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Op grond van het Faunabeheerplan (FBP) ree 2021-2025 stelt een wbe een werkplan op, waarin omschreven staat 
hoe zij vorm geeft aan de uitvoering van het planmatig beheer van reeën in het komende jaar en wat de evaluatie 
van het beheer in het afgelopen jaar heeft geleerd. 

 
De kaders voor het beheer van reeën in Groningen zijn opgenomen in de Wet natuurbescherming, de wet dieren, de 
beleidsnotitie Fauna en Flora 2018 en het FBP ree 2021-2025. 

 
Het FBP ree 2021-2025 beschrijft het doel (verminderen / voorkomen van aanrijdingen met reeën op de openbare 
weg), het planmatig beheer van reeën en geeft daarvoor een onderbouwing. 
Belangrijke passages in het FBP ree 2021-2025 zijn o.a.: 

 
De belangrijkste reden voor afschot van reeën in de provincie Groningen is het consolideren en waar mogelijk 
terugdringen van aanrijdingen met reeën. Als bovengrens hanteert de provincie Groningen een relatief aantal 
geregistreerde aanrijdingen van 7% van de bij de trendtelling waargenomen en geregistreerde aantallen. 

 
Daar waar dit percentage wordt overschreden is sprake van een te groot risico voor de verkeersveiligheid. 
Met behulp van een periodieke monitoring o.a. in de vorm van het jaarlijkse door de wbe opstellen van een werkplan 
en deze samen met de wbe te evalueren draagt de FBE Groningen er zorg voor dat de wbe binnen het eigen 
werkgebied erop toeziet dat het doden van reeën alleen plaatsvindt in de buurt van die locaties waar relatief veel 
aanrijdingen plaatsvinden. 

 
De FBE Groningen gaat daarbij uit van een gevalideerde registratie van beheergegevens, een adequate monitoring 
en evaluatie van het gevoerde beheer. 

 
In dit werkplan geeft de wbe antwoord op en inzicht in de volgende vragen: 
• Welke trends en ontwikkelingen zijn waarneembaar t.a.v. het ree in de wbe (aantal reeën / aantal gevalideerde 

aanrijdingen / aantal gedode reeën / overig)? 
• Waar bevinden zich de weggedeelten met relatief veel aanrijdingen met reeën in de wbe (risicogebieden)? 
• Welke preventieve maatregelen zijn / worden / dienen te worden toegepast, al dan niet in samenwerking met 

de wegbeheerder ter voorkoming / vermindering van aanrijdingen met reeën? 
• Wat is het beheerdoel van de wbe? 
• Op welke manier wil de wbe het beheerdoel realiseren? 
• Evaluatie afgelopen seizoen (vanaf 2021); 
• Aanvraag aantal te doden reeën. 

Letop: dit is een 1ste praatstuk voor de 
werkgroep, versie 0. En kan als aanzet 
gebruikt gaan worden om als werkgroep 
aan de slag te gaan!!
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Werkplan beheer komend jaar 
 

1. Welke trends en ontwikkelingen zijn waarneembaar m.b.t. het aantal waargenomen / geregistreerde 
reeën in de afgelopen 5 jaar? 
Opmerking, in 2020 is wegens corona niet geteld en is het gemiddelde van 2016 t/m 2019 als voorjaarsstand 
2020 opgenomen. De getelde voorjaarsstand in wbe Bierum is redelijk constant, de trend is vlak. 

 

2. Welke trends en ontwikkelingen zijn waarneembaar m.b.t. het aantal geregistreerde aanrijdingen in 
de afgelopen 5 jaar? 
De aanrijdingen met een ree in wbe Bierum toont een licht stijgende trend, zowel in absolute aantallen als 
procentueel t.o.v. de getelde voorjaarsstand. Relatief veel aanrijdingen ten noorden van Spijk. 
 

3. Welke trends en ontwikkelingen zijn waarneembaar m.b.t. het aantal gedode en geregistreerde reeën in 
de afgelopen 5 jaar? 
Het jaarlijks toegekend afschot wordt voldoende gerealiseerd, gemiddeld boven 80% per geslacht. 
Ook hier is sprake van een vlakke trend. 

4. Waar bevinden zich de risico gebieden in de wbe (specifiek risico gebied benoemen)? 
De N360 van Garrelsweer tot aan Delfzijl 
De N33 in de hele wbe. 
De N363 van Spijk naar Roodeschool 
 

5. Welke preventieve maatregelen zijn / worden / dienen te worden toegepast ter beperking van 
aanrijdingen met reeën? 
De wegbeheerders van de N360 en N360 hebben borden geplaatst om te waarschuwen tegen 
overstekende reeën. De wbe heeft op verschillende plaatsten langs wegen reflectoren geplaatst. 

6. Wat is het beheerdoel van de wbe in de periode 2021 - 2025? 
De juiste balans zien te vinden tussen beheer en aanrijdingen. Gelet op het resultaat meent de wbe Bierum 
hierin te slagen, er is geen sprake van een stijgende lijn in het aantal aanrijdingen met reeën wat bereikt wordt 
met een redelijk beperkt beheer.  
 

7. Op welke manier wil de wbe zijn beheerdoel realiseren (waar, wanneer, geslacht, leeftijdsklasse, 
toezicht, sturing, etc.)? 
Van de reewildbeheerders in de wbe Bierum wordt verwacht dat zij minimaal 80% (per geslacht) van het 
toegekend afschot realiseren met minimaal 50% in de jongere leeftijdsklasse. Eventueel wordt geschoven 
met een lootje als een jachthouder zijn afschot niet kan realiseren of dat er omstandigheden in het veld 
zijn die dit noodzakelijk maken. Bij de uitreiking van de lootjes worden machtiginghouders nadrukkelijk 
gewezen op de voorschriften van de ontheffing. 

 

8. Evaluatie afgelopen seizoen (vanaf 2021) 
Ondank de pandemie heeft wbe Bierum het afschot voldoende kunnen realiseren. We constateren wel relatief 
veel afschot in het gebied ten Noorden van Spijk, in 2021 zullen we de beheerdruk daar iets opvoeren.  

 
9. Afschotaanvraag 

aanvraag afschot 2021 2022 2023 2024 2025 
Bok 15 15 15 15 15  

Geit 20 20 22 22 22  

Totaal 35 35 37 37 37 
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Overzicht tellingen, aanrijdingen en afschot in de periode 2016 – 2020 
 

Tellingen   2016 2017 2018 2019 2020 gemiddeld 

  Bok 58 49 61 67 59 59 
  geit 79 72 84 79 79 79 
  NA 0 0 0 0 0 0 
  totaal 137 121 145 146 137 137 
  B/G verhouding 1,4 1,5 1,4 1,2 1,3 1,3 
  

Aanrijdingen   2016 2017 2018 2019 2020 gemiddeld 

  Bok 4 1 6 5 5 4 
  Geit 4 5 3 5 7 5 
  NA 3 5 5 2 2 3 
  totaal 11 11 14 12 14 12 
  percentage 8% 9% 10% 8% 10% 9% 
  

Afschot   2016 2017 2018 2019 2020 gemiddeld 

  Bok 5 7 8 9 7 7 
  Geit 1 16 13 12 8 10 
  Totaal 6 23 21 21 15 17 
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Risicogebieden: buffer 1,5 km om clusters van aanrijdingen 2015 t/m 2019 (gemiddeld meer dan 2 per jaar) 
 

 


