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Geacht F.B.E. bestuur, 
 
De Vereniging Het Reewild (VHR) is van oordeel dat in Nederland een consequent en actief 
beheer van de sterk gegroeide populaties reeën noodzakelijk is. Zij streeft populaties na van 
gezonde reeën in dichtheden die gebaseerd zijn op de kwaliteit van gedefinieerde 
leefgebieden.  
Het jaarlijks grote aantal aanrijdingen met reeën acht de VHR onaanvaardbaar, zowel vanuit 
maatschappelijk oogpunt als vanwege de welzijnsbedreigingen voor reeën.  
Waar mogelijk dienen maatregelen genomen worden om dit aantal te verminderen.  
Dit vergt in de genoemde leefgebieden van alle betrokken partijen een intensieve 
samenwerking. Daarom juichte de VHR het initiatief van een aantal grote TBO’s en o.a. de 
Dierenbescherming toe om te komen tot een gezamenlijk gedragen aanpak.  
Dit heeft inmiddels geresulteerd in de “Leidraad verminderen aanrijdingen reeën”. 
 
Bij recente communicatie over het beheer van reeënpopulaties lijken echter enkele van de 
genoemde initiatiefnemers op basis van deze leidraad de vormgeving van het noodzakelijke 
beheer te willen beperken tot het afschot van reeën nabij plaatsen waar met enige regelmaat 
aanrijdingen plaatsvinden. De VHR betreurt deze beperkte - en naar onze mening niet 
voldoende effectieve - invulling van populatiebeheer ten zeerste. 
 
Gezien de genoemde discussie wil ik het V.H.R. standpunt hierbij helder stellen: 
 

1- Populatiebeheer van reeën is de basis. Waar reeën leven moet je beheren. Gezien 

de toenemende populaties reeën en de toenemende aantallen aanrijdingen met 

reeën is in een leefgebied afschot een noodzakelijke beheermaatregel.  

2- Met het toenemende verkeer en een verhoogde recreatiedruk is op dit moment 

populatiebeheer op enkele plaatsen onvoldoende effectief. Dit vraagt een 

aanvullende 2e trap op de aanpak: gerichte maatregelen nabij knelpunten bij wegen, 

in overleg met zowel de wegbeheerder als de faunabeheerder. 

3- Het één kan niet zonder het ander. Het is de combinatie van 1 en 2, die het aantal 

aanrijdingen terug moet brengen bij de gewenste, stabiele reeënpopulaties in 

Nederland. 

Het is onze overtuiging dat deze aanpak gaat werken.  
In de Gelderse Achterhoek wordt inmiddels 3 jaar gewerkt volgens deze aanpak . 
Stakeholders beginnen er in te geloven en dat is de basis voor een succesvol beheer. 



 

Dit jaar verwachten we de afronding van een onderzoek dat de V.H.R-regio Achterhoek 
samen met de W.B.E’s en last but not least Alterra uitvoeren op kostenneutrale basis.  
We verwachten hieruit wetenschappelijke conclusies inzake Preventie Aanrijdingen. 
 
Mocht u nader geïnformeerd willen worden over deze ontwikkeling in Gelderland dan is 
contactpersoon: Bé Brinkman, bestuurslid V.H.R-regio Achterhoek en tevens voorzitter van 
de vakgroep Grofwild Gelderland.  
 
De Vereniging Het Reewild zal zich blijven inzetten voor een doelmatig, breed gedragen 
beheer van reeënpopulaties in Nederland. Mocht u een beroep willen doen op de binnen 
onze vereniging aanwezige expertise, dan zijn we u ook in de toekomst graag van dienst.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 
René Leegte 
 
Landelijk Voorzitter  
 


