omvang van de Nederlandse reeën

draagkrachtmodellen; modeluitkomsten gebaseerd op de

populatie én bij de actuele wetgeving en jurisprudentie.

huidige tellingen zijn een te zwakke basis voor verantwoord

Het traditionele populatiebeheer op basis van (verouderde)

ingrijpen. Beheer dus op schade en ga uit van de trends in

modellen, waarin letterlijk een ‘wildgroei’ is ontstaan, ont-

populatieontwikkelingen van reeën, en niet van de model-

beert een basis in de wet, de wetenschap en de veldkennis.

len. Flinke lokale toenamen van reeën mogen worden afgeremd op basis van daadwerkelijk opgetreden schade. Als er

Als gevolg van deze aangepaste werkwijze zullen de plannen

geen sprake is van schade is niet-ingrijpen het devies. Om

op leefgebied-niveau meer maatwerk zijn, en beter aanslui-

dit te realiseren, moet de relatie tussen beheer en schade

ten bij de aanbevelingen van Dekker et al (2015): 1. het aan-

aan verkeer, land- en bosbouw beter wetenschappelijke on-

passen van afschot op basis van schade, 2. niet-ingrijpen in

derbouwd worden. In Vlaanderen is al de stap gezet om niet

bepaalde gebieden, 3. intensiever en ook selectiever beheer

meer te beheren op basis van dichtheden maar op basis

in andere gebieden en 4. gebieden waar het huidige beheer

van trends en de evaluatie van het gevoerde beheer (Casear

wordt gehandhaafd. Daarnaast kan en moet er meer gebeu-

& Huysentruyt 2016).

ren met lokale landschapsinrichting en andere maatregelen
om schade te voorkomen.
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