
 

Protocol “afhandeling en registratie van aanrijdingen met reeën in de provincie 
Groningen” (uitvoering valwildregeling). 
 
Doel van het protocol “afhandeling en registratie aanrijdingen met reeën in de provincie Groningen” is om aanvullende 
regels te geven voor de uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) van 4 april 2017 houdende regels omtrent 
valwild (Besluit valwild provincie Groningen (kenmerk 497571).  
Door middel van een professionele afhandeling van aanrijdingen met reeën onder regie van de Faunabeheer Eenheid 
Groningen (FBE) wordt de verkeersveiligheid in Groningen geoptimaliseerd en het dierenleed geminimaliseerd. Daarnaast  
vindt een adequate en gevalideerde registratie van aanrijdingen met reeën plaats.  
De afhandeling van aanrijdingen met reeën en de registratie daarvan vinden plaats op basis van dit protocol. 
De gegevens van de aanrijdingen met reeën, die op een door de FBE vast te stellen wijze en/of in een door haar vastgesteld 
registratiesysteem worden ingevoerd, worden gebruikt door de provincie Groningen ten behoeve van het formuleren van 
het beleid, door de FBE ten behoeve van de jaarrapportages, het opstellen van het FBP ree en de onderbouwing van een 
mogelijk aan te vragen (aanvullende) ontheffing voor beheer van reeën, alsmede voor haar advies aan wegbeheerders 
ten behoeve van te nemen preventieve maatregelen ter voorkoming van aanrijdingen met reeën. 
De bijdrage aan de uitvoering van dit protocol geschiedt op vrijwillige basis, maar is voor de deelnemende 
valwildvalwildvrijwilligers niet vrijblijvend. De FBE moet er immers op kunnen vertrouwen, dat een melding van een 
aanrijding met een ree op een adequate wijze wordt afgehandeld en geregistreerd. 
 
1. Welke diersoorten/incidenten vallen onder dit protocol? 
Reeën, die betrokken zijn bij een aanrijding met een motorrijtuig op de openbare weg. Onder openbare weg wordt 
verstaan: alle voor het openbaar verkeer opstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en 
duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten. Aanrijdingen tussen treinen en reeën vallen niet  
onder dit protocol. 
Andere doodsoorzaken van reeën, waaronder verdrinking, maaislachtoffer, vergiftiging vallen ook niet onder dit protocol. 
 
2. Aanmeldingsprocedure en benoeming valwildvalwildcoördinator en valwildvrijwilliger 
De FBE maakt gebruik van 4 valwildcoördinatoren en in principe 2 valwildvrijwilligers per WBE. De valwildcoördinatoren 
en -vrijwilligers zijn lid van een Groninger WBE en worden door het bestuur van de desbetreffende WBE via de 
Wildbeheereenheden Groningen (WBEG) voorgedragen aan het bestuur van de FBE. De FBE Groningen in samenspraak 
met het dagelijks bestuur van de WBEG evalueren periodiek de dekkingsgraad in de provincie van de valwildvrijwilligers, 
waarbij een aanrijtijd van maximaal 20 minuten naar de plaats van de aanrijding uitgangspunt is. De 20 minuten gaan in 
op het moment dat de valwildvrijwilliger de melding heeft gekregen. Is die dekkingsgraad onvoldoende, dan wordt de 
WBEG door de FBE gevraagd om één of meer leden van een WBE, als valwildvrijwilliger voor te dragen. De WBEG zal in 
dergelijke gevallen de afzonderlijke WBE verzoeken tot voordracht van een valwildvrijwilliger. Alvorens tot plaatsing op 
de lijst van valwildvrijwilligers te komen, wordt in opdracht van de FBE een beperkt antecedentenonderzoek uitgevoerd 
door de personen van de afdeling toezicht en handhaving van de provincie Groningen. De uitslag van het beperkt 
antecedentenonderzoek kan leiden tot het niet plaatsen van de voorgedragen persoon op de lijst van valwildvrijwilligers. 
Het bestuur FBE stelt uiteindelijk de lijst van valwildvrijwilligers vast. Na vaststelling van de (gemuteerde) lijst ontvangt de 
nieuwe valwildvrijwilliger een uitnodiging van het bestuur van de WBE die de valwildvrijwilliger of -coördinatoren heeft 
voorgedragen. Deze instructie kan worden overgedragen aan een valwildcoördinator. Na deze instructie ontvangt de 
valwildvrijwilliger een “Verklaring aangewezen persoon” van de FBE waarmee de valwildvrijwilliger zelf bij de afdeling 
korpscheftaken van de Politie Noord-Nederland een WM4 kan aanvragen. Verder ontvangt de valwildvrijwilliger een 
zwaailicht en een veiligheidsjasje. Deze attributen blijven eigendom van de FBE. 
 
3. Bereikbaarheid en rooster 
De FBE stelt een telefoon met het algemene telefoonnummer (thans 06-48471729) beschikbaar, zijnde het 
telefoonnummer voor diegene die een melding doet van een aanrijding met een ree. De WBEG draagt zorg dat de 



valwildcoördinatoren dagelijks per toerbeurt bereikbaar zijn op dit algemene telefoonnummer. Door de FBE wordt 
jaarlijks een “bereikbaarheidsrooster valwildcoördinatoren” opgesteld en afgestemd met de WBEG en de vier 
valwildcoördinatoren. Vakanties dienen tijdig in het bereikbaarheidsrooster te worden opgenomen. Elke 
valwildcoördinator neemt minimaal twee maanden aaneengesloten piket voor zijn rekening. Indien een 
valwildcoördinator tijdens zijn piketdienst verhinderd is, zorgt hij/zij zelf voor een vervanger. Deze vervanger dient een 
andere valwildcoördinator te zijn.  
Hier dient serieus mee omgegaan te worden, zodat de melder van een aanrijding met een ree zijn melding altijd kwijt kan. 
 
4. Melding van een aanrijding met een ree 
Komt de melding bij de valwildcoördinator binnen, dan vraagt deze om de volgende gegevens: locatie, tijdstip aanrijding, 
is het dier dood, is de melder en/of benadeelde nog ter plaatse en het telefoonnummer van de melder/benadeelde.  
Wanneer een melding door de valwildcoördinator is ontvangen, dan zet deze de melding door naar de beschikbare 
valwildvrijwilliger in de betreffende WBE waar het aangereden ree is aangetroffen of de aanrijding met het ree heeft 
plaatsgevonden. De valwildvrijwilliger wordt op zijn door hem opgegeven telefoonnummer op de hoogte gebracht van de 
melding. Hem/haar wordt gevraagd of hij/zij bereid en in staat is om ter plaatse te gaan. De valwildcoördinator kan de 
valwildvrijwilliger nimmer een opdracht geven. Wanneer de melding niet direct kan worden opgenomen door de 
valwildvrijwilliger of deze niet bereikbaar is, dan wordt een andere valwildvrijwilliger op de lijst benaderd.  
Krijgt een valwildvrijwilliger de melding binnen, dan vraagt hij/zij ook naar de hierboven genoemde gegevens en geeft 
hij/zij dit door aan de dienstdoende valwildcoördinator alvorens ter plaatse te gaan. Blijft de oorspronkelijke melder op 
de plaats van de aanrijding en verloopt er onredelijk veel tijd verlopen tussen de melding en het vertrek van de 
valwildvrijwilliger naar de plaats van de aanrijding dan wordt de melder door de coördinator of valwildvrijwilliger hierover 
geïnformeerd. 
 
5. Afhandeling aanrijding en registratie 
Indien de valwildvrijwilliger op de plaats van de aanrijding is, bekijkt hij/zij de situatie die wordt aangetroffen. Indien 
noodzakelijk wordt het ree op gepaste wijze uit het lijden verlost. Indien het ree op de openbare weg ligt (dat is een ruim 
begrip; zie hierboven) mag het geweer niet gebruikt worden anders dan met toestemming van het ter plaatse aanwezige 
bevoegde gezag (politie). Is die toestemming niet gegeven, mag alleen het mes worden gebruikt of dient het ree buiten 
de openbare weg te worden verplaatst voor het gebruik van het geweer. 
Het noodzakelijk uit het lijden verlossen dient op een verantwoorde en veilige manier te geschieden. Zeker wanneer de 
betrokken bestuurder of andere omstanders ter plaatse zijn, dient de valwildvrijwilliger hier zeer zorgvuldig mee om te 
gaan. Leg, indien nodig, geduldig en tactvol aan de betrokkenen bij de aanrijding of omstanders uit, waarom het ree uit 
zijn lijden verlost moet worden en wat er met het dier gaat gebeuren.  
Vraag aanwezigen om uit het zicht te gaan als een ree gedood moet worden. Gebruik geen grove taal. Vermijd discussie 
met medewerkers van de dierenambulance over de noodzaak tot het doden van het ree. Zijn de medewerkers van de 
dierenambulance van mening dat het ree nog overlevingskansen heeft dan kunnen zij het ree naar een opvangcentrum 
vervoeren. Discussie over dit verschil van inzicht kan eventueel later gevoerd worden.  
Wanneer een surveillance-eenheid van de politie ter plaatse is, handelt zij eventueel het materiële gedeelte van de 
aanrijding af. De valwildvrijwilliger handelt alles af met betrekking tot het aangereden ree. 
De valwildvrijwilliger noteert, als de melder of benadeelde dat wil, het kenteken, naam en telefoonnummer, mits de 
politie dit niet al heeft gedaan.  
Vervolgens bevestigt de valwildvrijwilliger een lootje aan de achterpoot van de dode ree en noteert hij/zij het geslacht 
van het ree (reegeit, smalree, geitkalf, reebok, jaarling, bokkalf), de geschatte leeftijd, de locatie van de aanrijding, het 
geschatte tijdstip van de aanrijding, de conditie van het ree en neemt een of meerdere foto van de aangereden ree, 
waarop het nummer van het lootje en het geslacht duidelijk zichtbaar zijn. De bovengenoemde gegevens inclusief de 
genomen foto(’s) worden binnen 24 uur geregistreerd in het door de FBE daartoe beschikbaar gestelde systeem. 
Daarnaast worden in het opmerkingenveld de volgende gegevens genoteerd: “uitvoering valwildregeling”, wel of niet uit 



het lijden verlost, teruggegeven aan de natuur of destructie, naam en telefoonnummer melder en wel of geen nazoek dan 
wel of gezonde reekalveren zijn aangeboden aan een opvangcentrum en zo ja aan welk opvangcentrum. 
In bijzondere situaties wordt contact gezocht met de valwildcoördinator, die zo nodig een van de inspecteurs Groene  
Wetten raadpleegt. 
 
 Veiligheid 

Tijdens de werkzaamheden worden altijd de volgende veiligheidsmaatregelen genomen: 
• draag een reflecterend hesje; 
• voer een zwaailamp of alarmlichten op de stilstaande auto; 
• plaats het voertuig zoveel mogelijk buiten de rijbaan;  
• volg de aanwijzingen van de politie of de wegbeheerder altijd stipt op; 
• op autosnelwegen wordt alleen opgetreden onder begeleiding van de politie of wegbeheerder; 
• alle logisch te nemen maatregelen ten behoeve van uw veiligheid en de veiligheid van de bestuurder; 
• zorg altijd voor kogelvang, indien een ree met het kogelgeweer uit het lijden moet worden verlost; 
• zorg, bij gebruikmaking van het kogelgeweer indien nodig, voor zachte ondergrond (denk aan het gevaar van ricochet 

bij harde ondergrond); 
• indien mogelijk, heeft afsteken van het dier voorkeur boven gebruik van het geweer (zie ook beperkingen van het WM 

4 verlof); 
• houd u strikt aan de voorwaarden van de WM4. 
 
De valwildvrijwilliger is geen verkeersregelaar! Maak dit bekend aan betrokkenen, bijvoorbeeld de politie. Als dat nodig is 
kunt u aan de politie vragen het verkeer te regelen of aanwijzingen aan het verkeer te geven. De valwildvrijwilliger mag 
zelf dus geen verkeer regelen. Auto- en autosnelwegen mogen niet eerder worden betreden dan dat er via het bevoegd 
gezag een weginspecteur van provincie of RWS aanwezig is. 
 
6. Nazoek 
De valwildvrijwilliger mag zonder toestemming van de jachthouder en grondgebruiker een eerste nazoek doen op het 
naast de weg gelegen perceel. Waar mogelijk pleegt hij/zij vooraf overleg met de grondgebruiker en de jachthouder. 
Indien het dier, vermoedelijk gewond, weggevlucht is, zorgt de valwildvrijwilliger ervoor dat de plaats van de aanrijding 
en de vluchtrichting van het dier duidelijk gemarkeerd worden, bijvoorbeeld door middel van markeringslint.  
De wenselijkheid van een nazoek wordt beoordeeld door de valwildvrijwilliger die ter plaatse is geweest. Hij/zij beoordeelt 
dit onder meer op basis van de aanwezige schade, snijhaar, bloed en andere sporen. In de nachtelijke uren wordt er in 
principe niet nagezocht. De valwildvrijwilliger draagt er zorg voor dat een lid van het zweethondenteam Noord-Nederland 
in kennis wordt gesteld voor een mogelijke nazoek. Wanneer het dier geraakt is maar ogenschijnlijk niet gewond, kan het 
zweethondenteam voor de zekerheid door de valwildvrijwilliger geïnformeerd worden.  
 
7. Voorzien van lootjes en teruggeven aan de natuur  
In tegenstelling tot de inhoud van het valwildbesluit van 4 april 2017 mogen dode reeën niet voor eigen consumptie 
worden gebruikt, worden voorzien van een door de FBE te verstrekken “lootje” en dienen altijd op een niet voor het 
publiek zichtbare en geschikte plaats in het veld achtergelaten te worden dan wel in een daarvoor bestemde 
kadavercontainer gedeponeerd. Van die deponering dient een zgn. afleverbewijs te worden bewaard. 
 
8. Noodzakelijk afschot wild 
Een opdracht tot noodzakelijk afschot van een ree, dat zich in de directe nabijheid van een verkeersweg bevindt, wordt 
gegeven door het bevoegde gezag (politie of provincie). Bij melding via het bevoegd gezag wordt dit zo spoedig mogelijk 
door het bevoegde gezag gemeld aan de valwildcoördinator. Dit afschot wordt wel geregistreerd maar valt niet onder de 
categorie aangereden ree. 
 



9. Reekalveren 
Is het aangereden ree een zogende ree, dan worden haar reekalveren zoveel als mogelijk opgezocht. Levend gevonden 
en nog op te vangen reekalveren gaan naar de Stichting Reeënopvang Nederland (0314-390027 / 06-12526768).  
De valwildvrijwilliger dient dit vervoer te melden bij de valwildcoördinator. 
 
10. Wet Natuurbescherming 
De valwildvrijwilliger is binnen het kader van deze regeling bevoegd tot het doden, voorhanden hebben en vervoeren van 
in deze regeling genoemde reeën op grond van de opdracht van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen op 
basis van de wet Natuurbescherming, d.d. 4 april 2017, nummer 497571. Op basis van de opdracht kan conform de 
voorwaarden die zijn gesteld nagezocht worden, ook zonder schriftelijke toestemming van de grondgebruiker. 
 
11. Wapeneisen 
Met betrekking tot het gebruik van het vuurwapen en de munitie is de valwildvrijwilliger verplicht zich te houden aan de 
regels in de wet- en regelgeving. 
 
12. Verzekering 
De valwildvrijwilliger dient voor zijn optreden in het kader van de uitvoering van de opdracht van de provincie hiervoor 
wettelijk aansprakelijk verzekerd te zijn. Hij/zij checkt bij zijn verzekering of dit optreden onder zijn WA-jachtverzekering 
valt. Het bestuur van de FBE kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit 
handelen van deelnemers in het kader van deze regeling. Om in aanmerking te komen voor de dekking van de afgesloten 
verzekering dient de valwildvrijwilliger zich strikt te houden aan de bepalingen en voorwaarden in dit protocol. 
 
13. Inzet 
Handel integer. De inzet van de valwildvrijwilligers is noodzakelijk voor het voorkomen van onnodig lijden van aangereden 
reeën en voor input t.b.v. het FBP en voor de onderbouwing van het toekomstig planmatig beheer van reeën. 
Bij het door de valwildvrijwilliger niet werken volgens dit protocol, wordt het bestuur van de WBE die de valwildvrijwilliger 
heeft voorgedragen, het DB WBEG en de FBE hiervan op de hoogte gebracht. Het bestuur van de WBE neemt vervolgens 
passende maatregelen. Bij herhaling van het niet naleven van het protocol wordt de valwildvrijwilliger door de FBE  
geschrapt van de lijst met valwildvrijwilliger en -coördinatoren. 
 
14. Belangrijke overige contactinformatie 
Politie : 0900-8844 
Zweethonden : www.zweethonden.nl  
FBE Groningen : 0592-365000 / valwild@fbegroningen.nl 
Valwildmelding/valwildcoördinator : 06-48471729 (wordt binnenkort een 0900 nummer) 
  Jan Visser  : jj_visser@hotmail.com   
  Anne Oosterdijk : anneoosterdijk@kpnplanet.nl 
  H.K. Kamphuis : theaka@home.nl 
  P. Cupido  : cupbol@outlook.com   
NVWA landelijk meldpunt dierziekten : 045-546 31 88 
Meldpunt Provincie Groningen: https://www.provinciegroningen.nl/contact/melden-bij-de-provincie/melding-natuur 

en-milieu/ 
Inspecteurs Groene wetten provincie Groningen: Fokke v.d. Veen  
  Gert Jan Kloppenburg  
  Berry de Boer  
Vries, 28 mei 2020 


