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1

SAMENVATTING

Leeswijzer
Elk hoofdstuk wordt gevolgd door een duiding van de punten a t/m n van de hieronder geformuleerde
eisen aan het faunabeheerplan zoals gesteld in de Verordening natuurbescherming provincie
Groningen, in 2019 opgegaan in de Omgevingsverordening Groningen1).

1.1

Het faunabeheerplan en de Faunabeheer Eenheid Groningen (a; b)

Op grond van art. 3.12 van de Wet natuurbescherming stelt de faunabeheereenheid (FBE) voor haar
werkgebied een faunabeheerplan vast. Het duurzaam beheer van populaties van in Nederland in het
wild levende beschermde dieren, de bestrijding van schadeveroorzakende in het wild levende
beschermde dieren door grondgebruikers en de uitoefening van de jacht geschieden overeenkomstig
het faunabeheerplan. Voor het beheer van reeën bestond in de periode 2015 - 2019 in Groningen een
separaat “faunabeheerplan ree 2015 - 2019” met een aanvullend Hoofdstuk Ree. Dit is het vigerend
faunabeheerplan ree. De provincie heeft het plan goedgekeurd voor een periode van 5 jaren en de
daarop gebaseerde ontheffing verleend tot en met 29 maart 2021.
Voorliggend faunabeheerplan Ree behandelt het voorgenomen beheer van reeën in de periode 2021 2025 binnen de kaders als gesteld door de Wet natuurbescherming (Wnb), de Omgevingsverordening
Groningen en de Beleidsnotitie Fauna en Flora 2018 provincie Groningen (oktober 2018). In het kader
van de invoering van de Wet natuurbescherming (Wnb) per 01-01-2017 is het Besluit Faunabeheer
(Flora en Faunawet) komen te vervallen.
In plaats hiervan heeft de provincie genoemde Omgevingsverordening Groningen opgesteld. In deze
verordening worden op grond van de Wnb nadere eisen gesteld aan de FBE, het faunabeheerplan (art.
3a.19 Omgevingsverordening) en de WBE’s. In de Beleidsnotitie Fauna en Flora 2018 heeft de provincie
Groningen haar beleid t.a.v. het beheer van wilde dier- en plantensoorten aangegeven. Het
faunabeheerplan vertaalt het daarin beschreven beleid naar uitvoering. In de provincie Groningen zijn
7 gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied.
Het faunabeheerplan Ree 2021 - 2025 heeft betrekking op het werkgebied van de Stichting
Faunabeheer Eenheid Groningen, zijnde de provincie Groningen. De 16 Groningse WBE’s geven,
conform art. 3.14 Wnb, in samenwerking met en ten dienste van grondgebruikers en terreinbeheerders
uitvoering aan het faunabeheerplan. Onder beheer wordt verstaan: het planmatig en gecoördineerd
beheer van reeën door middel van jaarrond monitoren, het uitvoeren van de voorjaarstrendtelling, het
geven van adviezen aan wegbeheerders voor het nemen van preventieve maatregelen en het verrichten
van afschot, alles ten gunste van de verkeersveiligheid. Dodende maatregelen worden slechts
toegepast indien er sprake is van aantasting van een wettelijk belang, er geen andere bevredigende
oplossing bestaat, het op z’n minst aannemelijk is dat het doden van de soort bijdraagt aan het
voorkomen van aantasting van het wettelijke belang en daarbij mag bovendien de staat van
instandhouding van de soort niet verslechteren.
Ten opzichte van het vigerend faunabeheerplan Ree 2015 - 2019 is voorliggend faunabeheerplan 2021
- 2025 meer analytisch van aard.

1.2

Soortbeschrijving

Het ree is de kleinste hertachtige in Europa die, gelet op de spijsverteringsfysiologie, kan worden
gerangschikt onder de fijnproevers. Het dieet bestaat overwegend uit goed verteerbaar tweezaadlobbig
plantenmateriaal. Qua biotoopkeus gaat hun voorkeur uit naar gebieden met een schakering van bos,
natuur en agrarisch landschap met zoveel mogelijk dekking en rust.
Algemeen is de vervrouwelijking van populaties met toenemende leeftijd, dat wil zeggen dat de
geslachtsverhouding gaat overhellen naar de geiten. Dit vormt mede de basis voor een groot
1) https://groningen.tercera-ro.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO9920POVgeconsolideerd-GV03;
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voortplantingspotentieel en een hoge voortplantingssnelheid, met gemiddeld juist iets meer dan
1 kalf/geit/jr. Het blijkt dat van vervrouwelijking in de provincie Groningen, anders dan in andere
provincies, nauwelijks sprake is, waarschijnlijk onder meer doordat bij het afschot de nadruk op het
vrouwelijke deel van de populatie ligt. Het begrip ‘dichtheid’ (het aantal dieren per 100ha) neemt een
centrale plaats in voorliggend plan. Dichtheden kunnen niet oneindig toenemen maar eindigen onder
natuurlijke omstandigheden bij de ecologische draagkracht. In het algemeen echter stagneert de groei
van populaties reeën in Nederland op een lager niveau, bekend onder het begrip maatschappelijke
draagkracht: een niveau dat door een combinatie van menselijke en natuurlijke factoren wordt bepaald.
Denk daarbij naast afschot ook aan verkeersslachtoffers, maaiverliezen, stroperij e.d., maar ook aan
het voedselaanbod en predatie, door bijvoorbeeld vos of wolf. In relatie tot de kans op aanrijdingen met
reeën zijn hun bewegingen cruciaal, zowel dagelijkse tochten als bewegingen welke samenhangen met
de voortplanting, verstoring en dispersie.

1.3

Aantallen en verspreiding (c; i)

Landelijk nemen de aantallen reeën nog steeds toe en is sprake van een metapopulatie: deelpopulaties
waartussen uitwisseling plaatsvindt. Kennis over de aantallen wordt elk voorjaar verzameld bij de
trendtelling die als uitkomst het Minimum Number Alive (MNA) voortbrengt. Over de periode 2015 - 2019
is de uitkomst van de voorjaarstelling in de provincie Groningen stabiel rond de 4700 stuks met
schommelingen van maximaal 4% daarboven en daaronder. In voorliggend faunabeheerplan wordt
uiteengezet dat het bij de trendtelling waargenomen en geregistreerd niveau zich onder het werkelijk
aanwezige niveau bevindt omdat een onbekend aantal dieren wordt gemist. Dit is overal waar wordt
geteld het geval. Het werkelijk aanwezige niveau wordt wel aangeduid met de term maatschappelijke
draagkracht en is op zijn beurt weer lager dan het niveau van ecologische draagkracht.
De reeën komen niet willekeurig verspreid over de provincie Groningen voor. De bodemsoort en het
daarmee samenhangend grondgebruik spelen daarbij een rol. Relatief hoge dichtheden komen voor op
de veldpodzolgronden met leemarm en zwaklemig fijnzand (Hn21 en Hn 23) in de WBE’s Bellingwedde,
Duurswold e.o., Grootegast e.o., Stadskanaal e.o., Westerkwartier en Westerwolde, maar ook op de
moerige podzolgronden van de wbe’s Meeden e.o. en Oude Veenkoloniën. De poldervaaggronden
worden gekenmerkt door in het algemeen lagere dichtheden aan reeën over de afgelopen 5 jaar. Ze
zijn karakteristiek voor de WBE’s Bierum e.o., Eemsmond, Fivelgo, Noordelijk Westerkwartier, NoordWest Groningen (Oost) en Oldambt.
Het areaal akkerbouw blijkt bij nadere analyse hierbij niet bepalend, het areaal grasland enigszins maar
overheersend is het positieve effect van het areaal bos en natuur. Het aantal km’s wegen in een wbe
heeft geen effect op de reedichtheid.

1.4

Onderbouwing noodzaak beheer (d)

De laatste conclusie met betrekking tot gemeentelijke wegen heeft verstrekkende gevolgen: de
leefgebieden van reeën worden hierdoor niet begrensd en ze vormen daarmee onderdeel van het
leefgebied. Dit houdt in dat er een kans bestaat dat een ree door een voertuig wordt geschept met
gevolgen voor het dier en voor de verkeersveiligheid. Veel bos in de directe omgeving van de weg
(gebrekkig uitzicht voor beide betrokken ‘partijen’) en hoge dichtheden aan reeën vormen belangrijke
oorzaken voor dit soort aanrijdingen. De belangrijkste reden voor het beheer van reeën in de provincie
Groningen is het consolideren en waar mogelijk terugdringen van het aantal aanrijdingen. Als
bovengrens hanteert de provincie Groningen in haar beleid een relatief aantal geregistreerde
aanrijdingen van 7% van de bij de trendtelling waargenomen en geregistreerde aantallen. Daar waar dit
percentage wordt overschreden ontstaat een groter risico voor de verkeersveiligheid (zie ook: Raad van
State, Afd. Bestuursrechtspraak, uitspraak 201809651/1/A3 d.d. 27 november 2019).
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1.5

Schade aan wettelijke belangen en preventieve beheermaatregelen (e)

Onder ‘aanrijdingen’ wordt in dit faunabeheerplan enkel de categorie reeën verstaan aanrijdingen
tussen gemotoriseerd verkeer op de weg en een ree. Geconstateerd wordt dat de zoektocht naar
gemakkelijke en effectieve preventiemiddelen tot op heden een veelal onmogelijke opgave blijkt. Wel
zijn er in de provincie Groningen diverse preventieve maatregelen getroffen, in overleg met
wegbeheerders en/of WBE’s. Een provinciaal overzicht hiervan ontbreekt op dit moment.
Kort voor het vaststellen van het plan is door de WBE’s een quickscan uitgevoerd, waarvan de data zijn
opgenomen in een tabel die bij de bijlagen is gevoegd.
Gemiddeld worden over de afgelopen 5 jaar per jaar 349 aanrijdingen met reeën geregistreerd, dit is
circa 8% van het 5-jarig gemiddelde van de uitkomst van de jaarlijkse trendtelling. Het risico voor de
verkeersveiligheid is het overheersend wettelijk belang dat speelt bij de verlening van de ontheffing voor
het doden van reeën in de provincie Groningen.
‘Lijden’ van reeën kan een natuurlijk fenomeen zijn, bijvoorbeeld bij sterfte of als gevolg van
voedselgebrek. Het kan ook door de mens worden veroorzaakt (aanrijdingen, maaislachtoffers,
vastlopen in rasters, verwond door loslopende honden e.d.) en dient zoveel mogelijk voorkomen en zo
snel mogelijk beëindigd te worden. De Wnb (art. 3.8; 3.10) en het provinciaal beleid zijn hier duidelijk
over: onnodig lijden is ongewenst. Ook daarom wordt ontheffing voor dat belang aangevraagd.
Er is de afgelopen planperiode 2015 - 2019 geen aanvraag om tegemoetkoming ingediend voor schade
veroorzaakt aan gewassen door reeën in de provincie Groningen.

1.6

Huidige en gewenste stand (f; m)

Het gemiddeld aantal aanrijdingen wisselt sterk tussen de WBE’s en hetzelfde geldt voor het gemiddeld
aantal aanrijdingen met een ree over de afgelopen 5 jaar. Op de ruimtelijke schaal van WBE’s kon een
sterk verband worden aangetoond met de corresponderende wegeninfrastructuur, in het bijzonder wat
betreft de gemeentelijke wegen: hoe meer km’s weg per WBE, hoe meer aanrijdingen. Eveneens op
WBE-niveau wordt het verwachte verband tussen de dichtheid aan reeën en de corresponderende
hoeveelheid aanrijdingen bevestigd. Dit verband is positief: hoe hoger de dichtheid aan reeën in een
WBE, hoe groter het aantal aanrijdingen.

1.7

Beheer en effectiviteit beheer (g; h; j; k; l; n)

Het voorafgaande maakt duidelijk dat een sterke toename van de dichtheid minder wenselijk wordt
geacht gelet op het risico voor de verkeersveiligheid. Dit was altijd de basis onder de noodzaak van
beheer zoals hierboven in § 1.6 gedefinieerd. Gemiddeld over de afgelopen 5 jaren werden op jaarbasis
709 stuks ofwel ruim 15% van de voorjaarsstand geschoten. Dit is laag ten opzichte van andere
provincies (veelal 25 - 30%). Het jaar 2016 neemt in dit beheer een bijzondere positie in. in het jaar
2016 zijn in de provincie Groningen slechts 87 geiten en geitkalveren geschoten (het gemiddelde aantal
geschoten geiten en geitkalveren in de overige vier jaren was 500). Je ziet dit overigens niet terug in
een extra aanwas in het jaar daarop.
In de afgelopen jaren en in alle leeftijdsklassen is het accent bij het afschot gelegen op het vrouwelijke
deel van de populatie. Dit beheeraccent verhindert de vervrouwelijking van de populatie, iets wat elders
in het land wel plaatsvindt. Een belangrijke conclusie luidt derhalve dat de geslachtsstructuur binnen de
afschotpopulatie mede de structuur van de levende populatie bepaalt.
Een cruciale vraag voor de uitvoerders van het beheer luidt in hoeverre er sprake is van een effect van
bestandsvermindering van reeën door afschot op het aantal aanrijdingen. Op basis van analyses van
de beschikbare data luiden de conclusies:
- er bestaat een positief verband tussen het relatieve afschot en de hoeveelheid aanrijdingen met
reeën per 100ha;
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-

er is geen verband tussen de relatieve hoeveelheid aanrijdingen met een ree en de omvang van
het corresponderend afschot;
er is geen verband tussen het relatieve afschot in een jaar (‘í’) en het aantal aanrijdingen met reeën
in het jaar daaropvolgend (‘i + 1’).

Het lijkt erop dat de huidige beheerinspanning zich bevindt in de ruimte tussen de bij de trendtelling
waargenomen en geregistreerde stand en de werkelijke stand die behoort bij de maatschappelijke
draagkracht als uiteengezet in § 5.4. Dat kan verklaren waarom het afschot geen aantoonbaar effect
heeft op de dichtheid c.q. het aantal aanrijdingen. Behalve de onzekerheid over het verschil tussen de
getelde en de werkelijk aanwezige stand, kan ook de suboptimale registratie van aanrijdingen met reeën
een rol spelen. Ook zijn in essentie de meeste wél gevonden verbanden zwak en is het duidelijk dat
altijd meerdere factoren een rol spelen. Vandaar dat harde uitspraken hier niet passen.
Nader onderzoek met een sterk wisselende beheerdruk (omvang van het afschot) van ‘geen’ tot ‘groot’
kan in dit opzicht meer duidelijkheid verschaffen. Daarom wordt door de FBE een afzonderlijk
onderzoeksvoorstel uitgewerkt. De te beantwoorden onderzoeksvraag in dit onderzoek luidt: Wat is het
effect van afschot van reeën op de dichtheid en het daarmee samenhangend aantal aanrijdingen?

1.8

Uitvoering planmatig beheer

Het beheer uit de vorige planperiode 2015 - 2019 wordt niet ongewijzigd voortgezet. Het afschot van
reeën binnen de WBE vindt plaats op basis van een door de WBE op te stellen en door de FBE goed
te keuren werkplan. Het werkplan houdt rekening met een aantal in dit faunabeheerplan weergegeven
kaders. In het werkplan worden ingezette preventieve middelen en acties als aangegeven in dit
faunabeheerplan opgenomen om te presenteren aan weg- en bermbeheerders teneinde te adviseren
over inzet van preventieve middelen ter voorkomen/verminderen van aanrijdingen met reeën. Hierbij
worden de aandachtspunten uit de “Leidraad Vermindering Aanrijdingen met Reeën” gevolgd. Tevens
is uitgangspunt de door de provincie in haar beleid vastgestelde limiet aan het aantal aanrijdingen van
7 % van het bij de trendtelling waargenomen en geregistreerde aantal reeën.
De uitkomst van het bovenstaande kan betekenen dat wordt overgegaan tot afschot van reeën. Hoewel
er op basis van analyses van de beschikbare data geen verband gevonden is tussen het afschot en het
aantal aanrijdingen met reeën, vereist het voorzorgbeginsel dat middels afschot ingegrepen wordt in de
stand. Immers het omgekeerde kon ook niet worden aangetoond. De plaatstrouwheid van reeën maakt
het noodzakelijk om de nadruk van het afschot te leggen daar waar relatief veel aanrijdingen met reeën
plaatsvinden: ‘weggedeelten met een verhoogd risico op een aanrijding’. Deze worden gedefinieerd als
weggedeelten met gemiddeld meer dan 2 aanrijdingen per jaar. De WBE identificeert deze
weggedeelten aan de hand van een door de FBE aan te leveren kaart met een overzicht van deze
aanrijdingen. Parallel aan elk weggedeelte wordt een risicozone vastgesteld van 1,5 km breedte aan
weerszijden van de weg, waarbinnen vanuit het voorzorgbeginsel een relatief groot gedeelte en bij
voorkeur het totaal van het afschot wordt gerealiseerd. In WBE’s zonder risicozone vindt geen afschot
plaats.
Uit de verzamelde gegevens blijkt dat er een piek is van aanrijdingen met bokken/jaarlingen in
maart - mei en dat het aantal aanrijdingen met geiten geleidelijk toeneemt in de loop van de periode
november - februari. In de werkplannen gaat hier dan ook meer dan voorheen de aandacht naar uit. Het
verlengen of verschuiven van de afschotperiode voor geiten, smalreeën en kalveren naar eerder dan
1 januari kan op basis van dit gegeven worden verdedigd. Ten opzichte van de afschotperiode in de
afgelopen planperiode wordt voor het afschot van reegeiten, smalreeën en reekalveren de periode
15 september - 15 oktober toegevoegd. Het voorzorgbeginsel is reden om te trachten de piek bij de
bokken en jaarlingen te verkleinen door de druk te vergroten in de periode voorafgaand aan april - mei.
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Verder is de waarneming van belang, dat de structuur van het afschot de structuur van de levende
populatie bepaalt. Om te voorkomen dat de populatie reeën te snel groeit wordt gestreefd naar een
maximale geslachtsverhouding in de levende populatie van bok : geit = 1 : 1,5.
Voor een adequate analyse en monitoring van data is het van belang dat de jaarlijkse trendtelling is
gebaseerd op een jaarlijks gelijkblijvend protocol. Het “Landelijk telprotocol reeën VHR” d.d. februari
2014 is in deze planperiode leidend. De trendtelling vindt plaats in het voorjaar en wel in het eerste
weekeinde na sluiting van de afschotperiode geiten.
Teneinde een gevalideerde registratie van en toezicht op het afschot van reeën meer efficiënt mogelijk
te maken, worden aanvullende voorwaarden gesteld.
In het werkplan dient door de WBE’s het jaarlijkse afschot gemotiveerd en SMART (specifiek, meetbaar,
acceptabel, realistisch en tijdgebonden) te worden onderbouwd op basis van de afschotperioden, het
volgen van de “Leidraad Vermindering Aanrijdingen met Reeën”, het percentage aanrijdingen in de
WBE ten opzichte van het door de provincie vastgestelde percentage (7%), de omgang met risicovolle
weggedeelten (risicozones), de uitkomsten van de trendtelling en de melding en registratie van
geschoten dieren. Er kan slecht tot afschot worden overgegaan nadat de FBE het werkplan heeft
goedgekeurd.

1.9

De ontheffingsaanvraag

De ontheffing wordt aangevraagd voor het doden van reeën in het kader van het verhogen van de
verkeersveiligheid, te weten het aantal aanrijdingen met reeën binnen de provincie Groningen te
beperken, tot hetgeen thans beleidsmatig is vastgesteld (een bovenlimiet van 7% van de bij de
trendtelling waargenomen en geregistreerde voorjaarsstand), alsmede ter voorkoming of bestrijden van
onnodig lijden van zieke of gebrekkige reeën.
Om te bepalen hoeveel reeën waar en wanneer geschoten moeten en mogen worden, is in het
onderhavige Faunabeheerplan 2021-2025 (hoofdstuk 10 en 11) een systematiek van werkplannen,
kader en aanvullende voorwaarden beschreven. E.e.a. dient voor WBE’s op basis van het in hun
werkgebied relatief aantal aanrijdingen met reeën en de wegen dan wel gedeelte van wegen waar
relatief veel aanrijdingen plaatsvinden.
De systematiek van werkplannen, kader en aanvullende voorwaarden zijn onderdeel van de aan te
vragen ontheffing.
Aangezien er op basis van analyses van de beschikbare data geen verband is gevonden van een effect
van afschot op de omvang van de populatie en derhalve op het aantal aanrijdingen zou nader onderzoek
hiernaar moeten worden gedaan.
Het uitvoeren van het onderzoek is afhankelijk van de door de provincie beschikbaar gestelde financiële
middelen.

1.10 Monitoring
De FBE Groningen streeft, naast een gevalideerde registratie van beheergegevens, een adequate
monitoring en evaluatie van het afschot na.
De voortdurende monitoring van de trendtelling, de afschotgegevens en de aanrijdingen (aantallen en
locatie) kunnen gedurende de planperiode leiden tot het (opnieuw) vaststellen of wijzigen van de locatie
en de omvang van het afschot. Voor wat betreft de verbetering van een (noodzakelijk gevalideerde)
registratie van aanrijdingen met reeën gelden de aanbevelingen uit dit faunabeheerplan.
Alle gevallen van aanrijdingen met reeën dienen gezien te zijn door een door de FBE Groningen
benoemde valwildvrijwilliger (zie “protocol uitvoering valwildregeling”), waarbij ook het geslacht vermeld
is. Een niet als zodanig geregistreerde aanrijding, wordt niet meegenomen in de monitoring. Een
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uitzondering op deze regel geldt voor formele data van aanrijdingen met reeën afkomstig van
Rijkswaterstaat en de Provincie, welke aangereden reeën niet door de valwildvrijwilliger zijn gezien
De FBE Groningen zal in de planperiode in overleg treden met wegbeheerders teneinde de
wegbeheerder te adviseren om locaties met veel aanrijdingen met reeën waar mogelijk aan te pakken
met maatwerk (preventieve maatregelen). Daartoe zal de FBE Groningen met wegbeheerders
gegevens uitwisselen over aantal en locaties van aanrijdingen met reeën.
Inzet van preventiemaatregelen zijn ten behoeve van het voorkomen/beperken van aanrijdingen met
reeën. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid bevorderd en het onnodig lijden van reeën en de noodzaak
voor het doden van reeën geminimaliseerd.
Met behulp van een periodieke monitoring in de vorm van het jaarlijkse door de WBE opstellen van
werkplannen en deze samen met de WBE’s te evalueren draagt de FBE Groningen er zorg voor dat de
WBE's binnen het eigen werkgebied erop toezien dat het afschot alleen plaatsvindt in de buurt van die
locaties van de WBE 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.
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2
2.1

STICHTING FAUNABEHEER EENHEID GRONINGEN (A;B)
Faunabeheerplan

Op grond van art. 3.12 van de Wet natuurbescherming (Wnb) stelt de faunabeheereenheid (FBE) voor
haar werkgebied één of meerdere faunabeheerplan(nen) vast. Het duurzaam beheer van populaties
van in Nederland in het wild levende beschermde dieren, de bestrijding van schadeveroorzakende in
het wild levende beschermde dieren door grondgebruikers en de uitoefening van de jacht geschieden
overeenkomstig het faunabeheerplan.
Voor het beheer van reeën bestaat een separaat “faunabeheerplan ree 2015 - 2019” waarvan de looptijd
expireert in 2021. Voorliggend faunabeheerplan behandelt het beheer van reeën in de periode 2021 2025. De volgende kaders vormen de uitgangspunten en nadere eisen voor het faunabeheerplan Ree
2021 - 2025:
• Wet natuurbescherming (Wnb);
• Wet Dieren, met name art. 2.1;
• Omgevingsverordening provincie Groningen (december 2019);
• Beleidsnotitie Fauna en Flora 2018 provincie Groningen (oktober 2018).
Het faunabeheerplan Ree 2021 - 2025 heeft betrekking op het werkgebied van de Stichting
Faunabeheer Eenheid Groningen, zijnde de provincie Groningen.

2.2

Stichting Faunabeheer Eenheid Groningen (FBE)

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben in 2004 bij besluit de FBE erkend als
samenwerkingsverband van jachthouders voor het grondgebied van de provincie Groningen (Fig. 1).
In het bestuur van de FBE hebben zitting:
• een persoon voorgedragen door en afgevaardigd namens de private grondeigenaren door de
vereniging Gronings Particulier Grondbezit;
• een persoon voorgedragen door en afgevaardigd namens de agrarische sector door de vereniging
Land en Tuinbouw Organisatie Noord (LTO Noord);
• een persoon voorgedragen door en afgevaardigd namens de terrein beherende organisaties
(Stichting Het Groninger Landschap, Staatsbosbeheer en de Vereniging tot behoud van
Natuurmonumenten) gezamenlijk;
• een persoon voorgedragen door de Groninger WBE’s en afgevaardigd namens de jachthouders met
een jachtakte in de provincie Groningen;
• twee personen voorgedragen door en afgevaardigd namens maatschappelijke organisaties die het
doel behartigen van een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren in het
werkgebied van de FBE Groningen en geen jachthouder zijn, dan wel niet direct of indirect de
belangen van jachthouders behartigen;
• een persoon voorgedragen door de zittende bestuursleden, die de functie van onafhankelijk
voorzitter heeft.
Het bestuur laat zich voor wat betreft de uitvoering van het FBP ondersteunen en adviseren door een
staf.

2.3

De wildbeheereenheden in Groningen (WBE’s)

Conform art. 3.14 Wnb organiseren jachthouders met een jachtakte zich met anderen in een
wildbeheereenheid, die de rechtsvorm heeft van een vereniging, ter uitvoering van het door de FBE
vastgestelde faunabeheerplan, teneinde te bevorderen dat een duurzaam beheer van populaties van in
het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren en jacht worden uitgevoerd in
samenwerking met en ten dienste van grondgebruikers of terreinbeheerders.
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De situatie met de Groningse WBE’s is per 15-01-2020 veranderd. WBE Nimrod is opgeheven en het
gebied van Nimrod is gevoegd aan WBE Noord-West Groningen. De grens van de WBE’s aan de
waddenkust loopt tot aan de kustlijn.
De 16 WBE’s in Groningen hebben zich verenigd in een samenwerkingsverband Wildbeheereenheden
Groningen (WBEG) en werken daarbij op strategisch en uitvoerend niveau samen. De doelstellingen
zijn: afstemming van activiteiten, afstemming van interne- en externe communicatie, afstemmen van
externe vertegenwoordiging en onderlinge informatie-uitwisseling2. De WBEG bestaat uit een voorzitter,
een bestuur (een afgevaardigde uit elke aangesloten WBE) en een dagelijks bestuur (db). In figuur 1 is
de ligging van de WBE’s, tevens het werkgebied van de FBE Groningen, aangegeven.

Figuur 1.

2.4

Wildbeheereenheden in Groningen, tevens het werkgebied van de faunabeheereenheid
FBE Groningen (Nimrod/Lauwersmeer is per 15.01.20 opgegaan in Noord-West
Groningen; Bron: FBE Groningen; Prolander).

Faunabeheer en dierenwelzijn

Faunabeheer en dierenwelzijn kunnen op gespannen voet met elkaar staan. Uit het stelsel van wet en
regelgeving is af te leiden, dat het doden van in het wild levende beschermde diersoorten slechts als
uiterste middel (ultimo remedium) is gerechtvaardigd. Dit betekent dat dodende maatregelen slechts
worden toegepast indien:
• er sprake is van aantasting van een wettelijk belang;
• er geen andere bevredigende oplossing bestaat;
• het op z’n minst aannemelijk is dat het doden van de soort bijdraagt aan het voorkomen van
aantasting van het wettelijk belang en
• daarbij mag bovendien de staat van instandhouding van de soort niet verslechteren.

2)

https://wbenetwerk-groningen.nl
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Bij het verjagen, het vangen en bij het doden van dieren dient er zorggedragen te worden voor een zo
klein mogelijke impact op dierenwelzijn. “Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding
van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan
wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen” (art. 2.1 WD). “Eenieder die een in het wild
levend dier doodt of vangt voorkomt dat het dier onnodig lijdt” (art. 3.24 lid 1 Wnb). “Eenieder neemt
voldoende zorg in acht voor onder andere in het wild levende dieren” (art. 1.11 Wnb).
Indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven kan de Provincie de jacht sluiten (art. 3.22
lid 4 Wnb). Jachtaktehouders dienen rekening te houden met de omstandigheden waarin een dier
verkeert en een inschatting te maken met betrekking tot trefzekerheid van het schot teneinde onnodig
lijden te voorkomen.
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3

WETTELIJK EN BELEIDSMATIG KADER

3.1

Wet natuurbescherming (Wnb)3)

De eerste drie hoofdstukken van de Wnb zijn relevant voor de FBE:
• Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Hierin is zijn algemene beschermingsvoorwaarden opgenomen, zoals de zorgplicht voor in het wild
levende dieren;
• Hoofdstuk 2. Gebiedsbescherming
Dit gaat met name om bescherming van instandhoudingsdoelen in Natura 2000 gebieden;
• Hoofdstuk 3. Soortenbescherming
Dit gaat over bescherming van soorten in relatie tot faunabeheer.

3.2

Wet Dieren

Relevant in dit kader uit de Wet Dieren is met name Hoofdstuk 2 Dieren, §2.1 Dierenmishandeling onder
punt 1: Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van
zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn
van het dier te benadelen.

3.3

Omgevingsverordening provincie Groningen

In het kader van de invoering van de Wet natuurbescherming (Wnb) per 01-01-2017 is het Besluit
Faunabeheer (Flora en Faunawet) komen te vervallen. In plaats hiervan heeft de provincie
de Omgevingsverordening provincie Groningen opgesteld. In deze verordening worden op grond van
de Wnb nadere eisen gesteld aan de FBE, het faunabeheerplan en de WBE’s.
In artikel 3a. 19 worden met betrekking tot de navolgende onderwerpen eisen gesteld aan het
faunabeheerplan:
a. de omvang van het werkgebied van de faunabeheereenheid;
b. een kaart waarop de begrenzing van het werkgebied van de faunabeheereenheid is aangegeven;
c. kwantitatieve gegevens over de populatie van de diersoorten ten aanzien waarvan een duurzaam
beheer noodzakelijk wordt geacht, met inbegrip van gegevens over de aanwezigheid van de
populaties in het betrokken gebied gedurende het jaar;
d. een onderbouwing van de noodzaak van een duurzaam beheer van de in onderdeel c bedoelde
soorten, waaronder een onderbouwde verwachting van de belangen als bedoeld in artikel 3.3,
vierde lid, onderdeel b, onder 1° tot en met 4°, artikel 3.8, vijfde lid, onderdeel b, onder 1° tot en met
3°, artikel 3.10, tweede lid, onderdeel b tot en met h, en artikel 3.17, eerste lid, van de wet die
zouden worden geschaad indien niet tot beheer zou worden overgegaan;
e. een beschrijving van de mate waarin de in onderdeel d bedoelde belangen in de vijf jaren
voorafgaand aan het ter goedkeuring indienen van het Faunabeheerplan zijn geschaad, inclusief
de getroffen beheermaatregelen waaronder het naar soort onderscheiden aantal gedode dieren;
f. de huidige en gewenste stand van de in onderdeel c bedoelde diersoorten;
g. per diersoort een beschrijving van de locatie, periode, aard, omvang en noodzaak van de
handelingen die zullen worden verricht om de gewenste stand, bedoeld in onderdeel f, te bereiken,
en schade te voorkomen;
h. per diersoort en gewas een beschrijving van de handelingen die in de periode, bedoeld in onderdeel
e, zijn verricht om het schaden van de in onderdeel d bedoelde belangen te voorkomen, alsmede,
voor zover daarover redelijkerwijs kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn, een beschrijving van
de effectiviteit van die handelingen;
i. voor zover het plan betrekking heeft op het beheer van edelherten, damherten, reeën of wilde
zwijnen, een beschrijving van het voedselaanbod, de relatie tussen dit voedselaanbod en de grootte
3)

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2017-09-01;
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van de populatie van de betrokken dieren alsmede de mogelijkheden van uitwisseling met
aangrenzende terreinen;
j. een beschrijving van de plaatsen in het werkgebied van de faunabeheereenheid waar en de
perioden in het jaar waarin de in onderdeel g bedoelde handelingen zullen plaatsvinden;
k. voor zover daarover kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn, een onderbouwde inschatting van de
verwachte effectiviteit van de in onderdeel g bedoelde handelingen;
l. een beschrijving van de wijze waarop de effectiviteit van de voorgenomen handelingen zal worden
bepaald;
m. een omschrijving van de redelijke wildstand, bedoeld in artikel 3.20, derde lid, van de wet alsmede
een onderbouwing van de wijze waarop de jacht hieraan zal bijdragen;
n. een overzicht van de gerealiseerde afschotgegevens onderverdeeld naar diersoort per
wildbeheereenheid, in de vijf jaren voorafgaand aan de periode waarop het plan betrekking heeft.

3.4

Horen van de WBE’s

Alvorens dit faunabeheerplan door het bestuur van de FBE Groningen is vastgesteld zijn de WBE’s
tijdens een bijeenkomst op 4 juni 2020 geïnformeerd over het onderliggend faunabeheerplan en zijn zij
per 5 juni 2020 in het bezit gesteld van het concept plan en in de in de gelegenheid gesteld uiterlijk 13
juli 2020 schriftelijke opmerkingen in te dienen. Van de schriftelijke opmerkingen is een verslag gemaakt,
waarin is opgenomen welke opmerkingen wel of niet zijn overgenomen in het plan.

3.5

Beleidsnotitie Fauna en Flora 2018

In de Beleidsnotitie Fauna en Flora heeft de provincie Groningen haar beleid ten aanzien het beheer
van wilde dier- en plantensoorten aangegeven4. Het faunabeheerplan vertaalt het daarin beschreven
beleid naar uitvoering. In art.3.2.5 Reeën staat vermeld “… dat het beheer van reeën wordt toegestaan
in het belang van verkeersveiligheid of indien er onvoldoende draagkracht is voor de populatie. Het
begrip doelstand wordt losgelaten. Van belang is dat het aantal aangereden reeën niet ongewenst hoog
wordt. Het streven is om het aantal aangereden reeën onder de 7% te houden dan wel te krijgen ten
opzichte van de totale populatie. Wegbeheerders zijn in het kader van de verkeersveiligheid
verantwoordelijk om maatregelen te nemen ter voorkoming van aanrijdingen met wild. De
Faunabeheereenheid is verantwoordelijk voor een goede registratie van aangereden reewild. Wij
verwachten van de Faunabeheereenheid dat zij wegbeheerders attenderen op knelpunten met
wildaanrijdingen”.

3.6

Natura 2000-gebieden

De Wnb benoemt de bekende maar ook enkele nieuwe soorten natuurgebieden die bescherming
behoeven: de Natura 2000-gebieden, het Natuur Netwerk Nederland (NNN), bijzondere provinciale
natuurgebieden en landschappen, bijzondere nationale natuurgebieden en de nationale parken. De
bekendste natuurgebieden (met het strengste beschermingsregime) zijn de Natura 2000-gebieden.
Aanwijzingsbesluiten bevatten in elk geval de instandhoudingsdoelstellingen ter uitvoering van de
Vogel- en Habitatrichtlijn voor de leefgebieden voor vogelsoorten en natuurlijke habitats en habitats van
soorten. Art. 1.11 Wnb geeft een voor eenieder geldende zorgplicht voor het voldoende in acht nemen
van zorg voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende
dieren en planten en hun directe leefomgeving. Nederland kent circa 160 Natura 2000-gebieden. Dit
Natura 2000-netwerk bestaat uit gebieden die zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en aangemeld
onder de Habitatrichtlijn. Beide Europese richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om de Europese
biodiversiteit te waarborgen. Alle Vogel- en/of Habitatrichtlijngebieden zijn geselecteerd op grond van
het voorkomen van soorten en habitattypen die vanuit Europees oogpunt bescherming nodig hebben.
4)

oktober 2018; https://www.provinciegroningen.nl;

13

Voor een omschrijving en de geldende doelstellingen voor het betreffende Natura 2000-gebied wordt
verwezen naar de site van het Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit6). Activiteiten uitgevoerd
op basis van een vrijstelling (art. 3.16 Wnb), ontheffing (art. 3.17 Wnb) of opdracht (art. 3.18 Wnb)
mogen geen significant negatief effect hebben op de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000gebieden. Wanneer een significant negatief effect niet uitgesloten kan worden, is een vergunning ex.
art. 2.7 Wnb noodzakelijk.
In de provincie Groningen zijn 7 gebieden aangewezen als Natura 2000 gebied5 (Tabel 1; Fig. 2).
Tabel 1.

Natura 2000-gebied

Vogel- en/of Habitatrichtlijn

Drentse Aa-gebied*

HR

Lauwersmeer*

VR

Leekstermeergebied*

VR

Lieftinghsbroek

HR

Noordzeekustzone*

VR + HR

Waddenzee*

VR + HR

Zuidlaardermeergebied*

VR

Figuur 2.

5)

Natura 2000-gebieden Groningen * Provinciegrensoverschrijdend Natura 2000-gebied.
HR: Habitatrichtlijngebied; VR: Vogelrichtlijngebied (zie ook Fig. 2)

Natura 2000-gebieden Groningen * Provinciegrensoverschrijdend Natura 2000-gebied. De
Waddenzee en de Noordzeekustzone zijn niet in de figuur opgenomen (Bron: FBE
Groningen; Prolander).

http://www.synbiosis.alterra.nl/natura 2000
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3.7

Passende beoordeling en vergunningsplicht

Om de algehele samenhang van Natura 2000 gebieden te bewaken, blijft van kracht dat voor de vraag
of plannen (zoals ontheffingen en opdrachten) significante gevolgen hebben voor een Natura 2000gebied, een nader onderzoek moet plaatsvinden om op basis van objectieve gegevens te kunnen
vaststellen of deze gevolgen kunnen worden uitgesloten (Wnb art.2.8; Van Vulpen 2017).
Voor het gebruik van de ontheffing doden van reeën in en rond Natura 2000-gebieden kan derhalve een
vergunning Wet natuurbescherming noodzakelijk zijn. Het beheren van reeën, mag geen significant
negatief effect hebben op de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden.
Dit kan voor de N2000 gebieden Lauwersmeer, Lieftinghsbroek, Zuidlaardermeer, Leekstermeer en
Drentsche Aa (deel gelegen binnen Groningen) rekening houdend met verstoringsafstanden van
broedende doelsoorten (verstoring door geluid) consequenties hebben voor een ontheffing of voor de
intensiteit van het gebruik van de ontheffing.
Hiertoe is aan een extern bureau opdracht gegeven om een Passende Beoordeling te maken van
eventuele gevolgen voor de genoemde Natura-gebieden rekening houdend met de
instandhoudingsdoelstellingen van het specifieke gebied.
De “passende beoordeling” wordt kort na het ter goedkeuring indienen van dit plan bij Gedeputeerde
Staten nagezonden.

3.8

Relatie met het vigerend faunabeheerplan

Op de website van de Faunabeheereenheid Groningen6) zijn te vinden:
• het Faunabeheerplan Groningen 2019 - 2024 (zonder hoofdstuk ree);
• het Faunabeheerplan Groningen 2014 - 2019 (met hoofdstuk ree);
• Faunabeheerplan Groningen 2015 - 2019 Hoofdstuk Ree (ter aanvulling van FBP Ree 2014 - 2019).
Dit is het vigerend faunabeheerplan ree. De naam “FBP Ree Groningen 2015 - 2019 ter aanvulling
op goedgekeurd FBP 2014 - 2019” doet anders vermoeden. De provincie heeft het plan goedgekeurd
voor een periode van 5 jaren en de daarop gebaseerde ontheffing verleend tot en met 29 maart
2021.
• De goedkeuring daarvan door gedeputeerde staten (2016 - 2020).7)
Waar informatie wordt gebruikt uit het vigerend faunabeheerplan wordt dit in de tekst aangegeven. In
tegenstelling tot het vigerend faunabeheerplan Ree 2015 - 2019 is voorliggend faunabeheerplan meer
analytisch dan beschrijvend van aard.

6)
7)

https://groningen. faunabeheereenheid.com
https://groningen.faunabeheereenheid.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/Gr-ontheffing-ree-2016 - 2021.pdf).
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4

SOORTBESCHRIJVING

Enige kennis van het ree en zijn populatiedynamiek is onontbeerlijk voor een goed begrip van wat
hieronder komen gaat. Om die reden wordt stilgestaan bij habitus en dieet, de kwaliteit van de omgeving,
de geslachtsverhouding, het voortplantingssucces, de leeftijd en draagkracht van gebieden voor reeën.

4.1

Habitus en dieet

Onder de hertachtigen (Cervidae) vormt het Europees ree (Capreolus capreolus) een ‘onderkruipertje’
met een maximale schofthoogte van ca. 90 cm en een, eveneens maximumgewicht van ca. 25 kg. Het
gewicht is afhankelijk van leeftijd, geslacht en conditie. Deze laatste wordt in belangrijke mate bepaald
door de kwaliteit van het leefgebied (zie hieronder). Reeën hebben geen staart. Alleen de bokken
dragen een gewei, dat wordt afgeworpen in de periode oktober - december. In de winter groeit het
bastgewei dat ergens tussen maart en juni wordt geveegd. Het precieze moment van afwerpen en vegen
is afhankelijk van de leeftijd en de conditie van de bok. Opvallend is de witte spiegel aan de achterzijde
die voor geit en bok anders van vorm is.
Voor alle diersoorten geldt dat de dieetkeus wordt bepaald door het aanbod en daardoor verschilt per
gebied en fenologisch seizoen (hoe doet de natuur zich aan ons voor, wat is beschikbaar). Reeën
hebben een voorkeur voor kwalitatief goed voedsel d.w.z. goed verteerbaar en rijk aan energie. Dit komt
onder meer omdat hun relatief kleine pens slechts kleine hoeveelheden voedsel kan verwerken. Als
voorbeeld staat hieronder de dieetsamenstelling van reeën in de Amsterdamse Waterleidingduinen
(Tabel 2). Opvallend: ze eten voornamelijk goed verteerbare tweezaadlobbigen (dicotylen), maar ook
grassen (monocotylen). Dit laatste als onderdeel van het dieet in de winter en het vroege voorjaar
(jonge, nog goed verteerbare scheuten). Een vergelijkbaar resultaat werd gevonden op de Veluwe
(Groot Bruinderink e.a. 1997). Mast van beuk en eik kan, ook weer afhankelijk van het aanbod, een
belangrijk onderdeel vormen van het winter- en voorjaarsdieet.
Tabel 2.

Dieetsamenstelling van reeën in de Amsterdamse Waterleidingduinen (1987 - 1999) per
fenologisch seizoen, uitgedrukt in droge stof percentages. Mono: monocotylen
(eenzaadlobbigen); dico: dicotylen (tweezaadlobbigen); rest: categorie onbekend (Van
Breukelen e.a. 2000)
Seizoen/categorie
Dec/jan
Feb/mrt
Apr/mei
Jun/jul
Aug/sep
Okt/nov
Gras
Mono tot
Varen
Dico tot
Bast
Rest

4.2

15
3
26
44
7
5

11
3
7
47
12
20

28
3
3
58
6
2

3
0
0
96
1
0

9
0
1
90
0
0

1
0
17
54
27
1

Omgevingskwaliteit

Het ree legt een voorkeur aan de dag voor gebieden met een relatief groot areaal bos en natuur en een
relatief klein areaal landbouwgrond. Parklandschappen met een rijke schakering aan
grondgebruikstypen genieten dan ook de voorkeur. Echter, ook in gebieden met overwegend
landbouwgronden komen reeën voor (veldreeën). In ons land is dat onder andere het geval in de
provincie Groningen. In Duitsland is dit fenomeen bekend uit de deelstaat Mecklenburg - Vorpommern.
De immense ruimte om hen heen biedt ze in dit geval de noodzakelijke voorwaarde om gevaar tijdig
gewaar te worden.
Onder een goed reeënbiotoop wordt verstaan een gebied met voldoende door het ree vereiste ‘bronnen’
(resources) als
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• voedsel (tweezaadlobbigen of dicotylen) en
• rust om dit voedsel te kunnen benutten (voldoende dekking, weinig verstoring door de mens
• door bijvoorbeeld loslopende honden, jacht, verkeer, cyclomaaiers of recreatie).
Voor geen enkele van genoemde factoren bestaan goed gefundeerde, harde criteria, een belangrijke
reden waarom ecologische modellen vaak onnauwkeurig uitpakken. In het hoofdstuk “Verklaring
verschil in dichtheden tussen WBE’s” wordt nader ingegaan op enkele specifieke eisen van reeën
gesteld aan hun omgeving. In een goed biotoop kan de dichtheid aan reeën oplopen tot wel 25
stuks/100ha.

4.3

Geslachtsverhouding GV = M : V

In 55 embryo’s bedroeg de geslachtsverhouding (GV) bok : geit ca. 1 : 1 (Kurt 1974). Onder 679 1 - 3
weken oude kalveren was dit 1 : 0,78. In goed leefgebied (zuidhellingen) was dit 1 : 0,93 en in minder
geschikt leefgebied (west-, oost- en noordhellingen) was dit 1 : 0,66. De GV is ook afhankelijk van de
dichtheid aan geiten: bij lage geitdichtheid (< 2/100ha) was dit 1 : 0,9; bij hoge geitdichtheid 1 : 0,57.
Andersen (1953) toonde aan hoe de GV geleidelijk oploopt van 1 : 1 onder kalveren tot 1 : 3,5 onder
dieren van 6 - 9 jaar oud. Gemiddeld over alle leeftijdsgroepen bedroeg de GV 1 : 1,3.
Een algemeen verschijnsel onder reeën is de vervrouwelijking van de populatie met het toenemen van
de leeftijd. Geiten worden gemiddeld ouder dan bokken. Ook onder de reeën in de Nederlandse
populaties is hiervan sprake. Bijvoorbeeld in Drenthe en Zuid-Holland is de verhouding M : V = 0,7
(Groot Bruinderink e.a. 2011).

4.4

Voortplantingssucces en dichtheid

Reeën hebben een polygyne reproductiestrategie (één mannetje kan meerdere vrouwtjes bevruchten).
In juli - augustus is de piek van de voortplanting. Het ree is het enige hoefdier met kiemrust: de
ongeboren vrucht groeit wel, maar nestelt zich pas laat in de baarmoeder en ontwikkelt zich pas vanaf
eind december, waardoor de draagtijd verlengd is met ca. 4,5 maand. Ook bij marterachtigen doet zich
dit verschijnsel voor. De 1 à 3 kalveren per volwassen geit worden geboren in mei, de tijd waarin het
voedselaanbod voor de zogende geit al sterk aantrekt. Pas na de bronst (augustus) worden ze niet
meer gezoogd en zijn ze wat genoemd wordt ‘gespeend’. Ze zijn dan ongeveer een half jaar oud. Echt
los van de geit komen ze echter pas kort voor de bronstperiode in het jaar daarop, op een leeftijd van
ca. 1 jaar. Het komt voor dat ze ook daarna weer het gezelschap van het moederdier opzoeken. De
overlevingskansen van de kalveren hangen, behalve van de conditie van de geit af van het weer, de
gevoeligheid voor ziekten en van predatie (vos, das, wild zwijn, wolf, lynx). In veel leefgebieden eisen
daarnaast cyclomaaiers en loslopende honden hun tol. De kalversterfte kan met name in de winter
oplopen tot 75% en vormt een van de eerste mechanismen waardoor populatiegroei wordt afgeremd bij
het naderen van de ecologische draagkracht (zie § 2.1).
Kurt (1974) toonde aan dat hoe groter het aandeel volwassen geiten in de populatie (range 35 - 65%),
hoe geringer het aantal kalveren per geit is in de herfst (1,3 - 0,5). Hij ziet als oorzaak een verminderde
zorg voor de kalveren bij toenemende dichtheid (onderlinge stress door bedreiging territorium met als
gevolg kansen voor predatoren). Onder gunstige omstandigheden kunnen reeën zich snel voortplanten.
De aanwas kan dan 80 - 120% bedragen van het aantal geiten dat in april aanwezig is (voorjaarsstand;
Kurt, 1974). Gemiddeld krijgt een geit onder die omstandigheden dus meer dan 1 kalf. In het algemeen
wordt echter gerekend met een aanwas van 60 - 70% van het aantal geiten (inclusief smalreeën) dat in
april aanwezig is, waarin de natuurlijke sterfte is verrekend (maar niet het aantal verkeersslachtoffers).
Om (de kwaliteit van) leefgebieden onderling te kunnen vergelijken wordt veelal gebruik gemaakt van
het begrip ‘dichtheid’: het aantal reeën per km2 of 100ha leefgebied (N/100ha). Bij vergelijkingen wordt
in voorliggend faunabeheerplan altijd gebruik gemaakt van de totale oppervlakte van een WBE,
verminderd met bebouwing, wateren en wegen. De hoogste dichtheden tot wel 25/100ha leefgebied,
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worden aangetroffen in zogenaamde parklandschappen: open grasland met verspreide bomen of
boomgroepen en struiken.

4.5

Leeftijd

Het ree wordt maximaal twintig jaar oud, maar meestal slechts zeven tot acht jaar. Vrouwtjes worden
iets ouder dan mannetjes8). Andersen (1953) geeft de leeftijdsverdeling van het totale afschot op het
Deense eiland Kalö als volgt weer (Tabel 3). Niet veel dieren bleken ouder te worden dan 6 jaar.
Tabel 3. Leeftijdsverdeling (in %%) onder 213 op Kalö geschoten reeën (Andersen 1953)
Leeftijd
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
Gem
Bokken

20

10

6

2

2

-

1,4

Geiten

22

18

12

4

2

2

1,7

Totaal

42

28

18

6

4

2

1,6

Opmerking bij de tabel:
• In de leeftijdscategorieën tot 4,5 jaar waren er meer geiten dan bokken (vervrouwelijking).

4.6

Ecologische draagkracht

Reeën zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld edelhert, damhert en wild zwijn, territoriaal en erg
plaatstrouw. Zowel de bokken als de geiten kunnen in de bronstperiode een gedeelte van hun leefgebied
verdedigen tegen soort- en seksegenoten. Bokken zijn hierin het felst, waarbij hun territorium dat van
meerdere geiten kan overlappen. Territoria van geiten overlappen elkaar ook regelmatig. De
oppervlakte van een territorium hangt af van kwaliteiten van het leefgebied als hierboven vermeld. Het
werkt ongeveer zo: hoe groter de omgevingskwaliteit hoe kleiner de territoria. In open biotopen kunnen
reeën in de winter grotere sprongen vormen; in bosrijk landschap is dit minder of in het geheel niet het
geval. Kalveren trekken meestal niet verder weg dan 500 - 1000m van de plek waar ze werden geboren.
Andersen (1957) vond in dit verband gemiddeld 370m voor 155 geoormerkte kalveren. Von Raesfeld
(1965) vond dat 74% binnen een straal van 1000m van de geboorteplek bleef en 96% binnen een straal
van 5000m.
Op een gegeven moment echter zijn alle geschikte plekken bezet, komen territoriumgrenzen onder druk
te staan en worden uiteindelijk de territoria te klein om voldoende bronnen te bieden en om die bronnen
optimaal te kunnen benutten (foerageren, verteren, kalveren zetten). Ook minder geschikte gebieden
worden nu bezet (Kurt 1974). Er treedt stress op, de dieren gaan elkaar in de weg zitten. Mede hieraan
ten grondslag ligt het gegeven dat niet alle dieren in een groep gelijk zijn. Dominante dieren kunnen
belangrijke bronnen als voedsel, dekking en rust gaan claimen, waardoor het voor de minder dominante
exemplaren lastiger en daarmee minder interessant wordt om te blijven. Er is nu voor elk ree afzonderlijk
minder beschikbaar van de vereiste bronnen en tegelijk gaat het meer vragen van een individu om het
onder druk staande territorium te verdedigen.
Er komen meer dieren ‘zonder vaste verblijfplaats’. Dit is het dichtheidsniveau waarbij het
migratieproces wordt versneld, onder andere door verhoogde dispersie: zelfstandig geworden jongen
dieren trekken weg op zoek naar een geschikter leefgebied. Het voordeel van ‘blijven’ valt bij hoge
dichtheden weg tegen de voordelen om de groep te verlaten, om te overleven en zich voort te planten.
De voordelen voor het behoud van genetische variatie en het verkleinen van de kans op uitbraken en
verspreiding van zeer besmettelijke dierziekten, die immers nauw samenhangen met hoge dichtheden,
zijn evident. Geconstateerd werd echter ook dat verhoogde migratie niet in alle gevallen optreedt,
wellicht omdat de nabije omgeving ook volledig bezet is door reeën (Groot Bruinderink 1987).

8) https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/ree
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Onder deze omstandigheden neemt het gewicht van de dieren af, het eerst bij de kalveren. Het
voortplantingssucces, uitgedrukt in het aantal kalveren per geslachtsrijpe geit, wordt kleiner, ook omdat
geiten op latere leeftijd of in het geheel niet in oestrus komen (gust blijven) en/of door resorptie van
embryo’s in het lichaam van de geit. In het algemeen zullen nu meer verzwakte dieren worden
aangetroffen omdat het afweersysteem tegen bijvoorbeeld parasitaire aandoeningen minder goed
functioneert en/of omdat de lichaamsvetreserves uitgeput raken. Sterfte treedt nu op in alle
leeftijdsgroepen, onder de kalveren tot wel tot 75% (Amsterdamse Waterleidingduinen). Deze
leeftijdsgroep investeert nu eenmaal meer in groei dan in vetreserves. Tenslotte zal ook sterfte optreden
onder volwassen dieren. De geweien, secundaire geslachtskenmerken, worden kleiner.
Dit aantalsniveau of deze dichtheid wordt wel de natuurlijke of ecologische draagkracht van een gebied
genoemd. In de ecologie wordt dit aangeduid als het niveau K. De ecologische draagkracht wordt
bepaald door de combinatie van een aantal dichtheidsafhankelijke factoren als het voedselaanbod in
de nawinter, dierziekten en interacties met soortgenoten, andere hoefdier(soort)en en predatoren.
Daarnaast kunnen dichtheidsonafhankelijke factoren een rol spelen, zoals weersomstandigheden en
onrust veroorzaakt door de mens.

4.7

Onnodig lijden

Het hierboven uiteengezette mechanisme bij ecologische draagkracht is een natuurlijk
terugkoppelingsmechanisme met als resultaat dat de aantallen zullen dalen. Uit het voorafgaande moge
duidelijk zijn dat ziek of gewond zijn, migraties, lijden en sterven een natuurlijk verschijnsel kunnen zijn
dat niet om extra beheermaatregelen vraagt. Op ethische gronden kan de beheerder daarbij de
aandacht richten op afschot van zieke dieren waarvan duidelijk is dat ze bijvoorbeeld de (na)winter niet
zullen overleven (reactief beheer). De mens (beheerder) is bij machte, moreel en wettelijk verplicht om
dieren die onnodig en uitzichtloos lijden uit dit lijden te verlossen (Groot Bruinderink 1999; Groot
Bruinderink & Lammertsma 2002). Dit is evident in die gevallen waar het lijden duidelijk door de mens
werd veroorzaakt, bijvoorbeeld als gevolg van een aanrijding, of van verwond raken door een
cyclomaaier of door een loslopende hond. Juist bij reeën is veelal sneller en gemakkelijker vast te stellen
dan bijvoorbeeld bij een kleiner zoogdier of een vogel, dat sprake is van een menselijke oorzaak. De
Wnb en het provinciaal beleid zijn hier duidelijk over: onnodig lijden is ongewenst. Daarom wordt
ontheffing voor dat belang aangevraagd.

4.8

Draagkrachtmodellen

Om ontwikkelingen in de stand te kunnen voorspellen en het effect van onderliggende parameters te
duiden, zijn in de loop der tijd een groot aantal populatiedynamische modellen voor (het beheer van)
reeën ontwikkeld. Ook eenvoudiger rekenmodellen hebben hun intrede gedaan, met als bekendste
voorbeeld het model ‘Van Haaften’, dat overigens niet in Groningen wordt toegepast.
De methode Van Haaften (1968) maakt gebruik van parameters als het veldgrenspercentage, de
oppervlakte weide en akkers, het dekkingspercentage, de boomsoortenverdeling, de pH-waarde van de
bodem, het voorkomen van leverbot en van andere wilde hoefdieren. Iedere parameter krijgt voor een
bepaald gebied een score en de som daarvan levert het aantal reeën/100ha dat ‘gezond en met goede
geweien’ in het gebied kan leven. Er is echter een inherent probleem met het toepassen van ‘Van
Haaften’ op een grotere schaal dan waarvoor de methode is ontwikkeld. Dit komt tot uiting bij de bepaling
van het veldgrenspercentage, welke bij grotere gebieden hoger uitvalt zodat de puntentelling vrijwel
altijd maximaal is. Daarnaast treedt er als gevolg van het opschalen een zekere mate van uniformering
op waardoor de verschillen tussen gebieden, in dit geval WBE’s, kleiner en dus minder onderscheidend
wordt (Van Bommel e.a. 2013). In het model Van Haaften wordt daarnaast onvoldoende rekening
gehouden met het effect van dichtheidsafhankelijke en dichtheidsonafhankelijke factoren maar ook
bijvoorbeeld met het effect van verstoring door menselijke activiteiten. De benadering heeft niet zozeer
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te maken met de ecologische draagkracht, maar biedt meer een handvat om de geschiktheid van
uiteenlopende gebieden als biotoop voor reeën onderling te vergelijken.
Modellen zijn zonder uitzondering versimpelingen van de werkelijkheid die hun doel dan ook in
wisselende mate voorbijschieten omdat er altijd problemen kleven aan de parametrisatie (Groot
Bruinderink e.a. 1999; 2000; 2004; Dekker e.a. 2015). Soms ook worden dit type modellen achteraf
bijgesteld omdat de uitkomsten niet ‘lekker’ samenvallen met de weerbarstige werkelijkheid. Ook is
draagkracht niet een statisch getal, maar kan dit niveau variëren in de tijd onder invloed van natuurlijke
en menselijke oorzaken. Een serieuze bijkomstigheid is dat het uiterst lastig is om het aantal reeën in
een gebied vast te stellen. Qualitate qua geldt dit dan ook voor een nagestreefde stand of dichtheid en
het daarop gerichte beheer. In een tijd waarin belangengroeperingen en rechters kritischer naar
faunabeheerplannen kijken als onderbouwing van ontheffingen, is gebruikmaken van modellen in het
beheer van reeën tot op heden een minder voor de hand liggende weg.

4.9

Maatschappelijke draagkracht < ecologische draagkracht

Er zal altijd uitstroom zijn van reeën van rijke gebieden naar minder rijke gebieden, van kraamkamers
naar de omgeving. Ook anno 2019 in Nederland is in veel provincies sprake van een toename van het
aantal reeën vanuit de bestaande brongebieden naar nieuw leefgebied. De provincie Groningen vormt
hierop geen uitzondering. Daarbij kan ruim voor het niveau van ecologische draagkracht een situatie
ontstaan, waarin het aantal reeën niet langer toeneemt maar door de jaren heen blijft schommelen rond
een niveau wat in het vakjargon de afgeleide of maatschappelijke draagkracht is gaan heten. In veel
gevallen wordt bij dichtheden onder het niveau van ecologische draagkracht al een soort van dynamisch
evenwicht bereikt tussen de intrinsieke kracht van reeën om zich succesvol voort te planten en geschikte
gebieden te bezetten enerzijds en negatieve tegenkrachten daarop als gevolg van menselijk handelen
(beheer, vastlopen in rasters, verkeersslachtoffers, maaiverliezen, verstoring), maar ook sterfte door
ouderdom, ziekten en gebreken anderzijds (Groot Bruinderink e.a. .2010; 2019). Hierop wordt hieronder
nader ingegaan.

4.10 Bewegingen
Bewegingen van reeën in hun leefgebied houden verband met de kans op een aanrijding. Er bestaan
verschillende typen bewegingen.
Dagelijks tochten
Reeën rusten overdag veel (zittend herkauwen) maar dagactiviteit is heel gewoon. De reeën zijn echter
het meest actief in de randen van de nacht. Dit wordt weerspiegeld in het etmaalpatroon van
aanrijdingen, waarbij overigens ook andere factoren een rol kunnen spelen. In nachten met heldere
maan wordt ’s nachts meer gefoerageerd. De dagelijks afgelegde afstand bedraagt 100 - 200m, maar
excursies worden gemaakt door geiten (tijdens de bronst gemiddeld 892m en maximaal ca. 3km, Liberg
e.a. 1998) maar ook tot 2,5km gedurende de eerste 10 dagen na de geboorte van het jong. Bokken zijn
tijdens de bronst in hun hele leefgebied actief. ’s Winters leggen geiten met hun kalveren relatief grote
afstanden af (voedseltochten).
Dispersie
Onder dispersie wordt verstaan het uitzwermen van jonge dieren op zoek naar een eigen leefgebied
nadat ze zelfstandig zijn geworden. Reeën kunnen dispergeren over grote afstanden. In de noordelijke
bosgebieden van Europa worden afstanden van boven de 100km vermeld (Linell e.a. 1998). De
maximale dispersieafstand bedraagt daar 140km (Wahlström & Liberg 1995). In de zuidelijker gelegen
Europese gebieden dispergeert tussen de 20 en 75% van de jongen meestal over korte afstand van
2,5km. Jonge bokken dispergeren over het algemeen eerder en over grotere afstand dan jonge geiten.
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Bewegingen als gevolg van verstoring
Dekker & Groot Bruinderink (2010) deden onderzoek naar effecten van jacht op gedrag en welzijn van
in Nederland voorkomende hoefdieren. Het bleek dat beheer van reeën (afschot) kan leiden tot een
verhoogde waakzaamheid ten koste van de foerageertijd. Bij ernstige vormen van verstoring zoals
beheer waarbij sprake is van drijven of drukken en/of van loslopende honden, kunnen reeën (tijdelijk)
hun leefgebied verlaten. De meest gebruikte methode bij het beheer (afschot) van reeën, de aanzit
waarbij een dier vanaf bijvoorbeeld een hoogzit of auto wordt geschoten, leidt in het algemeen niet tot
extra bewegingen van reeën (Groot Bruinderink e.a. 2012).
De recreatiedruk door verblijfsrecreatie in Noord-Nederland bevindt zich de laatste jaren op een stabiel
niveau (Fig. 3). Hetzelfde geldt voor de dagrecreatie.

Figuur 3.

Verblijfsrecreatiedruk uitgedrukt in het aantal overnachtingen/dag/km2 in de noordelijke
provincies (Bron: CBS 2019)

Vanuit het standpunt van het faunabeheer is stabiliteit in verblijfs- en dagrecreatie gunstig, immers een
hoge recreatiedruk met bijbehorende excursies, droppings, loslopende honden (ook van
hondenuitlaatcentra), herrie e.d. kan een gebied ongeschikt maken voor reeën. Extensiveren van de
recreatiedruk, bijvoorbeeld door een juiste zonering van de recreatie, is van groot belang om verstoring
te voorkomen. Omgekeerd kan de recreatiedruk worden ingezet op plekken waar reeën minder gewenst
zijn. De boodschap luidt derhalve: ga hier slim mee om (Cromsigt & Kuiper 2018).
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5
5.1

AANTALLEN EN VERSPREIDING (C; I)
Algemeen

Het ree is een voornamelijk Europese soort. Hij ontbreekt op IJsland, Ierland, het uiterste noordoosten
van Europa, de eilanden in de Middellandse Zee en de Peleponnesos. In Nederland nam de soort in de
afgelopen decennia toe en ook nu nog is de index licht stijgend (Fig. 4).

Figuur 4.

Index van het aantal reeën in Nederland 1994 - 2019 (1994 = 100; Bron: Compendium voor
de Leefomgeving)

De wijze waarop reeën over Nederland zijn verspreid vormt een voorbeeld van een metapopulatie: een
aantal subpopulaties in een habitatnetwerk, waarbij elke subpopulatie onderhevig is aan een dynamiek
van sterfte, emigratie, geboorte en immigratie (Groot Bruinderink 2016). Levensvatbare subpopulaties
hebben nu een welhaast landelijke verspreiding, met uitzondering van enkele Waddeneilanden,
Zeeuws-Vlaanderen, delen van Zuid-Holland en de kop van Noord-Holland (Fig. 5).

.
Figuur 5.

Voorkomen van reeën in Nederland anno 2020. Groningen heeft een provincie dekkende
verspreiding (NDFF 2020; https: https://www.verspreidingsatlas.nl/8496054)
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Tussen de subpopulaties vindt uitwisseling plaats en exacte begrenzingen van subpopulaties zijn veelal
niet aan te geven. Groningse subpopulaties kunnen uitwisselen met die van de aangrenzende
provincies en met Duitsland, ondanks de aanwezigheid van snelwegen, spoorwegen en kanalen. In
Groningen is alleen in noordelijke, noordoostelijke en noordwestelijke richting uitwisseling lastig
vanwege de aanwezigheid van de Waddenzee, de Eems Dollard en het Lauwersmeer als barrière.

5.2

Trendtellingen

Om aan de weet te komen hoeveel reeën ergens voorkomen worden door de FBE Groningen jaarlijks
op de eerste vrijdag en de zaterdag na de beheerperiode (eindigend op 15 maart) zgn. trendtellingen
verplicht gesteld, uitgevoerd door de Groninger WBE’s. De trendtelling betreft drie opeenvolgende
telrondes op twee dagen voorafgaand aan de periode waarin de kalveren worden geboren. De tellingen
leveren een beeld van het minimaal aanwezige aantal dieren (Minimum Number Alive, MNA). Het
resultaat is altijd, maar met name in gebieden met veel dekking, een onderschatting van de werkelijk
aanwezige aantallen (Groot Bruinderink 2019a; Groot Bruinderink & Van der Grift 2015). De MNA wordt
bepaald door het aantal dieren dat is gezien gedurende de telronde waarbij de grootste aantallen
werden gezien. Aangezien er geen bruikbare methoden voorhanden zijn om het precieze aantal reeën
binnen een leefgebied vast te stellen, wordt vooral waarde toegekend aan de trend die uit de tellingen
naar voren komt (Groot Bruinderink e.a., 2013; Groot Bruinderink & Van der Grift 2015). Onder de
voorwaarde dat altijd volgens dezelfde methode wordt geteld, geeft deze een betrouwbaar beeld van
de populatieontwikkeling, maar de precisie en nauwkeurigheid zijn onbekend (Groot Bruinderink & Van
Breukelen, 2009; Groot Bruinderink & Van der Grift 2015). De tellingen worden uitgevoerd volgens het
Landelijk Telprotocol Reeën9) dat ook te vinden is op de website van de FBE.

5.3

Afgeleide analyses

Als vanzelf ontstaan tabellen en figuren, zoals ook hieronder, uit (analyses van) het resultaat van de
trendtellingen. Het kan niet genoeg worden benadrukt dat de trendtelling geen absolute waarden
oplevert die corresponderen met de werkelijkheid. Het is zeker dat de werkelijk aantallen worden
onderschat. Experimenten met nachtelijke tellingen uitgevoerd met drones in combinatie met
warmtebeelden leveren bijvoorbeeld (soms wel 2 à 3 keer) meer reeën op. Het gebruik van het resultaat
van de trendtelling als absolute waarheid kan derhalve leiden tot een te lage inschatting van de
voorjaarsstand. Ook kan de geslachts- en leeftijdsstructuur lastig tot niet uit het resultaat van de
trendtelling worden afgeleid, onder andere door het relatief groot aandeel niet aangesproken dieren
(Groot Bruinderink & Schoon 2019c).
Analyses welke hieronder volgen beogen na te gaan welke variabelen samenhangen met de dichtheid
aan reeën (N/100ha). De gebruikte variabelen worden derhalve ook uitgedrukt per 100ha, bijvoorbeeld
aantal kilometers weg per 100ha, afschot per 100ha etc. De incidenteel gevonden verbanden zijn
slechts bij uitzondering sterk (significant). Het significantieniveau van een gevonden relatie heeft te
maken met de correlatiecoëfficiënt R. Het kwadraat hiervan (R2) wordt determinatie coëfficiënt genoemd
en is een maat voor welk gedeelte in de variatie in de ene variabele wordt verklaard door de andere. R2
is een maat voor hoe goed een getoonde lijn bij de puntenwolk past:
• als de punten allemaal precies op 1 lijn liggen is R2 = 1 (uiterst sterk verband);
• als de punten allemaal willekeurig verspreid in de grafiek liggen is R2 = 0 (uiterst zwak verband);
• andere verbanden welke ergens tussen de waarde 0 en 1 van R2 liggen zijn sterk of zwak ‘indicatief’.

9)

https://www.hetree.nl/files/Landelijk_telprotocol_reen_final_2014_VHR_GA_010314.pdf
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5.4

Trend en voorkomen in Groningen

De uitkomsten van de trendtelling voor de provincie Groningen zijn weergegeven in figuur 6.

Figuur 6.

Uitkomsten van de trendtelling van reeën in de provincie Groningen in de periode 2015 –
2019 met trendlijn.

Opmerkingen bij de figuur:
• de punten liggen willekeurig verspreid in de grafiek rond een waarde van ruim 4700 stuks.
Overigens kunnen bij de trendtelling op jaarbasis gemiddeld 443 stuks niet worden teruggebracht op
geslacht en/of leeftijd, dit is ca. 10% van het totaal (Tabel 4A;B).
Tabel 4A. Uitkomst van de trendtelling over de periode 2015 - 2019. Totalen per jaar
wbe
2015
2016
2017
2018
2019
5-jr gem
Bellingwedde
316
340
315
336
357
333
Bierum
117
137
121
145
146
133
Duurswold
545
589
489
539
482
529
Eemsmond
188
189
207
129
141
171
Fivelgo
133
168
161
137
149
150
Grootegast e/o
283
280
255
243
252
263
Hunsingo
141
122
104
147
110
125
Meeden e/o
217
263
278
274
281
263
Meedhuizen e/o
152
173
166
145
145
156
Noordelijk Westerkwartier
106
102
102
116
133
112
529
462
394
289
458
426
Noord-West Groningen
Oldambt
359
398
398
397
425
395
Oude Veenkoloniën
321
348
341
298
383
338
Stadskanaal e/o
350
380
445
399
396
394
Westerkwartier
271
364
331
386
392
349
Westerwolde
621
577
511
512
662
577
Totaal
4649
4892
4618
4492
4912
4713
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Tabel 4B. Uitkomst van de trendtelling over de periode 2015 - 2019. Onderverdeling naar geslacht en
leeftijd.
Jaar
Bokkalf
Geitkalf
Bok
Geit
Onbekend
Tot
2015

326

508

1334

1946

535

4649

2016

325

542

1326

2175

524

4892

2017

264

428

1298

2179

449

4618

2018

295

408

1317

2091

381

4492

2019

295

423

1588

2289

319

4913

Gem

301

462

1373

2136

443

4713

Het antwoord op de vraag “hoeveel reeën zijn er in Groningen?” luidt derhalve: ca. 4700 stuks met
uitschieters tussen de jaren in de ordegrootte van 4% van deze waarde naar boven en naar beneden,
gebaseerd op de trendtelling welke in het voorjaar wordt gehouden.
De trendtelling levert enig basaal inzicht in de geslachtsverhouding en het voortplantingssucces (Tabel
5; Fig. 8).
Tabel 5. De gemiddelde jaarlijkse geslachtsverhouding (M/V) over de periode 2015 - 2019 en het
gemiddeld aantal kalveren/geit zoals afgeleid uit de trendtelling
Jaar
M/V kalf
M/V adult
Kalf/geit
2015

0,6

0,7

0,43

2016

0,6

0,6

0,40

2017

0,6

0,6

0,32

2018

0,7

0,6

0,34

2019

0,7

0,7

0,31

Gem

0,6

0,6

0,36

Opmerkingen bij de tabel:
• er is geen verschil in geslachtsverhouding tussen de kalveren en de oudere (adulte) dieren.
Hier dus geen vervrouwelijking zoals wel te verwachten was (zie §1.4 en 4.3);
• onverwacht klein en tegelijkertijd afnemend is het gemiddeld aantal bij de trendtelling waargenomen
en geregistreerde kalveren per geit (Fig. 7; zie ook §1.4 en 4.4).
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Figuur 7.

Het gemiddeld aantal kalveren per reegeit in de loop van de periode 2015 - 2019 als
waargenomen en geregistreerd bij de jaarlijkse trendtelling in de provincie Groningen

Opmerking bij de figuur:
• onder verwijzing naar het gestelde onder de paragraaf §4.6 ecologische draagkracht is de
geconstateerde significante afname van het gemiddeld aantal kalveren/geit een aandachtspunt;
mogelijk spelen echter ook geheel ander factoren als predatie, maaiverliezen e.d. hierbij een rol.

5.5

Op welk niveau bevinden zich de aantallen reeën in Groningen?

De ontwikkeling van het aantal reeën in Groningen is in de loop van de afgelopen 60 - 70 jaren
waarschijnlijk gegaan via een (logistische) S-curve: vestiging van een paar individuen, een fase met
exponentiële groei (bv. als gevolg van betere bescherming na invoering van de Jachtwet in 1954),
gevolgd door een fase met afnemende groeisnelheid tot aan het niveau dat wordt weerspiegeld in de
uitkomsten van de trendtelling van de laatste jaren. Hierbij passen enkele kanttekeningen:
• het hoogste niveau is het niveau van ecologische draagkracht K. Dit is geen stabiel niveau omdat
de provincie Groningen in de loop der jaren aantrekkelijker werd voor reeën mede omdat de soort
zich wist aan te passen aan gebieden buiten het oorspronkelijk leefgebied, het bos- en/of
parklandschap. Niveau K kan variëren tussen de jaren onder invloed van natuurlijke en menselijke
oorzaken. Een gering en afnemend aantal kalveren/geit (zie §5.3) kan een eerste indicatie zijn van
het bereiken van de ecologische draagkracht. Wellicht komt ook het fenomeen van de ‘veldreeën’
hieruit voort: alle andere geschikt leefgebied is ‘bezet’. Hoe dan ook bereikt het ree in Groningen een
grens van zijn natuurlijk verspreidingsgebied;
• het laagste niveau is de uitkomst van de trendtelling, een onderschatting van de werkelijk aanwezige
aantallen die we niet kennen. Dit niveau bevindt zich onder het niveau van draagkracht K, omdat
duidelijke verschijnselen die samenhangen met het niveau K (nog) niet worden waargenomen;
• dit niveau staat voor het niveau van maatschappelijke draagkracht die doorgroeien naar ecologische
draagkracht verhindert (§ 4.9);
• het is van belang te beseffen dat het aantal aanrijdingen samenhangt met het werkelijk aanwezige
aantal reeën, dat groter is dan het resultaat van de trendtelling. In theorie is nog groei mogelijk maar
in de praktijk stagneert de groei rond het niveau van maatschappelijke draagkracht en kan verdere
groei ongewenst zijn, omdat er een verband bestaat tussen de dichtheid aan reeën (N/100h) en de
overlast die ze bezorgen in de vorm van het aantal aanrijdingen met reeën (Groot Bruinderink e.a.
2010; 2019a; zie Hoofdstuk 7).
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5.6

Inzoomen tot op het niveau van de WBE’s

Reeën komen niet willekeurig verspreid over de provincie Groningen voor. Om het juiste beeld van
Groningen te krijgen wordt vanaf hier ingezoomd op WBE-niveau. Een overzicht staat in Figuur 8.

Figuur 8.

De onderscheiden WBE’s in Groningen en hun 5-jarig gemiddelde dichtheid aan
reeën/100ha over de periode 2015 - 2019 (Bron: FBE Groningen; Prolander).

In het onderstaande wordt nader ingegaan op de vraag welke factoren mede de verspreiding van reeën,
uitgedrukt in de 5-jarig gemiddelde dichtheid per 100ha WBE (Ngem/5jr/100ha), in de provincie
Groningen bepalen.

27

5.6.1 Overheersende bodemsoort
De overheersende bodemsoort is in belangrijke mate bepalend voor het grondgebruik, maar het is lastig
tot onmogelijk daar een effect op het voorkomen van reeën uit te destilleren (Fig. 9; Tabel 6).

Figuur 9.

Overheersende bodemsoorten in de WBE’s (Bron: FBE Groningen; Prolander)

De dichtheid aan reeën (Ngem/5jr/100ha) loopt uiteen van 0,9/100ha in het Noordelijk Westerkwartier
en Noord-West Groningen tot 4,7/100ha in Duurswold e.o. met een gemiddelde waarde voor de gehele
provincie van 2,5/100ha (Tabel 6).
Tabel 6.

Overheersende bodemsoorten per WBE en de gemiddelde 5-jaarlijkse dichtheid aan reeën
Ngem/5jr/100ha (Bron: Bod50 en FBE Groningen)

WBE

Type

Overheersende bodemsoort

Ngem/
5jr/100ha

Bellingwedde

Hn21

Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

Bierum e.o.

gMn25C

Knippige poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop

Duurswold e.o.

Hn21

Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

Eemsmond

Mn15A

Kalkrijke poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5

Fivelgo

Mn25C

Kalkarme poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop

3,6
1,7

5

2,8
1,5
1,3

5

3,6
1,0
2,6

Grootegast e.o.

Hn23

Veldpodzolgronden; lemig fijn zand

Hunsingo

pMn85C

Kalkarme leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 5

Meeden e.o.

iWp

Moerige podzolgronden met een veenkoloniaal dek en

Meedhuizen e.o.

Mv41C

Kalkarme drechtvaaggronden; zware klei, profielverloop 1

Noordelijk

Mn85C

Kalkarme poldervaaggronden; klei, profielverloop 5

2,7
1,0

Noord-West

Mn15C;

Kalkarme poldervaaggronden en kalkhoudende

2,0

Groningen

Zn40A

vlakvaaggronden met fijn zand; lichte zavel,

een moerige tussenlaag

Westerkwartier

profielverloop 5
Oldambt

Mn45A

Kalkrijke poldervaaggronden; zware klei, profielverloop 5

Oude

iWp

Moerige podzolgronden met een veenkoloniaal dek en

Veenkoloniën
Stadskanaal e.o.

2,0
2,9

een moerige tussenlaag
Hn21

Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

3,5
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Westerkwartier

Hn23

Veldpodzolgronden; lemig fijn zand

Westerwolde

Hn21

Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

2,3
3,5

Opmerkingen bij de tabel:
• relatief hoge dichtheden komen voor op de veldpodzolgronden met leemarm en zwaklemig fijnzand
(Hn21 en Hn 23) in de WBE’s Bellingwedde, Duurswold e.o., Grootegast e.o., Stadskanaal e.o.,
Westerkwartier en Westerwolde, maar ook op de moerige podzolgronden van de wbe’s Meeden e.o.
en Oude Veenkoloniën;
• de poldervaaggronden worden gekenmerkt door in het algemeen lagere dichtheden aan reeën over
de afgelopen 5 jaar. Ze zijn karakteristiek voor de WBE’s Bierum e.o., Eemsmond, Fivelgo,
Noordelijk Westerkwartier, Noord-West Groningen (Oost) en Oldambt.
5.6.2 Grondgebruik
De overheersende bodemsoort bepaalt in belangrijke mate het grondgebruik. De 17 onderscheiden
WBE’s in Groningen verschillen niet alleen in oppervlak (range 5835 - 21546ha) maar ook in het aandeel
akkerbouw, bos en natuur en grasland, uitgedrukt in ha/100ha WBE (%; Fig. 10; Tabel 7).

Figuur 10.

Het grondgebruik in de onderscheiden WBE’s in de provincie Groningen (Bron: FBE
Groningen; Prolander)

Opmerking bij de figuur:
• onder andere Hunsingo, Grootegast e.o. en Westerkwartier zijn echte grasland WBE’s en Meeden,
Stadskanaal e.o. en Westerwolde echte akkerbouw WBE’s. Qua bos en natuur steekt WBE NoordWest Groningen (Lauwersmeer) boven de rest uit (Fig.1;12).
Tabel 7.

Oppervlakte naar grondgebruik per WBE uitgedrukt in ha/100ha (%). De totale oppervlakte
(in ha) werd verminderd met de oppervlakte Bebouwing, Grote Infra en Water. Het areaal
Glastuinbouw en Fruit/Boomgaarden zijn ondergebracht bij Akkerbouw (Bron: LGN6).
Ngem/5jr: het 5-jaarlijks gemiddelde aantal reeën waargenomen en geregistreerd bij de
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WBE

trendtelling. Ntotgem/5jr/100ha: de gemiddelde dichtheid van de reeën per 100 ha leefgebied
in de WBE op basis van het 5-jaarlijks gemiddelde over de periode 2015 - 2019 (Bron: FBE
Groningen; Prolander).
AkkerBos en Grasland
Totaal ha Ntotgem/ Ngem/
bouw
natuur
5jr
5jr/100ha

Bellingwedde
65
11
24
9164
333
3,6
Bierum e.o.
51
4
45
7871
133
1,7
Duurswold e.o.
49
12
39
18866
529
2,8
Eemsmond
74
14
12
11725
171
1,5
Fivelgo
63
3
35
11621
150
1,3
Grootegast e.o.
12
11
77
7270
263
3,6
Hunsingo
15
5
80
12870
125
1,0
Meeden e.o.
72
6
22
10231
263
2,6
Meedhuizen e.o.
52
9
39
5835
156
2,7
Noordelijk Westerkwartier 32
2
66
11335
112
1,0
Noord-West Groningen
57
18
25
21546
426
2,0
Oldambt
66
11
23
19898
395
2,0
Oude Veenkoloniën
49
19
32
11517
338
2,9
Stadskanaal e.o.
74
10
16
11256
394
3,5
Westerkwartier
8
8
83
15270
349
2,3
Westerwolde
73
14
13
16332
577
3,5
Opmerking bij de tabel:
• in Groningen lopen de verschillen in dichtheid aan reeën per WBE uiteen van 0,5/100ha in NoordWest Groningen tot 3,6/100ha in Bellingwedde en Grootegast e.o., met alle waarden daartussen.
In het navolgende wordt ingegaan op in hoeverre dit resultaat samenhangt met het areaal akkerbouw,
grasland of bos en natuur.
Areaal bos en natuur
Voor het areaal bos en natuur ligt dit anders (Fig. 11).

Figuur 11.

De relatie tussen het areaal bos en natuur (als % van het totaal) in een WBE en de
corresponderende gemiddelde dichtheid aan reeën Ngem/5jr/100ha ha in de provincie
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Groningen (2015 - 2019). Elke stip is een WBE; de wbe’s Bellingwedde en Grootegast e.o.
liggen op exact dezelfde plek in de grafiek.
Opmerking bij de figuur:
• het heeft er alle schijn van dat met het toenemen van het areaal bos en natuur (in %) ook de
geschiktheid van de WBE voor reeën toeneemt, maar tevens dat hieraan een optimum is verbonden
Areaal akkerbouw en grasland
De relaties tussen enerzijds de dichtheid aan reeën en anderzijds het areaal akkers en grasland leveren
respectievelijke waarden voor R2 van 0,007 en 0,001. Om ruimte te besparen worden niet de
bijbehorende figuren gepresenteerd maar wordt volstaan met de conclusie dat noch het areaal akkers
noch het areaal grasland enig effect heeft op de dichtheid aan reeën.
Open-dicht verhouding
Voorheen is gesteld dat reeën houden van een afwisselend landschap dat bestaat uit bos, natuur en
agrarisch gebied. We komen hier dichtbij in de buurt wanneer we het areaal bos en natuur corrigeren
voor het areaal agrarisch: (bos+natuur) / (akkers + grasland). Het beeld dat ontstaat levert geen sterk
verband op (R2 = 0,03) en wordt om reden van ruimtebesparing niet getoond.
Wegeninfrastructuur
De reedichtheid wordt niet beinvloed door de aanwezigheid van wegen (km’s weglengte) in een wbe.
De waarde van R2 voor respectievelijk gemeentelijke, provinciale en rijkswegen bedraagt in volgorde
0,0043, 0,0024 en 0,0062. Het beeld dat ontstaat wordt om reden van ruimtebesparing niet getoond.
Samenvattend grondgebruik
Op deze plaats kan geen gedetailleerde beschouwing van het aanbod aan voedsel in deze drie
habitatypen worden gegeven, maar het bovenstaande maakt duidelijk dat niet zozeer het areaal
grasland en akkers in de provincie Groningen bepalend is voor de dichtheid aan reeën, maar veeleer
het areaal bos en natuur. Hierin vinden ze kennelijk het meest de zo belangrijke bronnen die een gebied
tot een goed leefgebied maken. Niet alleen voedsel maar ook rust en dekking. Dat dit niet zozeer
samenhangt met de ecologische maar meer met de maatschappelijke draagkracht is hierboven al
uitvoerig beargumenteerd.
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6

PLANMATIG BEHEER (D)

Wegen vormen onderdeel van het leefgebied van reeën en hebben, zoals hierboven aangegeven, geen
effect op de hun dichtheid in een wbe. Dit houdt in dat er een kans bestaat dat een ree door een voertuig
wordt geschept met mogelijke gevolgen voor beide. Dat wordt duidelijk wanneer we de kaart bezien met
daarop voor de periode 2015 - 2019 alle geregistreerde aanrijdingen als een stip weergeven (Fig. 12).

Figuur 12.

Totaalaantal aanrijdingen met reeën in de periode 2015 - 2019 in de provincie Groningen
(Bron: FBE Groningen; Prolander)

Opmerking bij de figuur:
• aanrijdingen met reeën vinden welhaast in de gehele provincie Groningen plaats, met regionale
accenten of anders gezegd; wegen of delen van wegen waar relatief veel aanrijdingen plaatsvinden.
In een heatmap kunnen concentraties van aanrijdingen met reeën worden weergegeven van laag naar
geleidelijk meer. Een concentratie kan al betekenen dat twee aanrijdingen dichtbij elkaar liggen en
leiden tot een donkerrode kleur. Dat gebeurt al snel omdat alle geregistreerde aanrijdingen uit de
periode 2015-2019 (Fig. 13) worden gebruikt.
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Figuur 13.

Totaalaantal aanrijdingen met reeën in de periode 2015 - 2019 in de provincie Groningen
(Bron: FBE Groningen; Prolander)

Opmerking bij de figuur:
• ook op deze wijze verbeeld is duidelijk dat aanrijdingen met reeën in de periode 2015 - 2019 in de
provincie Groningen niet homogeen verdeeld zijn over en binnen de WBE’s.
Het aantal aanrijdingen met reeën (zie §7.1) vormt het motief voor planmatig beheer van reeën in de
provincie Groningen. Om die reden wordt aan dit fenomeen een apart hoofdstuk gewijd (Hoofdstuk 7).

6.1

Landbouwschade

Er is geen geregistreerde uitbetaalde schade aan gewassen door reeën in Groningen in de periode
2015 - 2019.
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7

SCHADE AAN WETTELIJKE BELANGEN EN BEHEERMAATREGELEN (E)

7.1

Aanrijdingen met reeën

Onder aanrijdingen met reeën wordt in dit faunabeheerplan verstaan enkel de categorie reeën die het
slachtoffer zijn van een aanrijding met gemotoriseerd verkeer op de openbare weg en niet bijvoorbeeld
de reeën die het slachtoffer zijn van een aanrijding met een trein, van maaiwerkzaamheden, van
verdrinking, van honden, van doodlopen in rasters etc. of die door natuurlijke oorzaken om het leven
zijn gekomen (Tabel 8).
Tabel 8.

Jaar
2015
2016
2017
2018
2019

Geregistreerde sterfteoorzaken onder reeën in Groningen in de periode 2015 - 2019. Ntot:
uitkomst van de trendtelling; Nafs: aantal geschoten dieren; Naanr: aantal
verkeersslachtoffers; de rubrieken ‘anders’ en ‘onbekend’ zijn samengevoegd in ‘onbekend’
(onb); verdr: verdronken reeën; lbw: slachtoffers van landbouwwerkzaamheden; pred:
predatie; strop: stroperij; draadslachtoffers (N=7) zijn toegevoegd aan ‘vastgelopen’ (vast).
Ntot
Nafs
Naanr Onb
Verdr
Lbw
Pred
Strop Vast
Ziek
4649
826
352
64
20
12
14
11
4892
409
339
29
29
15
3
1
6
4618
846
388
39
13
13
1
6
5
4492
768
404
29
14
18
1
3
2
4913
698
260
24
14
15
2
7

Opmerkingen bij de tabel:
• de grootste bekende sterftefactor vormt het afschot, gevolgd door het verkeer;
• geregistreerde overige sterftefactoren belopen in totaal 1 - 3% van de bij de trendtelling
waargenomen en geregistreerde voorjaarsstand;
• in de meeste gevallen is de doodsoorzaak van de overige sterftefactoren onbekend;
• de geregistreerde verliezen als gevolg van predatie, stroperij, vastgelopen (in raster) en ziekte zijn
weer kleiner.
Naast het afschot en het omkomen in het verkeer zijn landbouwwerkzaamheden (maaislachtoffers),
verdrinking en natuurlijke sterfte belangrijke doodsoorzaken. Over de werkelijke omvang van
maaislachtoffers, verdrinking en de natuurlijke sterfte zijn geen cijfers bekend.

7.2

Meldingen aan- of doodgereden ree

In de Beleidsnotitie Fauna en Flora 2018 (Provincie Groningen 2018) staat te lezen:
“(citaat) Naast het beheren van populaties ten behoeve van het voorkomen van aanrijdingen willen we
ook het onnodig lijden van aangereden dieren zoveel mogelijk beperken. Daarom kennen we het
'valwildbesluit' waarin met een opdracht wettelijk geregeld is dat reeën snel uit hun lijden verlost kunnen
worden. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het valwildbesluit ligt bij de
Faunabeheereenheid. Op verzoek van de Faunabeheereenheid zullen wij in de toekomst het
'valwildbesluit' uitbreiden met andere dieren indien dit vanuit het principe 'onnodig lijden' noodzakelijk
wordt bevonden” (einde citaat).
Iedere melding van een aan- of doodgereden ree zou idealiter via de meldkamer van de politie binnen
moeten komen en door de meldkamer worden geregistreerd. In Groningen is dit niet het geval. De
meldingen dienen te worden gevalideerd waarbij onder andere de ‘dubbelmeldingen’ eruit worden
gehaald. De achtergrondgedachte daarbij is de overtuiging dat een gedegen en consistente monitoring
van aanrijdingen tussen reeën en gemotoriseerd verkeer vereist is om
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1) onderzoek te kunnen doen naar welke dieren het betreft (geslacht, leeftijd)
2) te onderzoeken welke omgevingsfactoren van belang zijn bij aanrijdingen met reeën en
3) op basis daarvan objectieve criteria te kunnen vaststellen voor het maximumaantal te tolereren
aanrijdingen (op een bepaald traject). Een consistent betrouwbaar registratiesysteem maakt
vergelijkingen tussen de jaren en analyse van meerjarige reeksen verantwoord.
In Groningen wordt een aangereden c.q. doodgereden ree geregistreerd in het Faunaregistratiesysteem
(FRS), helaas ook regelmatig op basis van een telefoontje. Het aangereden ree is dan niet gezien door
de persoon die registreert. De Meldkamer Noord-Nederland werkt niet mee aan de registraties van
aangereden reeën. Er zijn relatief veel gevallen van niet aangesproken (NA) aangereden reeën.
Rijkswaterstaat levert gevallen van aangereden reeën aan, met locatie maar zonder geslacht en leeftijd.
De validatie van de registratie van een aanrijding met een ree in Groningen is noodzakelijk en derhalve
een belangrijke uitdaging in de komende beheerperiode. Alle gevallen dienen gezien te zijn door een
valwildvrijwilliger, waarbij ook het geslacht vermeld is. Het moet ook evident zijn dat het een slachtoffer
van een aanrijding betreft en niet het slachtoffer is van andere gebeurtenissen. Een niet als zodanig
geregistreerde aanrijding met een ree, wordt niet als aanrijding met een ree geregistreerd en
meegenomen in de monitoring. Een uitzondering op deze regel geldt voor formele data van aanrijdingen
met reeën afkomstig van Rijkswaterstaat en de Provincie, welke aangereden reeën niet door de
valwildvrijwilliger zijn gezien.

7.3

Aanrijdingen met reeën nader bekeken

Perspectief
In het algemeen geldt voor geheel Nederland dat in de afgelopen beheerperiode het verkeersvolume
toenam, onder andere vanwege het herstel van de economische crisis na 2014 (Fig. 14).

Figuur 14.

Ontwikkeling van het volume (blauwe lijn) en de milieudruk van het wegverkeer in
Nederland (Bron: Compendium voor de Leefomgeving)

In combinatie met licht stijgende aantallen reeën ligt hierin een oorzaak van de landelijke stijging van
het aantal aanrijdingen met reeën tot op het huidige niveau van naar schatting ca. 6000/jr ofwel ca. 5%
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van het geschat aantal reeën in Nederland. In hoeverre gaat het hier, los van het ethisch aspect, om
een verkeersveiligheidsprobleem? De SWOV, het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid, bericht in haar Monitor Verkeersveiligheid, over het stijgend aantal doden en ernstig
gewonden in het Nederlandse verkeer en over maatregelen om het tij te keren (SWOV 2019). De
meeste verkeersdoden vallen bij ‘enkelvoudige auto-ongevallen’. Hierbij is er geen botsing met een
andere verkeersdeelnemer, maar botst een verkeersdeelnemer tegen een obstakel, raakt een voertuig
van de weg of komt een fietser of scootmobielrijder ten val. Voor enkelvoudige ongevallen lijkt de daling
in het aantal doden te stagneren en om te buigen in een stijging. Het wekt op zijn minst bevreemding
dat in de Monitor niet wordt gerept over aanrijdingen met reeën. Er wordt zelfs in het geheel niet
stilgestaan bij het fenomeen aanrijdingen met dieren.

7.4

Aanrijdingen met reeën en wegeninfrastructuur

In het navolgende worden het effect van wegeninfrastructuur en -dichtheid op de hoeveelheid
aanrijdingen met reeën onderzocht.
Wat betreft de ontsluiting of doorsnijding met wegen (km/100ha) verschillen de WBE’s zeer (Fig. 15).

Figuur 15.

Het wegennet in de onderscheiden WBE’s in de provincie Groningen (Bron: FBE
Groningen; Prolander)

Het aantal aanrijdingen met reeën kan sterk wisselen tussen de WBE’s en tussen de jaren (Tabel 10).
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Tabel 9.

Het aantal geregistreerde aanrijdingen met reeën per WBE per jaar in de periode 2015 2019 met de gemiddelde waarden daarvan (Tot en Naanrgem/5jr) in de provincie Groningen.
Naanr
WBE naam
Tot 2015 Tot 2016 Tot 2017 Tot 2018 Tot 2019 gem/5jr
Bellingwedde
14
5
16
15
7
11
Bierum
16
11
11
14
12
13
Duurswold
55
56
48
73
30
52
Eemsmond
7
9
6
13
14
10
Fivelgo
16
15
11
14
15
14
Grootegast
6
7
8
12
4
7
Hunsingo
27
22
11
23
19
20
Meeden
20
9
22
11
7
14
Meedhuizen
18
9
22
8
13
14
N. Westerkwartier
5
2
12
3
4
5
Noord-West Groningen 18
20
28
28
28
24
Oldambt
17
35
49
39
18
32
Oude Veenkolonieën
29
32
39
29
37
33
Stadkanaal
19
43
35
27
42
33
Westerkwartier
31
20
28
51
23
31
Westerwolde
40
34
37
42
61
43
Provincie tot/gem
352
339
389
406
337
365

Opmerkingen bij de tabel:
• gemiddeld over de periode 2015 - 2019 vallen per jaar per WBE een geregistreerd aantal van 5 - 52
stuks reeën als slachtoffer in het verkeer;
• voor de hele provincie Groningen bedraagt het jaarlijks geregistreerd totaal in deze periode
gemiddeld 365 stuks, ruim 7% van de gemiddeld bij de trendtelling over deze periode waargenomen
en geregistreerde voorjaarsstand van 4713 stuks (zie ook Tabel 4);
De trend van het van het jaarlijks aantal aanrijdingen met een ree Naanrtot is stabiel rond 365 stuks
(Fig. 16).

Figuur 16.

Het totaalaantal aanrijdingen met reeën (Naanrtot) in de provincie Groningen over de
periode 2015 - 2019. (Bron: FBE Groningen).
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Opmerking bij de figuur:
• gemiddeld gaat het in Groningen in de periode 2015 - 2019 om 365 aanrijdingen met reeën/jr
Voor een nadere analyse van het effect van de aanwezigheid van wegen in het leefgebied maken we
gebruik van de gegevens uit onderstaande tabel 10.
Tabel 10. Het aantal aanrijdingen met reeën per WBE uitgedrukt in Naanrgem/5jr/100ha en het
corresponderend aantal km’s gemeentelijke (Gem), provinciale (Prov), rijkswegen (Rijk) en
het totaalaantal km’s weg (Tot) eveneens per 100ha per WBE (Bron: FBE Groningen;
Prolander).
Wegen
WBE
Naanrgem/
Gem
Prov
Rijk
Tot
5jr/100ha
Bellingwedde
0,12
2,45
0,40
0,00
2,85
Bierum
0,17
4,64
0,28
0,25
5,18
Duurswold
0,28
2,43
0,20
0,54
3,16
Eemsmond
0,09
2,03
0,23
0,00
2,26
Fivelgo
0,12
2,27
0,37
0,00
2,65
Grootegast
0,10
2,41
0,27
0,15
2,83
Hunsingo
0,16
3,39
0,56
0,00
3,95
Meeden
0,14
3,72
0,23
0,30
4,25
Meedhuizen
0,24
2,95
0,34
0,18
3,47
N Westerkwartier
0,05
1,76
0,29
0,00
2,05
Noord-West Groningen
0,11
1,71
0,27
0,00
1,66
Oldambt
0,16
2,22
0,11
0,28
2,60
Oude Veenkolonieën
0,30
5,63
0,25
0,17
6,06
Stadkanaal
0,29
3,93
0,51
0,00
4,44
Westerkwartier
0,22
3,88
0,35
0,36
4,59
Westerwolde
0,26
2,66
0,32
0,00
2,97
Er blijkt een positief verband te bestaan tussen het gemiddeld aantal geregistreerde aanrijdingen over
2015 - 2019 per 100ha WBE en het aantal km’s aan gemeentelijke wegen aanwezig in diezelfde 100ha
(Fig. 17).

Figuur 17.
Het gemiddeld aantal geregistreerde aanrijdingen met reeën over 5 jaar per 100ha WBE
en het aantal km’s aan gemeentelijke wegen aanwezig in diezelfde 100ha. Elke stip is een WBE.
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Hetzelfde geldt in mindere mate voor het aantal km’s aan rijkswegen in een WBE (Fig. 18) en, weer
sterker, voor de totale lengte aan wegen in een WBE (Fig. 18).

Figuur 18.

Het gemiddeld aantal geregistreerde aanrijdingen met reeën over 5 jaar per 100ha WBE
en het aantal km’s aan rijkswegen aanwezig in diezelfde 100ha. Elke stip is een WBE.

Figuur 19.

Het gemiddeld aantal geregistreerde aantal aanrijdingen met reeën over 5 jaar per 100ha
WBE en het totaal aantal km’s aan wegen aanwezig in diezelfde 100ha. Elke stip is een
WBE.

Opmerkingen bij de figuren 17, 18 en 19
• meer nog dan de totale lengte aan rijkswegen (R2 = 0,1332) speelt de totale lengte aan gemeentelijke
wegen (R2 = 0,3431) een rol bij het aantal aanrijdingen met reeën in de provincie Groningen;
• voor een deel berust de verklaring hiervoor op het gegeven dat rijkswegen in 8 WBE’s geheel
ontbreken, voor een ander deel omdat rijkswegen meer dan gemeentelijke wegen in het
reeën/dassenraster staan;
• eenzelfde analyse wijst uit dat voor de relatie Naanrgem/5jr/100ha met het aantal km’s provinciale
weg per WBE geldt dat R2 = 0,02.
• het algemene beeld is dat een toenemend aantal km’s weg van welke categorie dan ook leidt tot een
toename in het aantal geregistreerde aanrijdingen met reeën (R2 = 0,3762).
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7.5

Oorzaken van aanrijdingen en preventieve middelen

Om te kunnen nadenken over beheermaatregelen in het kader van preventie van aanrijdingen is het
zaak meer te weten over de oorzaken. Er kan daarbij grofweg onderscheid worden gemaakt tussen de
dierlijke en de menselijke aspecten (voor een review zie Groot Bruinderink e.a. 2010).
Dierlijke aspecten
De aanrijdingen vormen in menig opzicht een afspiegeling van de variatie in ruimte en tijd in de
aanwezigheid van de wilde hoefdieren. De meeste aanrijdingen gebeuren in de ‘randen’ van de nacht
en hangen samen met de activiteit van de dieren. Op jaarbasis is er meestal een piek tijdens de bronst
en juist daarvoor, op het moment van dispersie van de jonge dieren (Groot Bruinderink e.a. 2012; Fig.
20A;B;C). Een grote diversiteit aan landschapstypen dicht bij elkaar vormt vaak goed leefgebied voor
het ree, echter in de omgeving van een weg is dat niet gunstig gelet op het risico van aanrijdingen. Ook
weg begeleidende beuken en eiken kunnen in de herfst aantrekkelijk voedsel bieden (mast), waardoor
de trefkans met foeragerende dieren wordt vergroot.

Figuur 20A. Het gemiddeld aantal aanrijdingen met reeën (Naanrgem) per maand in de periode 2015 2019 in de provincie Groningen, weergegeven per jaar
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Figuur 20B. Het gemiddeld aantal aanrijdingen met reeën (Naanrgem) per maand in de periode 2015 2019 in de provincie Groningen

Figuur 20C. Het gemiddeld aantal aanrijdingen met reeën (Naanrgem) per maand in de periode 2015 2019 in de provincie Groningen, opgesplitst naar geslacht
Opmerkingen bij de figuren:
• gelet op het gemiddeld aantal aanrijdingen/mnd zijn de tussen-jaarverschillen gering;
• er is een piek in het gemiddeld aantal aanrijdingen in de periode april - mei;
• een piek van aanrijdingen met bokken doet zich voor in maart - mei, die met geiten in november januari;
• voor een deel, bijvoorbeeld de sterftepiek in april - mei veroorzaakt door aanrijdingen met
voornamelijk jonge bokken, berust dit fenomeen op het jaarritme in de activiteit van de dieren;
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• voor een ander deel speelt het toeval hierbij een rol. Dit laatste blijkt wanneer we de internationale
literatuur op dit thema doorzoeken: de andere gevonden pieken blijken dan niet consistent (Groot
Bruinderink et al. 2012).
Menselijke aspecten
Hoge verkeerssnelheid en een hoog verkeersvolume worden over het algemeen beschouwd als
belangrijke veroorzakers van aanrijdingen. Habitattype en -structuur kunnen een belangrijke rol spelen
bij dit type aanrijdingen. In het algemeen is het ongunstig wanneer het bos dicht in de buurt van een
weg komt. Open bermen vergroten het zicht voor beide ‘partijen’ en verminderen het aantal aanrijdingen.
Centraal bij het verminderen van aanrijdingen staat de locatie van de aanrijdingen (knelpunten of risico
benadering). Vervolgens wordt op de schaal van het landschap naar oplossingen gekeken. De
zoektocht naar gemakkelijke en effectieve preventiemiddelen blijkt tot op heden een lastige zo niet een
onmogelijke opgave. Er zijn grote kennisleemten waar het gaat om effectiviteit van preventieve
maatregelen. Tot op heden kon het effect van diverse typen wildspiegels of wildreflectoren niet of slechts
beperkt worden vastgesteld (Groot Bruinderink & Hazebroek; Van der Grift e.a. 2015; Raad van State
2019). Vanwege de omvang van het probleem is het van belang te kunnen beschikken over preventieve
maatregelen welke in redelijkheid (gemakkelijk, snel, goedkoop) kunnen worden toegepast en effectief
zijn. Het in het raster zetten van de wegen of gedeelte van wegen kan een goede lokale oplossing
bieden. Echter, rasters plaatsen kan niet overal in de provincie, immers wanneer dit leidt tot
versnippering van gebieden kan het tevens de mogelijkheid tot uitwisseling van andere diersoorten
tussen de kerngebieden beperken. Dit laatste is in strijd met de doelstelling van het Natuur Netwerk
Nederland i.c. het ontsnipperingsbeleid van de provincie om uitwisseling van deelpopulaties mogelijk te
maken.
Het effect van het ‘draaien aan de knop’ verkeersvolume (beperkt openstellen), verkeerssnelheid
(instellen maximumsnelheid, drempels), bebording (met knipperlichten) of wildsignaleringssystemen
(met IR-detectie, knipperlichten) heeft zich inmiddels bewezen. IR-systemen zijn op dit moment echter
nog duur, denk aan enkele honderdduizenden euro’s per locatie. Een systeem in onderzoek, ook in
Nederland, is het zogenaamde ‘virtueel hekwerk’ dat bestaat uit palen die langs de weg staan, voorzien
van sensoren. Deze worden geactiveerd door de koplampen van motorvoertuigen en als gevolg daarvan
gaan lampjes op de palen branden en gaat een geluidsignaal af. Dit heeft als doel het wild af te
schrikken, zodat het de weg niet oversteekt. De resultaten zijn nog niet beschikbaar. Hetzelfde geldt
voor een onlangs door Wageningen Universiteit opgestart onderzoek naar effecten van
maatwerkbeheer: het afschot concentreren in de buurt van de wegen of gedeelte van wegen waar
aanrijdingen zich voordoen. Een belangrijk effect kan worden bereikt door habitatmanipulatie in de vorm
van lokale landschapsinrichting (verbreden en/of overzichtelijk maken van bermen, geen mast
leverende boomsoorten langs de weg; reeën eten graag eikels en beukennootjes).
De Leidraad Verminderen Aanrijdingen met Reeën (2017)
Een overzicht van preventieve middelen om aanrijdingen met reeën te voorkomen biedt de “Leidraad
Verminderen Aanrijdingen met Reeën” (2017). In deze Leidraad wordt achtereenvolgens gewezen op
de effecten van een lagere snelheid, het aanpassen van bermen, wildwaarschuwingssystemen het
creëren van een virtueel hekwerk en de inrichting van het leefgebied. Vervolgens wordt een stappenplan
gepresenteerd gericht op het verminderen van de aanrijdingen met reeën. Op deze aspecten is
hieronder nader ingegaan. In de Leidraad is een uitgebreid ‘stappenplan verminderen aanrijdingen’
opgenomen waarin onderstaande stappen worden onderscheiden.
Stap 1 Leidraad: analyse van de probleemsituatie
Weg
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Het gemiddeld aantal aanrijdingen per jaar en omstandigheden waaronder op deze locatie. Dat varieert
van minder dan 5 tot meer dan 15 stuks.
Welk type weg betreft het en hoe is de toegestane verkeerssnelheid? Wordt dit goed nageleefd?
Hoe ziet de weg en de bermbreedte eruit? Hoe hoog is de vegetatie?
Exacte locatie van de aanrijdingen (hectometerpaal) en zicht van de bestuurder.
Landschap
Beschrijf het landschap en het gebruik ervan door de mens.
Ree
Dichtheid in de nabije omgeving, gegevens over leeftijd en geslacht, over de populatieontwikkeling,
vormt de weg een scheiding tussen rust- en foerageergebied?
Huidige inzet verminderen aanrijdingen
Welke maatregelen zijn of worden genomen en door wie? Omschrijving van het afschot. Hoeveel
aanrijdingen zijn voor betrokken partijen acceptabel? Zijn extra maatregelen nodig, dan naar stap 2.
Stap 2 Leidraad: keuze voor passende maatregelen
In elk geval dient de berm gemaaid te zijn en het zicht optimaal. Als naar de mening van betrokkenen
het aantal aanrijdingen te hoog is, dan kan een stroomschema van mogelijke oplossingen te worden
gevolgd. Daaruit kunnen een viertal oorzaken voor de aanrijdingen worden afgeleid, elk met een eigen,
specifieke oplossingsrichting: 1. gedrag ree, 2. beheeractiviteiten, 3. recreatiedruk en 4. agrarische
activiteiten. Pas wanneer al deze oorzaken zijn nagelopen en naar oplossingen is gezocht, kan als
laatste middel worden teruggegrepen op afschot van reeën.
Het stappenplan kent weliswaar een aantal onzekerheden maar kan, mits correct opgevolgd, helpen bij
een degelijke onderbouwing van de aanvraag van de ontheffing voor afschot.
Er zijn in de provincie Groningen maatregelen getroffen, in overleg met wegbeheerders en WBE’s, op
locaties waarvan op dat moment bekend was dat er relatief veel aanrijdingen met reeën werden
geregistreerd (rasters, wildspiegels). De verantwoordelijkheid voor de inzet van deze maatregelen ligt
bij de wegbeheerder.
Er is geen overzicht van ingezette preventieve middelen in Groningen over de periode 2015 - 2019.
Kort voor het vaststellen van het plan is door de WBE’s een quickscan uitgevoerd naar de toegepaste
preventieve maatregelen in de provincie Groningen, waarvan de data zijn opgenomen in een tabel die
bij de bijlagen gevoegd is.
Afschot is dus altijd de laatste optie om het aantal aanrijdingen terug te brengen vanuit de aannames
dat er een relatie bestaat tussen de hoeveelheid aanrijdingen met reeën en de dichtheid aan reeën in
een gebied en dat de dichtheid d.m.v. afschot naar beneden kan worden bijgesteld.
In de volgende hoofdstukken wordt daarom dieper op deze relaties ingegaan.
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8

HUIDIGE EN GEWENSTE STAND (F)

In de beleidsnotitie Fauna en Flora (Provincie Groningen 2018) staat te lezen:
“Het beheer van reeën staan wij toe in het belang van de verkeersveiligheid of indien er onvoldoende
draagkracht is voor de populatie. In het verleden is gewerkt met een doelstand van het aantal reeën. Dit
laten wij los. Van belang is dat het aantal aangereden reeën niet ongewenst hoog wordt. Zowel de
verkeersintensiteit als ook het aantal reeën in de provincie Groningen zijn toegenomen. Het streven is
om het aantal aangereden reeën onder de 7% te houden dan wel te krijgen ten opzichte van de totale
populatie” (einde citaat).
Uit de beschikbare gegevens blijkt dat gemiddeld dit gewenste percentage bijna gehaald wordt, maar
dat er uitschieters naar boven en beneden zijn (Tabel 11). Het is lastig om hiervoor criteria te kiezen,
onder andere omdat we de werkelijk aanwezige stand niet kennen en afrondingsfouten optreden. We
houden voor ‘toegestane afwijkingen’ de grens aan van 1% boven of onder de nagestreefde 7%.
Tabel 11. Overzicht van het gemiddeld aantal geregistreerde aanrijdingen met reeën over de periode
2015 - 2019 per WBE in Groningen (Aanrgem/5jr). Weergegeven is tevens wat dit betekent
als percentage van de gemiddelde waarde van de bij de trendtelling waargenomen en
geregistreerde voorjaarrsstand over die jaren (Aanr/standgem/5jr, afgerond op hele
getallen).
Naanr
Stand
Aanr/stand
WBE naam
gem/5jr
gem/5jr gem/5jr in %
Bellingwedde
11
333
3
Bierum
13
133
10
Duurswold
52
529
10
Eemsmond
10
171
6
Fivelgo
14
150
9
Grootegast e.o.
7
263
3
Hunsingo
20
125
16
Meeden
14
263
5
Meedhuizen
14
156
9
Noordelijk Westerkwartier
5
112
4
Noord-West Groningen
24
426
6
Oldambt
32
395
8
Oude Veenkoloniën
33
338
10
Stadskanaal e.o.
33
394
8
Westerkwartier
31
349
9
Westerwolde
43
577
7
Provincie tot/gem
365
4714
8
Opmerkingen bij de tabel
• de gemiddelde waarde voor alle WBE’s van 8% overschrijdt de streefwaarde van 7%; dit is voor een
deel te wijten aan afrondingen tot gehele getallen;
• WBE’s die de streefwaarde van 7% het dichtst benaderen (+ of – 1%) zijn Eemsmond, Noord-West
Groningen en Westerwolde;
• WBE’s die een hoger (afwijkings) percentage laten zien zijn Fivelgo, Meeden, Meedhuizen, en
Westerkwartier;
• laag scoren Bellingwedde, Grootegast e.o.,Meeden en Noordelijk Westerkwartier;
• hoog scoren Bierum, Diurswold, Oude Veenkolonien en Hunsingo.
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Om uitspraken te kunnen doen over de gewenste stand is een nadere analyse van mogelijke factoren
die het aantal aanrijdingen kunnen verklaren van belang. Daartoe zijn enkele kengetalen van de
Groninger WBE’s samengebracht (Tabel 12).
Tabel 12. Kengetallen van de Groninger WBE’s. Ntotgem/5jr/100ha: het gemiddeld bij de
voorjaarstelling vastgesteld aantal reeën per 100ha wbe.
WBE
Opp
Ntotgem/ Naanrtot
Naanrgem/ Naanrgem/5jr
ha
5jr/100ha
5jr
/100ha
Bellingwedde
Bierum e.o.
Duurswold e.o.
Eemsmond
Fivelgo
Grootegast e.o.
Hunsingo
Meeden e.o.
Meedhuizen e.o.
Noordelijk Westerkwartier
Noord-West Groningen
Oldambt
Oude Veenkoloniën
Stadskanaal e.o.
Westerkwartier
Westerwolde
Tot/gem

9164
7871
18866
11725
11621
7270
12870
10231
5835
11335
21546
19898
11517
11256
15270
16332
202607

3,6
1,7
2,8
1,5
1,3
3,6
1,0
2,6
2,7
1,0
2,0
2,0
2,9
3,5
2,3
3,5
2,4

51
60
252
39
65
37
88
67
70
27
108
157
142
152
162
203
105

11
13
49
10
14
7
20
13
13
6
23
29
33
32
32
43
22

0,12
0,17
0,28
0,09
0,12
0,10
0,16
0,14
0,24
0,05
0,11
0,16
0,30
0,29
0,22
0,26
0,17

Opmerking bij de tabel:
• het gemiddeld aantal aanrijdingen met reeën uitgedrukt in Naanrgem/5jr/100ha wisselt sterk tussen
de WBE’s;
Het verband tussen de dichtheid aan reeën Ntotgem/5jr/100ha en de corresponderende hoeveelheid
aanrijdingen met reeën Naanrgem/5jr/100ha is weergegeven in Fig. 21.

45

Figuur 21.

De relatie tussen het gemiddeld aantal aanrijdingen met reeën per 5 jaar per 100ha WBE
(Naanrgem/5jr/100ha) en de corresponderende gemiddelde dichtheid aan reeën over 5
jaar per 100ha WBE (Ntotgem/5jr/100ha) in de provincie Groningen. Elke stip is een WBE.

Opmerkingen bij de figuur:
• er bestaat een positief verband tussen het gemiddeld aantal aanrijdingen met reeën per 5 jaar per
100ha (Naanrgem/5jr/100ha) en de gemiddelde dichtheid aan reeën in diezelfde periode van 5 jaar
per 100ha (Ntotgem/5jr/100ha) in diezelfde WBE.
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9

BEHEER EN EFFECTIVITEIT BEHEER (G; H; J; K; L; N)

De resultaten uit de voorafgaande hoofdstukken laten zien dat een toenemende dichtheid aan reeën
kan leiden tot een verhoogd aantal aanrijdingen met deze diersoort. GS van de provincie Groningen is
van mening dat dat ongewenst is en dat het aantal aanrijdingen met een ree in Groningen niet de grens
van 7% van de bij de trendtelling waargenomen en geregistreerde voorjaarsstand mag overschrijden
(Provincie Groningen 2018). Echter ook nu al overschrijdt in enkele WBE’s het gemiddeld geregistreerde
aantal aanrijdingen met een ree ten opzichte van de bij de trendtelling waargenomen en geregistreerde
stand deze limiet van 7% (Tabel 12).
Het verdient aanbeveling om met name in die WBE’s te onderzoeken of effectieve aanvullende
maatregelen kunnen worden genomen in het kader van preventie door weg- en bermbeheerders, in
samenwerking met de WBE’s, zoals samengevat in het voorafgaande hoofdstuk. De “Leidraad
Vermindering Aanrijdingen met Reeën” geeft hiertoe aanwijzingen. Het beperken van de dichtheid door
anticonceptie is op deze geografische en populatieschaal geen optie (Groot Bruinderink & Schoon
2019c). Pas als alle andere preventieve maatregelen zijn nagelopen en deze niet of onvoldoende
soelaas bieden dan wel redelijkerwijs onuitvoerbaar zijn (praktisch of financieel), kan afschot
plaatsvinden.

9.1

Beheer

Dit brengt ons bij de vraag hoe het beheer in de afgelopen beheerperiode in elkaar stak. In tabel 13
staan enkele kengetallen van het beheer (afschot) in de voorbije beheerperiode. Het afschotseizoen
loopt van 1 januari t/m 15 september aansluitend.
Tabel 13. Kengetallen van het afschot in de periode 2015 - 2019.
respectievelijk een reebok en -geit in hun tweede levensjaar.
Jaar
Bok
Geit
M/V
Jrl
Smr
M/V Bok
kalf
kalf
kalf
jr
2015
27
144
0,2
54
82
0,7
289
2016
12
27
0,4
52
16
3,3
260
2017
15
123
0,1
36
116
0,3
211
2018
9
123
0,1
25
105
0,2
170
2019
21
69
0,3
32
91
0,4
249
Gem/5jr
17
97
0,2
40
82
0,5
236

Jrl: jaarling; smr: smalree,
Geit
230
42
345
336
236
238

M/V
volw
1,3
6,2
0,6
0,5
1,1
1,0

Tot
826
409
846
768
698
709

M/V
tot
0,8
3,8
0,4
0,4
0,8
0,7

Opmerkingen bij de tabel
• het jaar 2016 neemt een bijzondere positie in, want er werden dat jaar nauwelijks smalreeën of geiten
geschoten. Dit vindt zijn oorsprong in het proces van vergunningverlening. Je ziet dit overigens niet
terug in een extra grote aanwas of in de geslachtsverhouding het jaar daarop (zie ook Tabel 4; 5);
• in alle jaren (m.u.v. 2016) en alle leeftijdsklassen is het accent bij het afschot gelegen op het
vrouwelijke deel van de populatie;
• dit beheeraccent verhindert de verdere vervrouwelijking van de populatie onder volwassen dieren,
iets wat elders in het land wel speelt (zie ook Tabel 4; 5);
• een conclusie kan derhalve zijn dat de geslachtsstructuur binnen de afschotpopulatie in belangrijke
mate de structuur van de levende populatie bepaalt;
In tabel 14 is het afschot per WBE en jaar weergegeven. Om te bezien hoe het zit met de consistentie
van het afschot over de jaren wordt hier een nieuw begrip ingevoerd, de variatiecoëfficiënt (Vc). Deze
bestaat uit de standaardafwijking of standaarddeviatie SD (een maat voor de spreiding van de getallen
rondom het gemiddelde) die wordt gedeeld door de gemiddelde waarde van de reeks: Vc = SD/gem.
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Het betreft dus een relatieve spreidingsmaat van de data. Hoe dichter de Vc de 1 nadert, des te
constanter van omvang is het afschot.
Gemiddeld wordt over de periode 2015 - 2019 ca. 15% van de bij de voorjaarstelling vastgestelde
aantallen reeën geschoten. Dit is laag ten opzichte van andere provincies (veelal 25 - 30%), maar toch
blijft het resultaat van de jaarlijkse trendtelling nagenoeg gelijk (Fig. 6;7).
Tabel 14. Afschot van reeën (jaartotalen) per WBE per jaar in het kader van beheer ten behoeve van
de verkeersveiligheid over de periode 2015 - 2019 met het 5-jarig gemiddelde (gem/5jr), de
standaarddeviatie (SD) en de variatiecoëfficiënt (Vc).
WBE
2015
2016
2017
2018
2019
Gem/5jr
Vc
(sd)
Bellingwedde
84
49
61
77
44
63 (15)
0,2
Bierum e.o.
21
6
23
21
21
18 (6)
0,3
Duurswold e.o.
112
73
110
100
77
94 (16)
0,2
Eemsmond
25
14
22
28
18
21 (5)
0,2
Fivelgo
16
7
19
22
19
17 (5)
0,3
Grootegast e.o.
41
19
44
18
35
31 (11)
0,4
Hunsingo
15
7
13
18
10
13 (4)
0,3
Meeden e.o.
44
10
43
44
36
35 (13)
0,4
Meedhuizen e.o.
21
13
26
20
21
20 (4)
0,2
Noordelijk Westerkwartier
2
0
1
0
0
1
(1)
1,0
Noord-West Groningen
58
31
68
48
48
51 (14)
0,3
Oldambt
55
29
64
63
66
55 (14)
0,3
Oude Veenkoloniën
72
35
71
48
46
54 (15)
0,3
Stadskanaal e.o.
84
30
92
90
70
73 (23)
0,3
Westerkwartier
52
28
66
55
70
54 (15)
0,3
Westerwolde
176
54
128
117
118
119 (39)
0,3
Jaartotaal
878
405
851
771
699
721 (190) 0,3
Percentage Ntot
19
8
18
17
14
15 (4,4)
0,3
Opmerkingen bij de tabel
• met uitzondering van het jaar 2016 ontlopen de jaartotalen elkaar niet zo veel, maar de 5jaargemiddelden wel (Fig.22A;B; zie ook §9.2).
• het meest constant is de omvang van het afschot in WBE Noordelijk Westerkwartier, namelijk
nagenoeg gelijk aan 0 (Vc =1,0);
• op de tweede plek komen WBE Grootegast e.o. en Meeden (Vc = 0,4); de jaarverschillen in deze
WBE’s zijn gering;
• daaronder volgt een reeks van WBE’s die gelijk scoren en veel minder consistentie laten zien in de
omvang van het jaarlijks afschot: Fivelgo, Hunsingo, Noord-West Groningen, Oldambt, Oude
Veenkoloniën, Stadskanaal e.o. en Westerkwartier (Vc = 0,3);
• het laagst scoren in dit opzicht de WBE’s Bellingwedde, Duurswold e.o. en Eemsmond: de
verschillen in de omvang van het jaarlijks afschot zijn hier het grootst (Vc = 0,2);
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Figuur 22A. Het jaarlijks afschot aan reeën in de provincie Groningen in de periode 2015 - 2019
Opmerking bij de figuur:
• gemiddeld over de periode 2015 - 2019 worden er in de provincie Groningen 720 stuks reeën
geschoten. De dalwaarde van 2016 heeft zijn oorsprong in het proces van vergunningverlening (de
ontheffing die relatief laat werd verleend, waardoor er slechts enkele reegeiten zijn geschoten).

Figuur 22B. Het jaarlijks afschot aan reeën in de provincie Groningen in de periode 2015 - 2019 met
weglating van het jaar 2016 met afwijkingen rond de ontheffingverlening
Opmerking bij de figuur:
• wanneer het jaar 2016 buiten beschouwing wordt gelaten vertoont het totale afschot aan reeën in de
provincie Groningen een significante neerwaartse trend van ca. 900 stuks in 2015 naar ca. 700 stuks
in 2019.
In Figuur 23 wordt het overzicht gepresenteerd van het maandelijks afschot van reeën in de provincie
Groningen.
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Figuur 23.

Het aantal geschoten reeën per maand in Groningen in de periode 2015 - 2019
onderverdeeld in bok, jaarlingbok of spitser (JRL), bokkalf (BK), geit, jaarlinggeit of smalree
(SMR) en geitkalf (VK)

Opmerkingen bij de figuur:
• het afschot van geiten en kalveren piekt in januari - maart;
• het bokkenafschot piekt in juli – september.
In Figuur 21C hierboven werd het overzicht gepresenteerd van het gemiddeld aantal aanrijdingen per
maand met reeën. Daarin viel op dat er een piek is van aanrijdingen met bokken in maart - mei en dat
het aantal aanrijdingen met geiten geleidelijk toeneemt in de loop van de periode november - januari. Al
eerder kwam het ‘voorzorgbeginsel’ ter sprake: op basis van analyses van de beschikbare data is er
geen verband gevonden tussen het afschot en de dichtheid en daarmee tussen het afschot en het aantal
aanrijdingen. Dit betekent echter niet dat dit verband er niet is.

9.2

De effectiviteit van het afschot

In de eerdere hoofdstukken werden een tweetal zaken vastgesteld met betrekking tot de effectiviteit van
het afschot op de aantallen c/q. dichtheid van reeën:
1) in het Noordelijk Westerkwartier worden in de beheerperiode 2015 - 2019 zijn nagenoeg geen reeën
geschoten, maar de stand blijft gelijk, nl.ca. 100 stuks en het aantal geregistreerde aanrijdingen met
reeën bedraagt gemiddeld 6 stuks/jr;
2) in het jaar 2016 zijn in de provincie Groningen slechts 87 geiten en geitkalveren geschoten. Het
gemiddelde aantal geschoten geiten en geitkalveren in de overige vier jaren was 500.
Van enig effect daarvan in het jaar daarna op de omvang van de populatie was geen sprake;
3) gelijktijdig werd geconstateerd dat de geslachtsstructuur binnen de afschotpopulatie in belangrijke
mate de geslachtsstructuur van de (over)levende populatie bepaalt.
Een belangrijke vraag voor het beheer is derhalve in hoeverre er sprake is van enig effect van
bestandsvermindering van reeën door afschot op de dichtheid en via de dichtheid op het aantal
geregistreerde aanrijdingen met reeën. Of speelt dit afschot zich mogelijkerwijs af binnen de marge van
de totale sterfte door andere oorzaken, hierboven genoemd in de pararaaf §4.9: ‘maatschappelijke
draagkracht’?
Om dichter bij het antwoord op deze vraag te komen dienen enkele vragen te worden gesteld:
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1) wat is de relatie tussen het gemiddeld gerealiseerd afschot over de periode 2015 - 2019 per WBE
(Nafschotgem/5jr/100ha) en de dichtheid aan reeën in diezelfde WBE (Ntotgem/5j/100ha)?
Zit hier enige consistentie in, dat wil zeggen wordt er doorgaans een vast aandeel van de
vastgestelde stand geschoten?
2) is er een effect van de omvang van het afschot, gerelateerd aan de dichtheid ofwel de verhouding
(Nafschotgem/5jr/100ha) / ( Ntotgem/5j/100ha) en het geregistreerde aantal aanrijdingen met reeën
(Ntot/gem/5jr/100ha)?
3) of is het misschien andersom, dat gezocht moet worden naar het verband tussen de aantallen
aanrijdingen met reeën, uitgedrukt als een fractie van de stand (Naanrgem/5jr/100ha/Ntotgem/
5jr/100ha) en het corresponderend afschot van reeën, de beheerdruk Nafschotgem/5jr/100ha?
In tabel 15 zijn de daartoe benodigde data bijeengezet en in de figuren 23 t/m 25 zijn de relaties
weergegeven.
Tabel 15. Het resultaat van de trendtelling uitgedrukt in het 5-jarig gemiddelde per 100ha WBE A
(Ntotgem/5jr/100ha), het corresponderend 5-jarig gemiddeld aantal geregistreerde
aanrijdingen met reeën per 100ha van diezelfde WBE B (Naanrgem/5jr/100ha) en het
eveneens corresponderend 5-jarig gemiddelde van het totale afschot per 100ha van
diezelfde WBE (Nafschotgem/5jr/100ha).
A
B
B/A
WBE

Naanrgem/5
jr/100ha
0,12

%

Bellingwedde

Ntotgem/
5jr/100ha
3,6

3

Nafschotgem/5jr/
100ha
0,69

Bierum e.o.

1,7

0,17

10

0,23

Duurswold e.o.

2,8

0,28

10

0,50

Eemsmond

1,5

0,09

6

0,18

Fivelgo
Grootegast e.o.

1,3
3,6

0,12
0,10

9
3

0,14
0,43

Hunsingo

1,0

0,16

16

0,10

Meeden e.o.

2,6

0,14

5

0,35

Meedhuizen e.o.

2,7

0,24

9

0,35

Noordelijk Westerkwartier

1,0

0,05

5

0,01

Noord-West Groningen

2,0

0,11

6

0,23

Oldambt

2,0

0,16

8

0,28

Oude Veenkoloniën

2,9

0,30

10

0,47

Stadskanaal e.o.

3,5

0,29

8

0,65

Westerkwartier

2,3

0,22

10

0,35

Westerwolde

3,5

0,26

7

0,73

gem

3,6

0,17

8

0,4

Opmerkingen bij de tabel:
• de gemiddelde dichtheid aan reeën per WBE in Groningen in de periode 2015 – 2019 bedroeg 3,6
stuks/100ha (A);
• het gemiddeld aantal aanrijdingen met reeën over dezelfde periode bedroeg 0,17 stuks/100ha, dit is
afgerond 8% van A (B);
• het gemiddeld afschot bedroeg 0,4 stuks/100ha dit is 18% van A.
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Ad 1.
De relatie tussen het gemiddeld gerealiseerd afschot over de periode 2015 - 2019 per WBE
(Nafschotgem/5jr/100ha) en de dichtheid aan reeën in diezelfde WBE (Ntotgem/5j/100ha) is
weergegeven in figuur 24.

Figuur 24.

De relatie tussen het gemiddeld gerealiseerd afschot over de periode 2015 - 2019 per WBE
(Nafschotgem/5jr/100ha) en de dichtheid aan reeën in diezelfde WBE (Ntotgem/5j/100ha).
Elke stip is een WBE

Opmerkingen bij de figuur:
• de significante relatie vindt zijn oorsprong in het gegeven dat de toewijzing en realisatie daarvan een
afgeleide is van het resultaat van de trendtelling;
• in wbe Westerwolde is het afschot relatief hoog t.o.v. de dichtheid.
Ad 2.
Het effect van de omvang van het relatieve afschot, gerelateerd aan de dichtheid
(Nafschotgem/5jr/100ha) / (Ntotgem/5jr/100ha) en het geregistreerde aantal aanrijdingen met reeën
(Ntot/gem/5jr/100ha). In figuur 25 is deze relatie weergegeven.
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Figuur 25.

De relatie tussen het gemiddeld aantal aanrijdingen met een ree (Naanrgem/5jr/100ha) en
het corresponderend relatieve afschot ten opzichte van het resultaat van de trendtelling
(Nafschotgem/5jr/100ha) / (Ntotgem/5jr/100ha).

Opmerking bij de figuur
• Er bestaat een positief verband tussen het relatieve afschot en de hoeveelheid aanrijdingen met
reeën per 100ha.
Ad 3.
De relatie tussen de hoeveelheid aanrijdingen met reeën uitgedrukt als een fractie van de stand
(Naanrgem/5jr/100ha / Ntotgem/5jr/100ha) en het corresponderend afschot van reeën, de beheerdruk
Nafschotgem/5jr/100ha (Fig. 26).

Figuur 26.

De relatie tussen de hoeveelheid aanrijdingen met reeën, uitgedrukt als een fractie van de
stand (Naanrgem/5jr/100ha / Ntotgem/5jr/100ha) en het corresponderend afschot van
reeën, de beheerdruk (Nafschotgem/5jr/100ha). Elk punt is een WBE.

Opmerking bij de figuur:
• er is geen verband tussen de relatieve hoeveelheid aanrijdingen met een ree en de omvang van het
corresponderend afschot.
En tenslotte:
Het is niet onmogelijk dat het effect van afschot ‘na-ijlt’ d.w.z. pas enige tijd later zichtbaar wordt,
bijvoorbeeld in het jaar erop. Als het afschot opnieuw wordt uitgedrukt als de proportie van de stand als
waargenomen en geregistreerd bij de trendtelling (Nafschot/Ntot) in het jaar ‘i’ (bijvoorbeeld 2015) en
het aantal aanrijdingen in het jaar erop als (Naanr/Ntot) ‘i + 1’ (in dit geval 2016) dan ontstaat over alle
16 WBE’s heen en over de jaren 2015 - 2019 een reeks van getallen. De vraag die nu voorligt luidt: is
er een verband te ontdekken tussen Nafschot/Ntot in jaar ‘i’ en Naanr/Ntot in het jaar ‘i + 1’. Het antwoord
op die vraag luidt dat dit niet het geval is (Fig. 27).
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Figuur 27.

De relatie tussen de hoeveelheid aanrijdingen met reeën in het jaar ‘i + 1’ vs het percentage
afschot in het jaar ‘i’.

Opmerking bij de figuur:
• de punten liggen willekeurig verdeeld. Er is geen verband tussen het relatieve afschot in een jaar (‘í’)
en het aantal aanrijdingen met reeën in het jaar daaropvolgend (‘i + 1’).
Slotconclusie effectiviteit beheer (afschot)
Op basis van analyses van de beschikbare data luiden de conclusiesis:
- er bestaat een positief verband tussen het relatieve afschot en de hoeveelheid
aanrijdingen met reeën per 100ha;
- er is geen verband tussen de relatieve hoeveelheid aanrijdingen met een ree en de
omvang van het corresponderend afschot;
- er is geen verband tussen het relatieve afschot in een jaar (‘í’) en het aantal aanrijdingen
met reeën in het jaar daaropvolgend (‘i + 1’).
Kortom: de relatie tussen de afschotinspanning en het aantal aanrijdingen is niet duidelijk. Wat wel
duidelijk is, zoals aangetoond in dit faunabeheerplan, is dat het aantal aanrijdingen en de omvang van
het afschot nauw zijn gerelateerd aan de dichtheid, er een afgeleide van zijn. Deze gordiaanse knoop
bemoeilijkt het vinden van een effect van het beheer (afschot) op het aantal aanrijdingen.

54

10 UITVOERING PLANMATIG BEHEER
10.1 Effect beheerinspanning (afschot)
De problematiek van aanrijdingen met reeën in de provincie Groningen in de periode 2015-2019 werd
nader onderzocht. Deze aanrijdingen spelen niet in elke WBE in gelijke mate. Gemiddeld gaat het om
349 aanrijdingen/jr, dit is ca. 8% van het 5-jarig gemiddelde van de uitkomst van de jaarlijkse trendtelling.
Meer nog dan de totale lengte aan rijkswegen (R2 = 0,1332) speelt de totale lengte aan gemeentelijke
wegen (R2 = 0,3431) een rol bij aanrijdingen: hoe meer km’s gemeentelijke weg per 100ha WBE, des
te meer aanrijdingen met een ree. De provincie Groningen streeft naar een limiet van het aantal
aanrijdingen van 7% van de geregistreerde waargenomen voorjaarsstand. In lang niet alle wbe’s wordt
dit streven gehaald.
Er kon een zwak positief verband worden aangetoond tussen het gemiddeld aantal geregistreerde
aanrijdingen met reeën per 5 jaar per 100ha (Naanrgem/5jr/100ha) in een WBE en de gemiddelde
dichtheid aan reeën over 5 jaar per 100ha (Ntotgem/5jr/100ha) in diezelfde WBE. Het vervolg van de
analyses richtte zich daarom op een mogelijk effect van het afschot op de dichtheid.
Bij het afschot ligt in deze beheerperiode de nadruk op de geiten. Het lijkt erop dat de geslachtsstructuur
binnen de afschotpopulatie in belangrijke mate de structuur van de (over)levende populatie bepaalt.
Gemiddeld worden over de periode 2015 - 2019 720 stuks reeën geschoten, dit is ca. 15% van de bij
de voorjaarstelling vastgestelde aantallen. Dit is laag ten opzichte van andere provincies (veelal 25 30%), maar toch blijft het resultaat van de jaarlijkse trendtelling nagenoeg gelijk. Het meest constant is
de omvang van het jaarlijks afschot in WBE Noordelijk Westerkwartier (ongeveer 0), direct gevolgd door
de WBE’s Grootegast en Meeden. In de WBE’s Fivelgo, Hunsingo, Noord-West Groningen, Oldambt,
Oude Veenkoloniën, Stadskanaal e.o. en Westerkwartier wisselt het jaarlijks afschot sterk. De grootste
verschillen tussen de jaren treden op in de WBE’s Bellingwedde, Duurswold e.o. en Eemsmond.
De gemiddelde dichtheid aan reeën per WBE in Groningen in de periode 2015 - 2019 bedroeg 2,2
stuks/100ha, het gemiddeld aantal geregistreerde aanrijdingen met een ree over dezelfde periode
bedroeg 0,2 stuks/100ha en het gemiddeld afschot bedroeg 0,4 stuks/100ha. In de WBE Noordelijk
Westerkwartier worden nagenoeg geen reeën geschoten. Er zijn 3 WBE’s waar het afschot hoog is ten
opzichte van de dichtheid: Bellingwedde, Stadskanaal e.o. en Westerwolde en er is één WBE waar het
afschot laag is ten opzichte van de dichtheid: Duurswold.
Op basis van analyses van de beschikbare data is er geen verband gevonden tussen:
• de hoeveelheid aanrijdingen met reeën Naanrgem/5jr/100ha en het corresponderend percentage
afschot (Nafschotgem/5jr/100ha) / (Ntotgem/5jr/100ha) en evenmin tussen
• de hoeveelheid aanrijdingen met reeën uitgedrukt als een fractie van de stand (Naanrgem/5jr/100ha/
Ntotgem/5jr/100ha) en het corresponderend afschot van reeën, de beheerdruk
Nafschotgem/5jr/100ha. Wel bestaat hier een aanwijzing van een negatief verband: hoe groter de
beheerdruk (omvang van het afschot), des te kleiner het percentage aanrijdingen met reeën ten
opzichte van de bij de trendtelling waargenomen en geregistreerde stand;
• het percentage afschot van de voorjaarsstand in jaar ‘i’ en de corresponderende hoeveelheid
aanrijdingen met reeën per 100ha in hetzelfde jaar;
• het percentage aanrijdingen met reeën van de voorjaarsstand in jaar ‘i’ en de omvang van het
corresponderend afschot in hetzelfde jaar;
• de hoeveelheid aanrijdingen met reeën in het jaar ‘i + 1’ vs het corresponderend percentage afschot
in het daaraan voorafgaande jaar ‘i’ (geen na-ijling).

55

Samenvattend effect beheer (afschot)
Het heeft er alle schijn van dat de huidige beheerinspanning (afschot) zich bevindt in de ruimte tussen
de bij de trendtelling waargenomen en geregistreerde stand en de op dat moment werkelijk aanwezige
stand die behoort bij de maatschappelijke draagkracht als uiteengezet in §5.4. Dat kan verklaren
waarom uit de analyses van de beschikbare data op te maken is, dat afschot geen aantoonbaar effect
heeft op de dichtheid c.q. het aantal aanrijdingen. Dit vraagt om nader onderzoek vanwege de
onzekerheden die hier spelen. Behalve de onzekerheid over het verschil tussen de getelde en de
werkelijke stand, kan ook de suboptimale registratie van het aantal geregistreerde aantal aanrijdingen
met reeën een rol spelen. Ook zijn in essentie alle wél gevonden verbanden zwak en is het duidelijk dat
altijd meerdere variabelen een rol spelen. Van belang hierbij is het gegeven dat zowel het gerealiseerde
afschot als het aantal aanrijdingen een afgeleide zijn van de dichtheid aan reeën. Er werd tevens
vastgesteld dat de geslachtsstructuur binnen de afschotpopulatie in belangrijke mate de structuur van
de levende populatie bepaalt. Vandaar dat voorzichtigheid is geboden bij harde uitspraken. Een nader
onderzoek kan in dit opzicht meer duidelijkheid verschaffen. De FBE Groningen werkt om die reden een
onderzoeksvoorstel uit. Daarbij gaat vanzelfsprekend ook de aandacht uit naar de Staat van
Instandhouding van reeën.

10.2 Gunstige staat van instandhouding SvI
Uit de status van het ree in beschermingslijsten en wetgeving wordt duidelijk dat het voortbestaan van
de soort niet wordt bedreigd.
• Rode Lijst NL (2009): thans niet bedreigd;
• Rode Lijst NL (1994): thans niet bedreigd;
• Wnb: nationaal beschermd (art. 3.10);
• Habitatrichtlijn (1992): niet vermeld;
• Conventie van Bern (1982): appendix III;
• IUCN Red List: least concern.
Om te beoordelen hoe het is gesteld met de SvI van reeën wordt hieronder de systematiek van
Bastmeijer (2018) aangehouden. De uitkomsten in het geval van reeën gelden zowel landelijk als voor
de provincie Groningen (Groot Bruinderink 2019a).
Populatieomvang
• Huidige situatie: gunstig. Het betreft een algemene soort in groot aantal.
• Trend: verbeterend vanwege toename over afgelopen 10 jaren.
• Referentiewaarde populatieomvang: wordt gehaald omdat populatie groter is dan in ijkjaar 1994 en
duidelijk levensvatbaar is.
Verspreiding
• Huidige situatie: gunstig vanwege voorkomen in groot aantal, aaneengesloten Atlasblokken.
• Trend: verbeterend omdat verspreiding toenam in de afgelopen 10 jaar
• Referentiewaarde verspreidingsgebied: wordt gehaald omdat dit groter is dan in het ijkjaar 1994
Leefgebied
• Huidige situatie: gunstig omdat de landschappelijke condities en/of de voedselbeschikbaarheid voor
de soort toereikend zijn.
• Trend: deze is stabiel omdat de landschappelijke condities en/of de voedselbeschikbaarheid voor de
soort min of meer gelijk blijven.
• Referentiewaarde leefgebied: wordt gehaald omdat de kwaliteit van het leefgebied min of meer
vergelijkbaar is of beter dan de referentiesituatie in het ijkjaar 1994.
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Toekomstperspectief
• Het toekomstperspectief is gunstig omdat de verwachting luidt dat de staat van instandhouding zich
in de komende tien of meer jaren op een hoog niveau zal handhaven of zich naar dat niveau zal
ontwikkelen.
Samenvattend Staat van Instandhouding
De huidige situatie met betrekking tot de SvI voor het ree is samengevat ‘gunstig’ omdat alle criteria als
gunstig zijn beoordeeld. Daar komt bij dat de landelijke trend opgaand of stabiel is, mede door de
uitbreiding van het areaal. Bovendien levert de trendtelling een onderschatting op en is de werkelijke
situatie nog gunstiger. De referentiewaarden ten aanzien van 1994 zijn gunstig.

10.3 Uitvoering planmatig beheer 2021 - 2025 op basis van kader
Het beheer uit de vorige planperiode 2015 - 2019 wordt niet ongewijzigd voortgezet.
Werkplannen
Het afschot van reeën binnen de WBE vindt plaats op basis van een jaarlijks door de WBE op te stellen
en door de FBE goed te keuren werkplan. Het werkplan houdt rekening met het hieronder weergegeven
kader. In het werkplan worden preventieve middelen en acties als aangegeven in dit faunabeheerplan
(volgens de “Leidraad Vermindering Aanrijdingen met Reeën”) opgenomen om te presenteren aan wegen bermbeheerders teneinde te adviseren over inzet van preventieve middelen om aanrijdingen met
reeën te voorkomen/verminderen.
Percentage aanrijdingen
De provincie heeft in haar beleid vastgesteld dat het vijfjaar-gemiddelde percentage aanrijdingen met
reeën ligt op maximaal 7 % van het bij de trendtelling waargenomen en geregistreerde aantal reeën. In
de afgelopen beheerperiode bedroeg dit 8%.
Afschotlocatie
Het voorzorgbeginsel in combinatie met de plaatstrouwheid van reeën maakt het noodzakelijk om de
nadruk van het afschot zo niet het totale afschot te lokaliseren op die plaatsen waar relatief veel
aanrijdingen met reeën voorkomen. Het begrip ‘hotspot’ wordt verlaten en vervangen door
‘weggedeelten met een verhoogd risico op een aanrijding’. Dit zijn weggedeelten met gemiddeld meer
dan 2 aanrijdingen per jaar, berekend over de afgelopen 5 jaar. Aan de duiding daarvan ligt ten
grondslag
figuur
12
hierboven
(Fig.
28).
De WBE identificeert deze weggedeelten, met name de lengte ervan, aan de hand van een door de
FBE aan te leveren kaart met een overzicht van deze aanrijdingen. Elk weggedeelte of elke weg heeft
een eigen lengte. Aan weerszijden van het weggedeelte of de weg wordt een zone van 1,5 km breed
gecreëerd: de risicozone. Conform de aanbevelingen in de Leidraad Verminderen Aanrijdingen met
Reeën (2017) adviseert de wbe de wegbeheerder inzake preventieve maatregelen ter hoogte van deze
risicozone, gericht op het verminderen van aanrijdingen met reeën. Pas als alle opties uit de Leidraad
zijn ‘afgevinkt’, wordt afschot van reeën een optie. Immers, het is bijvoorbeeld mogelijk dat een
risicozone extreem aantrekkelijk is voor reeën. Dan zullen lege plekken al gevolg van afschot snel door
soortgenoten kunnen worden opgvuld en wordt afschot ‘dweilen met de kraan open’. De ervaringen in
de komende jaren alsmede de uitkomsten van het lopend onderzoek terzake door WENR (Wageningen
UR), kunnen aanleiding zijn om die 1,5km grens aan te passen (lerend beheren).
Vanuit het voorzorgbeginsel is het doel om een groot gedeelte van het afschot zo niet het gehele afschot
binnen de risicozone te realiseren. In WBE’s zonder risicozone vindt in het geheel geen afschot plaats.
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Figuur 28.

Zoekgebied bruto risicozones met een breedte van 1,5km aan weerszijden van de weg.
WBE’s vullen in het werkplan de netto zones in, in het bijzonder de lengte van de zone
(Bron: FBE Groningen; Prolander)

Afschotperioden
Bij de indeling van afschotperioden naar geslacht en leeftijd wordt rekening gehouden met het stadium
van de dracht van de geit (snelle ontwikkeling vanaf december), de voortplantingsperiode of bronst (juli
- augustus), de leeftijd van de kalveren en de hardheid van het gewei. Op al deze aspecten is ingegaan
in Hoofdstuk 4 van dit plan.
In Figuur 21C is het overzicht gepresenteerd van het gemiddeld aantal aanrijdingen per maand met
reeën. Daarin valt op dat er een piek is van aanrijdingen met bokken/jaarlingen in maart - mei en dat
het aantal aanrijdingen met geiten geleidelijk toeneemt in de loop van de periode november - februari.
In de werkplannen gaat dan ook meer dan voorheen de aandacht uit naar het gegeven dat er sprake is
van een duidelijke oplopende piek in het aantal aanrijdingen met geiten in november - januari en een
piek met bokken in april - mei. Het verlengen of verschuiven van de afschotperiode voor geiten,
smalreeën en kalveren naar eerder dan 1 januari kan op basis van dit gegeven worden verdedigd.
Dat is dan ook de reden dat ervoor gekozen is om aan de afschotperiode voor geiten, smalreeën en
kalveren de maand oktober toe te voegen (voor geiten vanaf 10 september), onder de voorwaarde dat
eerst het kalf en vervolgens de geit geschoten wordt.
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Bij de bokken en jaarlingen is sprake van een piek in de aanrijdingen in de periode april - mei. Het
voorzorgbeginsel is reden om te trachten die piek te verkleinen door de druk op de bokken en jaarlingen
te vergroten in de periode voorafgaand aan april - mei.
Het verschuiven van de afschotperiode voor bokken, jaarlingen en kalveren naar eerder dan 1 april, kan
op basis van dit gegeven worden verdedigd.
Aangezien de inschatting is dat bokkalveren (leeftijd tot 12 maanden) en jaarlingen (leeftijd van 12
maanden tot 24 maanden) voor veel onrust zorgen omdat deze in de periode april - mei door de
volwassen bokken worden verstoten, wordt de nadruk van het afschot in de periode 1 januari - 15 maart
gelegd op bokkalveren. Voor het overzicht zie tabel 16.
Tabel 16. Overzicht van de afschotperioden voor reeën in Groningen per leeftijds- en geslachtscategorie

Geslachtsverhouding B : G in de levende populatie
Verder is de waarneming van belang, dat de structuur van het afschot de structuur van de levende
populatie bepaalt. Om te voorkomen dat de populatie reeën te snel groeit wordt gestreefd naar een
maximale geslachtsverhouding in de levende populatie van bok : geit = 1 : 1,5.
Trendtelling
Voor een adequate analyse en monitoring van data is het van belang dat de jaarlijkse trendtelling is
gebaseerd op een jaarlijks gelijkblijvend protocol trendtelling. Aangezien de afgelopen jaren het
“Landelijk telprotocol reeën VHR” d.d. februari 2014 als telprotocol is gehanteerd is in deze planperiode
ook dit protocol leidend. De trendtelling vindt plaats in het voorjaar en wel in het eerste weekeinde na
sluiting van de afschotperiode geiten.
Registratie
Teneinde een gevalideerde registratie van en toezicht op het afschot van reeën meer efficiënt mogelijk
te maken, worden aanvullende voorwaarden gesteld.
De geschoten ree dient tot 24 uur na registratie te kunnen worden getoond aan de toezichthouders /
handhavers van de provincie Groningen.
Kader werkplan
1. Alvorens de WBE tot afschot van reeën kan worden overgegaan dient het werkplan te zijn
goedgekeurd door de faunabeheer eenheid;
2. het werkplan is gebaseerd op basis van het jaarlijks door de FBE aangeleverde en door haar op
basis van monitoringsgegevens door te ontwikkelen format (zie voor concept format de bijlage),
waarin diverse algemene data en data betrekking hebbende op de WBE zijn opgenomen;
3. het jaarlijks te bepalen aantal te doden reeën per WBE geschiedt door de FBE op basis van het
werkplan;
4. het aangevraagde aantal te doden reeën wordt smart (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch
en tijdgebonden) onderbouwd. Als uitgangspunt geldt hierbij de op basis van monitoring jaarlijks
vast te stellen risicozones;
5. het werkplanplan wordt uiterlijk 31 oktober van elk jaar ter goedkeuring aangeboden aan de FBE;
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6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

afschot kan plaats vinden na goedkeuring van het werkplan door de FBE en rekening houdend met
de overige bepalingen in de ontheffing en de machtiging tot gebruik van de ontheffing;
het werkplan bevat een omschrijving van middelen en acties zoals aangegeven in dit
faunabeheerplan onder het kopje “Leidraad gepresenteerd aan weg- en bermbeheerders om
aanrijdingen met reeën te verminderen”. In het werkplan wordt aangegeven op welke locatie de
wegbeheerder al dan niet in samenwerking met de WBE preventieve maatregelen ter voorkoming
van aanrijdingen met reeën heeft genomen en welke preventieve maatregelen door de WBE’s
worden geadviseerd om in te zetten;
het door de provincie vastgestelde vijfjaar-gemiddelde percentage aanrijdingen van 7% t.o.v. het
vijfjaar-gemiddelde aantal waargenomen en geregistreerde aantallen reeën;
op basis van het voorzorgbeginsel is het doel om een relatief groot gedeelte van het afschot zo niet
het gehele afschot binnen de risicozone te realiseren. De WBE identificeert deze weggedeelten
aan de hand van een door de FBE aan te leveren kaart met een overzicht van de risicozones.
Waarbij elk weggedeelte of weg een eigen lengte heeft. Aan weerszijden van de weg of het
weggedeelte wordt een zone van 1,5 km breed gecreëerd: de risicozone.
Indien er binnen een WBE geen risicozone bestaat, vindt er in die WBE in het geheel geen afschot
plaats;
afschotperioden zoals zijn weergegeven in de ontheffing;
de nadruk van het afschot blijft verder, gelijk aan de afgelopen planperiode, gericht op het
vrouwelijke deel van de populatie;
de jaarlijkse trendtelling vindt plaats op basis van het “Landelijk telprotocol reeën VHR” d.d. februari
2014 en in het eerste weekeinde na de afschotperiode van geiten in het voorjaar. De gegevens
van de trendtelling worden uiterlijk binnen 28 dagen na de trendtelling ingevoerd op een door de
FBE nader aangegeven wijze en door haar ter beschikking gesteld registratiesysteem.

60

11 DE ONTHEFFINGSAANVRAAG
11.1 Inleiding
Voorliggend faunabeheerplan Ree kijkt terug op de voorafgaande beheerperiode 2015 - 2019 en
behandelt het voorgenomen beheer van reeën in de provincie Groningen over de periode 2021 - 2025.
Daartoe zijn in dit plan een groot aantal gegevens bijeengebracht en geanalyseerd. Op basis daarvan
wordt vooruitgeblikt en een verwachting uitgesproken voor de periode 2021 - 2025, maar niet nadat
uitvoerig is ingegaan op de ecologie van reeën en aspecten daarvan met relevantie voor het beheer.
Van belang hierbij zijn de factoren welke de dichtheid en de bewegingen van reeën bepalen en de
ecologische en de maatschappelijke draagkracht.
Reeën zijn lastig te inventariseren, reden waarom extra aandacht wordt besteed aan de zgn. trendtelling
en de waarde van de uitkomst. Er worden in de afgelopen jaren bij deze trendtelling in de provincie
Groningen gemiddeld 4713 reeën gezien. De totale oppervlakte potentieel leefgebied in de provincie
Groningen bedraagt ca. 202.630ha. De reeën zijn niet willekeurig over dit areaal verspreid maar leggen
een sterke voorkeur aan de dag voor gebieden met een relatief groot aandeel bos en natuur. De mate
van ontsluiting van hun leefgebied door met name gemeentelijke wegen speelt een belangrijke rol bij
het aantal aanrijdingen.
Dit laatste heeft verstrekkende gevolgen: aanrijdingen met reeën vinden verspreid over de gehele
provincie Groningen plaats met uitschieters naar boven en beneden in de verschillende WBE’s en met
enkele regionale locaties met relatief veel aanrijdingen op een relatief beperkt gedeelte van een weg.
Ter plaatse van enkele van die locaties zijn maatregelen genomen om het aantal aanrijdingen met reeën
te verminderen maar de schaal waarop dit type aanrijdingen plaatsvindt is erg groot. De provincie neemt
daarom een beleidsstandpunt in door een plafond te hanteren voor het aantal aanrijdingen met een ree
van 7% van de tijdens de trendtelling waargenomen en geregistreerde voorjaarsstand. Het gemiddeld
geregistreerd jaarlijks aantal reeën dat sneuvelt bij een aanrijding in de periode 2015 - 2019 bedraagt
349 stuks, ofwel ca. 8% van het 5-jarig gemiddelde van de uitkomst van de jaarlijkse trendtelling.
Gemiddeld is in 28% van deze aanrijdingen niets geregistreerd over geslacht en leeftijd van het dier. In
voorliggend faunabeheerplan wordt aangegeven hoe dit kan worden verbeterd. Naast het afschot en
het omkomen in het verkeer zijn landbouwwerkzaamheden (maaislachtoffers), verdrinking en natuurlijke
sterfte belangrijke doodsoorzaken. Over de omvang van maaislachtoffers, verdrinking en de natuurlijke
sterfte zijn geen cijfers bekend.
Er bestaat een positief verband tussen de gemiddelde dichtheid aan reeën over 5 jaar per 100ha
(Ntotgem/5jr/100ha) en het gemiddeld aantal geregistreerde aanrijdingen met reeën eveneens per 5
jaar en per 100ha (Naanrgem/5jr/100ha). Dit verband werd ook gevonden met de mate van ontsluiting
van de WBE’s door het netwerk van met name gemeentelijke wegen.
De uitkomsten van de trendtelling in het voorjaar zijn betrouwbaar, maar zijn tevens een onderschatting
van de werkelijke stand. Betrouwbaar omdat de verhouding van de jaarlijks waargenomen en
geregistreerde aantallen van een wbe t.o.v. van andere wbe’s niet veel van elkaar verschillen. Een
zorgvuldige monitoring van het belang verkeersveiligheid, zou aanleiding kunnen zijn het afschot
gedurende de planperiode te verhogen dan wel naar beneden bij te stellen tot zelfs 0. Met dit laatste
wordt voldaan aan de voorwaarde slechts over te gaan tot afschot wanneer dat noodzakelijk is en er
geen andere maatregelen ter beschikking staan. Dit wordt beaamd door uitspraken van de Raad van
State (2007; 2015; 2019) en de rechtbank Gelderland (2014). Gemiddeld worden over de afgelopen
beheerperiode jaarlijks 709 reeën geschoten ofwel ca. 15% van de uitkomst van de jaarlijkse
trendtelling. Dit is laag ten opzichte van andere provincies (veelal 25 - 30%).
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De gemiddelde geslachtsverhouding in het afschot over 3 leeftijdsklassen bedraagt 1,0, iets hoger dus
dan de 0,7 bij de jaarlijkse trendtelling. De nadruk bij het afschot ligt op de vrouwelijke component van
de populatie. In tegenstelling tot in de andere provincies kan in Groningen geen vervrouwelijking van de
populaties met het stijgen der leeftijd worden vastgesteld. Een belangrijke conclusie luidt derhalve dat
de geslachtsstructuur binnen de afschotpopulatie in belangrijke mate de structuur van de levende
populatie bepaalt.
De provincie Groningen streeft naar een limiet van het aantal aanrijdingen van 7% van de bij de
trendtelling waargenomen en geregistreerde voorjaarsstand. Dit streven wordt niet in alle WBE’s
gehaald.
Op basis van analyses van de beschikbare data is er geen verband gevonden tussen:
• de hoeveelheid aanrijdingen met reeën Naanrgem/5jr/100ha en het corresponderend percentage
afschot (Nafschotgem/5jr/100ha) / (Ntotgem/5jr/100ha) en evenmin tussen
• de hoeveelheid aanrijdingen met reeën uitgedrukt als een fractie van de stand
(Naanrgem/5jr/100ha / Ntotgem/5jr/100ha) en het corresponderend afschot van reeën, de
beheerdruk (afschot) Nafschotgem/5jr/100ha. Wel bestaat hier een aanwijzing van een negatief
verband: hoe groter de beheerdruk (omvang van het afschot), des te kleiner het percentage
aanrijdingen met reeën ten opzichte van de bij de trendtelling waargenomen en geregistreerde
stand;
• het percentage afschot van de voorjaarsstand in jaar ‘i’ en de corresponderende hoeveelheid
aanrijdingen met reeën per 100ha in hetzelfde jaar;
• het percentage aanrijdingen met reeën van de voorjaarsstand in jaar ‘i’ en de omvang van het
corresponderend afschot in hetzelfde jaar;
• de hoeveelheid aanrijdingen met reeën in het jaar ‘i + 1’ vs het corresponderend percentage afschot
in het daaraan voorafgaande jaar ‘i’ (geen na-ijling).
De suggestie wordt daarom gedaan dat de totale beheerinspanning, lees de omvang van het afschot,
zich afspeelt in het onbekende gebied tussen de bij de trendtelling waargenomen en geregistreerde
stand en de werkelijke stand van dat moment die behoort bij de maatschappelijke draagkracht. Dat kan
verklaren waarom het afschot geen aantoonbaar effect heeft op de dichtheid c.q. het aantal
aanrijdingen. Er zijn echter nog te veel onzekerheden om hierover harde uitspraken te doen. Daartoe
zou een onderzoek moeten worden uitgevoerd, waarbij de beheerdruk (omvang van het afschot afschot)
gecontroleerd wordt veranderd ten opzichte van de afgelopen beheerperiode. Het ligt voor de hand om
de aantallen te schieten reeën te nuanceren per WBE. Daarbij kan het gemiddelde aantal aanrijdingen
met een ree (Naanrgem/5jr/100ha WBE) ten opzichte van de gemiddelde stand (Ntotgem/5jr/100ha)
leidend zijn. De FBE Groningen werkt daarvoor een nader onderzoeksvoorstel uit.
De gunstige staat van instandhouding van reeën staat beheer en een dergelijk nader onderzoek toe.
Door het beoogde planmatige beheer, waarbij jaarlijks trendtellingen worden uitgevoerd en op grond
van goed te keuren werkplannen, beperkt afschot, monitoring en evaluatie en daar waar mogelijk
bijstelling is verzekerd dat reeën binnen Groningen een levensvatbare component blijft van haar
natuurlijke habitats. Het planmatig beheren van de populatie leidt er niet toe dat het natuurlijke
verspreidingsgebied van reeën kleiner wordt. De door de provincie gestelde limiet aan het maximaal te
tolereren aantal aanrijdingen van 7% van de bij de trendtelling waargenomen en geregistreerde
voorjaarsstand voor de gehele provincie doet geen afbreuk aan het streven om de populatie (of
deelpopulaties) van reeën binnen Groningen op lange termijn in stand te houden.
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11.2 Ontheffing ex art. 3.17 en ex art. 3.8 lid 1 jo. art. 3.10 lid 2 onder d Wnb
De FBE Groningen vraagt voor de periode 1 januari 2021 - 31 december 2025 een ontheffing aan om
het risico van aanrijdingen met reeën te beperken en ter voorkoming en bestrijding van onnodig lijden
van zieke of gebrekkige dieren door reeën binnen de provincie Groningen te doden. Het percentage
geregistreerd aantal aanrijdingen in de provincie bedraagt ca. 8% (landelijk gemiddelde is 5%). Bij
uitblijven van afschot beheer bestaat de kans op een vergroot risico voor de verkeersveiligheid (zie ook:
Raad van State, Afd. Bestuursrechtspraak, uitspraak 201809651/1/A3 d.d. 27 november 2019).
De ontheffing wordt aangevraagd voor beheer van reeën in het kader van het verhogen van de
verkeersveiligheid met daarbij meer kaders voor WBE’s op basis van het in hun werkgebied relatief
aantal aanrijdingen met reeën en de wegen dan wel gedeelte van wegen waar relatief veel aanrijdingen
plaatsvinden.
Tegelijkertijd vraagt een mogelijk effect van het afschot van reeën zoals gepresenteerd in voorliggend
faunabeheerplan op het aantal aanrijdingen om extra aandacht.
Gelet op bovenstaand vraagt de FBE aan Gedeputeerde Staten voor de planperiode 1 januari 2021 tot
1 januari 2025 ontheffing voor het verbod tot het op basis van art. 3.10, lid 1 sub a WWnb opzettelijk
doden van zoogdieren zijnde dit geval van reeën in haar werkgebied.
1. Op grond van artikel 3.8 lid 1 Wet Natuurbescherming (Wnb) voor het afschot van:
a. geiten, smalreeën en kalveren van 1 januari tot en met 15 maart;
b. geiten, smalreeën en kalveren van 15 september tot en met 15 oktober, onder de voorwaarde
van eerst afschot van het kalf en dan van de geit;
c. bokken, jaarlingen en kalveren van 1 april tot en met 15 september;
d. niet op zon- en feestdagen;
e. in de periode 1 april tot en met 15 september van één uur vóór zonsopgang tot één uur ná
zonsondergang en buiten deze periode van één half uur vóór zonsopgang tot één half uur ná
zonsondergang;
f. voor het afschot van reeën mag alleen gebruik worden gemaakt van door de wetgever hiervoor
toegestane geweren en munitie ;
g. in de periode van 1 november tot en met 31 maart mag tot 12:00 uur geen gebruik van de
ontheffing worden gemaakt in gebieden, die zijn aangewezen als ganzenfourageergebieden. Na
12:00 uur mag alleen gebruik worden gemaakt van de ontheffing, zolang een afstand van 500
meter tot foeragerende ganzen in acht wordt genomen.
Immers:
• er bestaat geen andere bevredigende oplossing (art. 3.8 lid 5 onder a Wnb);
• zij is nodig in het belang van de openbare veiligheid en met name de verkeersveiligheid op de
openbare weg / het verhogen van de verkeersveiligheid door het beperken van aanrijdingen door
gemotoriseerde weggebruikers met reeën (art, 3.8 lid 5 onder b 3°);
• er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van reeën in hun natuurlijk
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan (art. 3.8 lid
5 onder c Wnb);
• de Wet natuurbescherming geeft in artikel 3.26 lid 2 aan dat het geweer gebruikt mag worden
indien het is voor de uitvoering van een handeling waarvoor een ontheffing als bedoeld in artikel
3.10 is verleend.
2. Op grond van artikel 3.10 lid 1 onder a Wnb ter voorkoming of bestrijden van onnodig lijden van zieke
of gebrekkige reeën (art. 3.10 lid 2 onder d Wnb) gedurende:
a. het gehele jaar ook op zon- en feestdagen, binnen de bebouwde kom en binnen
ganzenfoerageergebieden;
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b. in de periode 15 maart tot en met 15 september van één uur vóór zonsopgang tot één uur ná
zonsondergang en buiten deze periode van één half uur vóór zonsopgang tot één half uur ná
zonsondergang.
De ontheffing wordt aangevraagd op basis van het kader genoemd in paragraaf 10.3 en onderstaande
voorwaarden:
1. terstond na het afschot van de ree wordt een door de FBE verstrekt uniek reemerk onverbrekelijk
aan de achterpoot bevestigd;
2. het afschot wordt binnen 24 uur na afschot gemeld in het door de FBE beschikbaar gesteld
registratiesysteem. Indien niet de houder van de doorschrijving van de machtiging tot gebruik van de
ontheffing de schutter is (geregistreerd in het FRS), dan dienen ook de volledige personalia, zijn/haar
e-mailadres, alsmede het telefoonnummer van de schutter in het registratiesysteem vermeld te
worden;
3. de geschoten ree dient tot 24 uur na registratie in het door de FBE daarvoor beschikbare
registratiesysteem, te kunnen worden getoond aan toezichthouders en handhavers van de provincie
Groningen.
De aangevraagde handeling (opzettelijk doden van reeën) vindt plaats op het grondgebied van de
provincie Groningen. De handeling valt niet onder de uitzonderingen van de bevoegdheid, zoals
weergegeven in het Besluit natuurbescherming. Daarom zijn Gedeputeerde Staten van de provincie
Groningen bevoegd tot het nemen van besluiten op basis van art. 1.3, lid 1 Wnb.
Om te bepalen hoeveel reeën waar en wanneer geschoten moeten en mogen worden, is een
systematiek van kaders en werkplannen opgesteld en vastgelegd in dit Faunabeheerplan.
Aangezien er op basis van analyses van de beschikbare data geen verband is gevonden van een effect
van afschot op de omvang van de populatie en derhalve op het aantal aanrijdingen zou nader onderzoek
hiernaar moeten worden gedaan. De FBE werkt een onderzoeksvoorstel uit.
Het uitvoeren van het onderzoek is afhankelijk van de door de provincie beschikbaar gestelde financiële
middelen.
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12 MONITORING
De FBE Groningen streeft, naast een gevalideerde registratie van beheergegevens, een adequate
monitoring en evaluatie van het afschot na.
De voortdurende monitoring van de trendtelling, de afschotgegevens en de aanrijdingen (aantallen en
locatie) kunnen gedurende de planperiode leiden tot het (opnieuw) vaststellen of wijzigen van de locatie
en de omvang van het afschot. Voor wat betreft de verbetering van een (noodzakelijk gevalideerde)
registratie van aanrijdingen met reeën gelden de aanbevelingen uit dit faunabeheerplan.
Alle gevallen van aanrijdingen met reeën dienen gezien te zijn door een door de FBE Groningen
benoemde valwildvrijwilliger (zie “protocol uitvoering valwildregeling”), waarbij ook het geslacht vermeld
is. Een niet als zodanig geregistreerde aanrijding, wordt niet als aanrijding met een ree geregistreerd
en meegenomen in de monitoring. Een uitzondering op deze regel geldt voor formele data van
aanrijdingen met reeën afkomstig van Rijkswaterstaat en de Provincie, welke aangereden reeën niet
door de valwildvrijwilliger zijn gezien
De FBE Groningen zal in de planperiode in overleg treden met wegbeheerders teneinde de
wegbeheerder te adviseren om locaties met veel aanrijdingen met reeën waar mogelijk aan te pakken
met maatwerk (preventieve maatregelen). Daartoe zal de FBE Groningen met wegbeheerders
gegevens uitwisselen over aantal en locaties van aanrijdingen met reeën.
Inzet van preventiemaatregelen zijn ten behoeve van het voorkomen/beperken van aanrijdingen met
reeën. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid bevorderd en het onnodig lijden van reeën en de noodzaak
voor het doden van reeën geminimaliseerd.
Met behulp van een periodieke monitoring in de vorm van het jaarlijkse door de WBE opstellen van
werkplannen en deze samen met de WBE’s te evalueren draagt de FBE Groningen er zorg voor dat de
WBE's binnen het eigen werkgebied erop toezien dat het afschot alleen plaatsvindt in de buurt van die
locaties van de WBE 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.
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BIJLAGE 1: BASIS VOOR ONDERZOEKSVOORSTEL
Het effect van afschot op het aantal aanrijdingen met reeën
Aanleiding
In een aantal faunabeheerplannen die betrekking hebben op reeën, waaronder voorliggend plan, kan
worden vastgesteld dat het aantal aanrijdingen met reeën verband houdt met de dichtheid: hoe groter
de dichtheid aan reeën, des te meer aanrijdingen (Groot Bruinderink 2018; 2019; 2020). Onder
‘aanrijdingen met reeën‘ wordt hier verstaan de categorie reeën die betrokken zijn bij een aanrijding met
wegverkeer.
Dat roept de vraag op wat het effect van afschot van reeën is op de dichtheid, want kennelijk moet het
afschot daar aangrijpen. Dat effect is niet op voorhand duidelijk. Zo kon in Groningen met betrekking tot
de effectiviteit van het afschot op de aantallen c/q. dichtheid van reeën het volgende worden vastgesteld:
1) in het Noordelijk Westerkwartier worden in de beheerperiode 2015 - 2019 nagenoeg geen reeën
geschoten, maar de stand en de hoeveelheid aanrijdingen blijven gelijk, in volgorde ca. 100 en 5
stuks/jr;
2) in het jaar 2016 zijn in de provincie Groningen slechts 87 geiten en geitkalveren geschoten. Het
gemiddelde aantal geschoten geiten en geitkalveren in de overige vier jaren was 500. Van enig
effect op de populatie of het aantal aanrijdingen daarvan in het jaar daarna was geen sprake.
Op basis van analyses van de beschikbare data luiden de conclusiesis:
- er bestaat een positief verband tussen het relatieve afschot en de hoeveelheid aanrijdingen met
reeën per 100ha;
- er is geen verband tussen de relatieve hoeveelheid aanrijdingen met een ree en de omvang van
het corresponderend afschot;
- er is geen verband tussen het relatieve afschot in een jaar (‘í’) en het aantal aanrijdingen met reeën
in het jaar daaropvolgend (‘i + 1’).
Kortom: de relatie tussen de afschotinspanning en het aantal aanrijdingen is niet duidelijk. Wat wel
duidelijk is, zoals aangetoond in dit faunabeheerplan, is dat het aantal aanrijdingen en de omvang van
het afschot nauw zijn gerelateerd aan de dichtheid, er een afgeleide van zijn. Deze gordiaanse knoop
bemoeilijkt het vinden van een effect van het beheer (afschot) op het aantal aanrijdingen.
Daar waar de overheid het absoluut aantal aanrijdingen wil consolideren, naar beneden wil bijstellen of
wil maximaliseren op een relatief aantal aanrijdingen ten opzichte van het aantal reeën dat bij de
trendtelling werd waargenomen en geregistreerd (MNA), ligt het dan ook voor de hand om de dichtheid
aan reeën door het afschot omlaag te brengen. En daar heerst onduidelijkheid. Dat begint met het
vaststellen van het aantal reeën d.m.v. de trendtelling. Dit levert een onbekende onderschatting op van
de werkelijk aanwezige aantallen. Hetzelfde geldt voor de registratie van het aantal aanrijdingen: ook
het aantal geregistreerde aanrijdingen is waarschijnlijk een onderschatting van het werkelijke aantal.
Van belang is om te onderkennen dat het actuele niveau van de dichtheid nergens raakt aan wat
genoemd wordt de ecologische draagkracht (K): een dynamisch evenwicht in standgehouden door
dichtheidsafhankelijke (voedselaanbod, besmettelijke dierziekten, stress) en dichtheidsonafhankelijke
factoren (weersomstandigheden). Daarvoor is te weinig sprake van verschijnselen die bij niveau K
optreden zoals verhongeren, onvruchtbaarheid, kalversterfte, terugzetten gewei, ziekten en sterfte
onder volwassen reeën. Veeleer is bij reeën sprake van het niveau van maatschappelijke draagkracht,
een dichtheid onder het niveau van K maar boven het bij de trendtelling waargenomen en geregistreerd
aantal, in standgehouden door een combinatie van natuurlijke en menselijke invloeden. Denk daarbij
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naast afschot en verkeersslachtoffers aan maaiverliezen, verdrinking, stroperij, predatie door honden,
natuurlijke sterfte e.d.
De gedachte dringt zich daarom op dat de totale beheerinspanning, lees de omvang van het afschot,
zich afspeelt in het onbekende gebied tussen de bij de trendtelling vastgestelde stand (MNA) en de
werkelijke stand van dat moment die behoort bij de maatschappelijke draagkracht. Dat kan verklaren
waarom uit analyses van de beschikbare data blijkt dat het afschot geen aantoonbaar effect heeft op de
dichtheid c.q. het aantal aanrijdingen. Er zijn echter nog te veel onzekerheden om hierover harde
uitspraken te doen. Voorgesteld wordt daarom een onderzoek uit te voeren waarbij de beheerdruk
(omvang afschot) gecontroleerd wordt veranderd ten opzichte van het afschot in de voorafgaande
beheerperiode. Het ligt voor de hand om deze beheerdruk te nuanceren per WBE. Daarbij kan het
gemiddeld aantal aanrijdingen (Naanrgem/5jr/100ha WBE) ten opzichte van de gemiddelde stand
(Ntotgem/5jr/100ha) leidend zijn. De provincie heeft als beleidsstandpunt uitgesproken dat dit
percentage niet hoger mag zijn dan 7%.
Vraag en projectdoel
Een belangrijke vraag voor de uitvoering van het beheer blijft in hoeverre er sprake is van enig effect
van afschot van reeën op het aantal aanrijdingen. Dat een eventueel effect werkt via de dichtheid aan
reeën kan uit het bovenstaande worden afgeleid. De onderzoeksvraag luidt derhalve:
Wat is het effect van afschot van reeën op de dichtheid en het daarmee samenhangend aantal
aanrijdingen?
Het projectdoel is om meer duidelijkheid te verschaffen met betrekking tot het vraagstuk of en in
hoeverre het afschot van reeën effect heeft op het aantal aanrijdingen met deze diersoort.
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BIJLAGE 2. CONCEPT FORMAT WERKPLAN
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BIJLAGE 3. QUICKSCAN PREVENTIEVE MAATREGELEN
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