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Algemeen 

Het faunabeheerplan bevat veel informatie over de leefwijze, verspreiding en ontwikkelingen van 

reeën. Het is positief dat het faunabeheerplan zich niet alleen richt op afschot, maar ook verder kijkt 

wat er nodig is voor het versterken van populaties en hoe de ontwikkelingen gemonitord kunnen 

worden. Het is belangrijk dat ook de provincie deze aanbevelingen meeneemt, en zich niet beperkt 

tot het al dan niet goedkeuren van het faunabeheerplan en het afgeven van een ontheffing voor 

afschot. De aanbevelingen zouden deels opgepakt kunnen worden in het kader van actieve 

soortenbescherming die zich richt op icoonsoorten en waarvan reeën ook kunnen profiteren (ree is 

in het provinciale beleid ook benoemd als begeleidende soort).  

Wel is het faunabeheerplan soms (mede door de grote hoeveelheid aan informatie) wat 

onnavolgbaar en is de structuur niet altijd even helder. In ieder geval zou het toevoegen van een 

inhoudsopgave al helpen om overzicht te bieden van het plan als geheel en de verschillende 

onderdelen hierin.  

 

Doel voorgesteld beheer 

In het voorliggende plan wordt aangegeven dat het voorgestelde beheer primair gericht is op 

verkeersveiligheid en dierenwelzijn. Toch worden bij de beschrijving van het voorgenomen beheer 

meermaals ook andere belangen genoemd zoals schade aan flora en landbouwschade (blz. 40). 

Tegelijkertijd wordt elders in het plan aangegeven dat er geen onderbouwing bestaat van schade aan 

flora en fauna die aangericht is door reeën (blz. 13, 22) en dat er in de afgelopen jaren geen 

schadetaxaties met betrekking tot reeën in Zuid-Holland door het Faunafonds hebben 

plaatsgevonden (blz. 23). Wij adviseren daarom om meer helderheid te scheppen over het doel en 

daarbij dus alleen belangen te noemen die daadwerkelijk geraakt worden door de aanwezigheid van 

reeën.  

 

Kaart (deel)gebieden 

In het voorliggende plan wordt steeds inzicht gegeven per gebied, waarbij binnen de duinen diverse 

deelgebieden onderscheiden worden (a, b en c). Het zou verhelderend werken wanneer een kaart 

wordt toegevoegd waarop ook de ligging en begrenzing van deze deelgebieden worden aangeduid.  

 

Alternatieven ter voorkoming van aanrijdingen 

In het voorliggende plan wordt ingegaan op alternatieven voor afschot ter voorkoming van 

aanrijdingen (blz. 12). Daarin wordt aangegeven dat het verjagen van reeën slechts korte tijd en 

lokaal soelaas biedt, waarbij verwezen wordt naar het rapport Toepasbaarheid in Nederland van 

afweer- en lokmiddelen voor wilde zwijnen van G. Groot Bruinderink (2008). In ditzelfde rapport 

wordt echter ook een geurgordijn als maatregel besproken en wordt aangegeven dat dit kan leiden 

tot 90% minder aanrijdingen. Wij raden daarom aan om dit alternatief ook in het voorliggende plan 

in beschouwing te nemen. 

Op blz. 21 worden een aantal mitigerende maatregelen weergegeven waarmee aanrijdingen met 

reeën voorkomen kunnen worden. Het is echter een gemis dat niet wordt ingegaan op de vraag in 

hoeverre deze maatregelen in Zuid-Holland al genomen zijn of genomen gaan worden. Wij raden aan 

om dit wel te doen omdat alleen met die informatie onderbouwd kan worden dat afschot strikt 

noodzakelijk is.  

 



 
 

 

Draagkracht gebieden 

Op blz. 17 wordt een tabel weergegeven met daarin aantallen reeën die in verschillende 

deelgebieden duurzaam zouden kunnen bestaan (draagkracht gebieden). Het is echter onduidelijk 

hoe deze getallen tot stand zijn gekomen. Op blz. 15 wordt ook aangegeven dat dergelijke 

inschattingen in feite niet te maken zijn vanwege een gebrek aan kennis. De toegevoegde waarde 

van een dergelijke ‘grove’  berekening lijkt dan ook zeer beperkt te zijn. Wij adviseren daarom om 

deze schatting niet op het nemen in het voorliggende plan.  

 

Mogelijke schade en overlast 

In hoofdstuk 4 wordt de aanwezigheid van reeën in relatie tot verkeersveiligheid onderbouwd met 

een samenvatting van resultaten van een studie op de Veluwe. Hierbij ontbreekt echter informatie 

over in hoeverre deze situatie ook representatief is voor Zuid-Holland. Ook ontbreekt in dit 

hoofdstuk een analyse van de gegevens over aanrijdingen van reeën die beschikbaar zijn voor Zuid-

Holland. Wij raden aan om deze informatie alsnog toe te voegen.  

 

Inzicht in aantallen incidenten 

Het doel van het faunabeheerplan is gericht op verkeersveiligheid en dierenwelzijn. Daarom is het 

belangrijk om inzicht te hebben in de incidenten die in de afgelopen jaren in de verschillende 

gebieden aan de orde waren met betrekking tot reeën en verkeersveiligheid en dierenwelzijn. Het 

voorliggende plan geeft hier echter geen helder beeld van en verschillende cijfers die gebruikt 

worden lijken elkaar tegen te spreken. Zo geven tabel 5 en 6 inzicht in het aantal incidenten in de 

gebieden zonder populatiebeheer in de periode 2012-2017, respectievelijk in totaal en uitgesplitst 

per seizoen, maar de totalen van beide tabellen komen niet met elkaar overeen.  

Tabel 3 geeft inzicht in het uitgevoerde beheer voor de gebieden waar dit aan de orde was in de 

periode 2006-2017. In deze tabel wordt onder andere het valwild en calamiteitenafschot weergeven, 

wat enig inzicht geeft in het aantal incidenten. Ook wordt het ‘aantal niet aangesproken’ 

weergegeven, maar het is onduidelijk wat hier onder verstaan wordt. Deze tabel geeft om een aantal 

redenen te weinig inzicht in de ontwikkeling van het aantal incidenten: 

 Het gebruik van percentages, aantallen en gemiddelden door elkaar in dezelfde tabel wekt 

verwarring.  

 Doordat voor het valwild en het calamiteitenafschot gemiddelden worden weergegeven over 

een periode van zes jaar wordt geen inzicht gegeven in de ontwikkeling (trend) hiervan.  

 De tabel geeft alleen inzicht in uitgevoerd beheer, en dus niet in incidenten waarbij reeën 

door het incident zelf al om het leven kwamen en afschot dus niet meer nodig was.  

 Het is onduidelijk wat er allemaal onder valwild wordt gerekend. Zijn dit alleen 

verkeersslachtoffers, of ook reeën die gewond raakte door maaimachines, hekken, aanvallen 

door honden etc.? Hier zou onderscheid in gemaakt moeten worden.  

Bovendien komen de cijfers in de hierboven genoemde tabellen niet overeen met de cijfers zoals 

opgenomen in het overzicht in bijlage 1/2 (naamgeving klopt niet). Het is dus onduidelijk waar dit 

verschil vandaan komt. Wij raden dan ook aan om ervoor te zorgen dat gegevens uit verschillende 

tabellen met elkaar kloppen of eventuele (ogenschijnlijke) verschillen van een nadere toelichting te 

voorzien. Ook is niet duidelijk wat in de bijlage 1/2 precies verstaan wordt onder incidenten in het 

kader van openbare orde. Een toelichting hierop zou daarom behulpzaam zijn.  

 

 



 
 

 

Relatie populatieontwikkeling en overlast 

In de beschrijving van de staat van instandhouding (blz. 25) wordt aangegeven dat toenemende 

aantallen reeën gepaard gaan met een groeiende overlast voor het verkeer. Dit is echter niet uit de 

in het voorliggende plan opgenomen cijfers op te maken (zie ook vorige punt). En op blz. 39 wordt 

ook expliciet benoemd dat er een duidelijk verband ontbreekt tussen de populatieomvang en de 

aantallen valwild of het calamiteitenafschot. De huidige onderbouwing dat het beperkt houden van 

de omvang van populaties zal leiden tot minder verkeersincidenten schiet dan ook tekort. Wij 

adviseren om het plan op dit punt aan te passen. 

 

Kleine populaties 

Bij de beschrijving van de staat van instandhouding (blz. 25) wordt aangegeven dat een aantal van de 

deelpopulaties zorgwekkend klein zijn in omvang, waaronder Alblasserwaard Oost (ruim 60) en 

Putten (100). Wij begrijpen dan ook niet dat onder andere voor deze populaties proactief beheer 

wordt voorgesteld. Op deelpopulatieniveau is hier dus in feite geen sprake van een gunstige staat 

van instandhouding, dus adviseren wij hier af te zien van proactief beheer.   

 

Aanbevelingen vergroten geschikt leefgebied 

De aanbevelingen die op blz. 26 worden gedaan en zich richten op het vergroten van geschikt 

leefgebied voor reeën via uitbreiding van natuurgebieden en het realiseren van ecologische 

verbindingen onderschrijven wij van harte. Wij juichen het toe dat deze aanbevelingen door de FBE 

en de provincie worden opgepakt en wij zijn graag bereid om hier ook over mee te denken.  

 

Onderbouwing doelstanden 

Er wordt voorgesteld om voor een aantal gebieden op proactief beheer over te gaan en om met 

behulp van afschotquota te werken aan het behalen van doelstanden (blz. 42). Er wordt niet 

onderbouwd hoe deze doelstanden en de quota tot stand zijn gekomen. In diverse gebieden ligt de 

meest recente gemiddelde voorjaarsstand (tabel 3) nog onder de doelstand, dus zal afschot niet 

bijdragen aan het realiseren van de doelstand. En zoals hierboven aangegeven geldt voor sommige 

gebieden waarvoor een doelstand is opgenomen (Alblasserwaard Oost en Putten) dat elders in het 

plan juist is aangegeven dat de omvang van de populaties hier zorgwekkend klein is. Wij adviseren 

dus om nader uit te werken hoe en waarom de doelstanden tot stand zijn gekomen en af te zien van 

proactief beheer voor in ieder geval de kwetsbare kleine populaties en de gebieden waar de 

doelstanden (nog) niet bereikt zijn.  

 

Uitvoering van het voorgestelde beheer 

In de beschrijving van de uitvoering van het voorgestelde beheer wordt voor ons onvoldoende 

duidelijk hoe de uitvoering van het afschot ten behoeve van proactief beheer precies in zijn werk 

gaat. Wordt dit gedaan via drukjacht of aanzitjacht? Het voorliggende plan biedt daar nog te weinig 

inzicht in. Ook wordt niet ingegaan op hoe dit voorgenomen beheer zich verhoudt tot de doelen en 

beschermingsregimes van de Natura 2000 gebieden. Wij raden u aan om deze informatie aan te 

vullen.  


