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Beheer- en werkplan ree 2022 – 2027
voor het leefgebied Terschelling
1.
Inleiding
Terschelling met 8500 hectare oppervlakte biedt een uitstekende biotoop voor reeën. Om het
reebeheer op het eiland een stevige basis te geven is op 28-08-2017 de Reeënstichting Terschelling
(RT) opgericht. De statuten van deze stichting (zie website) laten geen twijfel bestaan over de doelstellingen.
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De algemene doelstelling is om het ree een plaats binnen de eilander fauna te verlenen in evenwicht met biologische, economische en sociaal maatschappelijke criteria.
Dit beheerplan geeft de beleidslijnen weer voor de komende vijf jaar. Het is een richtlijn voor terreinbeheerders, beleidsmakers, jachtaktehouders en overige belanghebbenden om gezamenlijk
het ree als een interessante aanvulling van de fauna van Terschelling te kunnen waarderen. Vooral
van belang is om te onderstrepen dat met dit beheerplan primair te rade wordt gegaan bij het ree
zelf. Immers de aanwijzingen die het ree ons verschaft is vele malen belangrijker dan de mening
van beheerders die soms van mening lijken te zijn dat het ree zich zou moeten gedragen naar
menselijke maatstaven. Een gedragen beheerplan voor het ree kan alleen worden bereikt door
middel van een open communicatie met bewoners, bezoekers en instanties. Maar wel zou het fijn
zijn om dat overleg te laten plaatsvinden op basis van kennis, ervaring en argumentatie en niet op
afschot. Meer informatie is te vinden op www.ReeTerschelling.nl.
2.
Het leefgebied Terschelling
Terschelling wordt aan alle kanten door de zee omsloten. Ook de zeegaten van ongeveer 7 en 4,5
km breed vormen door de sterke getijdestromingen een niet te nemen barrière voor het ree om
over te zwemmen. De eilander populatie is zo geheel op zichzelf aangewezen, door de waterbarrières blijft migratie naar buiten het eiland onmogelijk.
Omstreeks 2016 is landelijk besloten het beheer van het ree over grotere oppervlakken door te
voeren. Daartoe worden als grenzen duidelijke geografische belemmeringen gekozen, zoals brede
wateren, gerasterde snelwegen, bebouwingen en ook wel totaal andere terreintypes. Zo ontstaan
gebieden van 8 - tot 20.000 hectare, waarbinnen een beheerplan voor de reeënpopulatie wordt
vastgesteld. Een dergelijk groot terrein wordt als een ‘leefgebied voor ree’ omschreven. Voor het
eiland Terschelling is daarmee het begrip ‘leefgebied’ uitstekend te karakteriseren. De RT heeft
Provinciale Staten met succes ter acceptatie van dit leefgebied steekhoudende argumentatie

aangeleverd. De RT heeft een beheerplan opgesteld dat voldoet aan de nieuwste wetenschappelijke en wettelijke maatstaven. Het kan als voorbeeld voor het beleid voor een omschreven
leefgebied gelden.
Dit eilander leefgebied is uitermate geschikt voor een eigen populatie. Het is wenselijk om een
beheer op te stellen dat factoren creëert die gunstig zijn voor het voortbestaan van de stand. Dat
er geen migratie kan plaatsvinden is decennia lang voor het ree niet bezwaarlijk gebleken. Integendeel: Is de populatie eenmaal gezond, dan kunnen door gebrek aan migratie ook niet zo makkelijk
bedreigende ziektes voor de dieren overgebracht worden. Deskundigen als Poutsma en anderen
hebben aangetoond dat het genetisch materiaal van deze soort al honderdduizenden jaren oud is
en daarom een gestabiliseerd karakter heeft. Populaties elders, die voortkwamen uit enkele dieren
tonen geen verontrustende (inteelt)afwijkingen.
Schadeaspecten komen op het eiland nauwelijks voor en
dat heeft zijn weerslag op het pakket van beheermaatregelen. Is een beheerinstantie gretig om de populatie
zonder zwaarwegende redenen te reduceren, dan kan
de opbouw en het functioneren van de eilander reeënpopulatie ernstig worden geschaad. De RT gaat met dit
beheerplan uit van de situatie zoals die in 2020 bestond.
Jonge opstand verraadt de aanwezigheid van ree, maar
veroorzaakt weinig tot geen blijvende schade.
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3.
Relevante gegevens vanaf 1992
Veel gegevens van 1992 tot 2016 zijn te bestuderen in de nota Het ree op Terschelling. Deze is als
pdf op de site van de Reeënstichting Terschelling te downloaden en verhaalt ook uitgebreid over
de komst van het ree op het eiland. In grafieken is daarin te zien hoe het verliep met de populatie,
het conditieproduct, de tijden voor bemachtiging destijds, de gewichten en meer bijzonderheden.
De gegevens komen uit de verslaglegging van de destijds opgerichte Stichting Reebeheer Terschelling. Dit in 2022 herzien beheerplan maakt op onderdelen nog steeds gebruik van die gegevens en
zal zich in haar beleid voorlopig richten op een handhaven en monitoren van de populatie.
Door voortschrijdend inzicht is deskundigen gebleken, dat de vroeger zo stringent doorgevoerde
tellingen van het ree geen wetenschappelijke zekerheden bieden om hierop een beheer of beleid
te baseren. Ook wat dat betreft wordt nu algemeen aanvaard, dat het ree zelf aangeeft of er sprake
is van onacceptabele biologische of sociaal-maatschappelijke schade.
Daar de vroeger toegepaste pogingen om te tellen feitelijk niet relevant meer zijn en bovendien
aanleiding gaven tot frauduleuze aantallen, wordt daarmee ook automatisch het door de grote
landelijke verenigingen gepropageerde ‘populatiebeheer’ een foute gedachtegang. Want ook voor
dat aspect wordt uitgegaan van tellingen die in beginsel arbitrair beoordeeld moeten worden.
In dat kader is tevens de ingenieuze berekening volgens professor Van Haaften achterhaald, hoewel deze berekening in de tijden van de Jachtwet 1954 nog bij kon dragen aan een argument voor
populatiebeheer. Tegenwoordig is de vaststelling van een mogelijk aantal reeën binnen een leefgebied van ondergeschikt belang. Daarom komt die berekening in dit beheerrapport niet meer ter
sprake.
4.
Rust, voedsel, dekking
Het bereiken van de doelstellingen van de Stichting houdt rekening met de doelstellingen van de
RT: belevingswaarde, zichtbaarheid, gezondheid, voedselaanbod, rust, dekking.
Rust en dekking zijn voor de conditie belangrijk. Een begrazing en afplagging kan aanvankelijk een
verstoring opleveren, maar een paar jaar later juist een verbetering vanwege de kansen voor een
kruidlaag opleveren, ideaal voor het ree. Het ree wil rust, dekking en voedsel, zodat de aantallen

in een leefgebied eerder kunnen stabiliseren. Het eilander beheer van de RT richt zich dan ook op
dat natuurlijke evenwicht.

Voor het ree kan begrazing gunstig zijn…
Het toerisme houdt zich voor 80% op in de ‘bewoonde’ wereld. Wel worden de goed bewandelbare
paden in duin en bos, de stranden en de Waddenkant gebruikt of bezocht. Vele duingebieden zijn
overigens nauwelijks doordringbaar voor iemand die de weg niet kent. Het eilander ree raakt vertrouwd met de gedragingen van mensen en trekt zich weinig aan van fietsers, kleurig geklede
wandelaars en mensen met een aangelijnde hond. Overvliegende helikopters kijken ze met belangstelling na.
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Voedsel voor ree is er in overvloed, vooral de kruid- en struiklaag vormen aantrekkelijke bronnen
in bos en duin, temeer nu de dennenopstand aanmerkelijk wordt uitgedund. Veel voedsel is in de
lagere dekking te vinden, de reeën blijven bij voorkeur daarin. Maar wanneer het zonnetje lekker
schijnt vinden ze het heerlijk om tegen een zuidelijke duinhellinkje te zitten, uit de noordenwind
en in de zon. Reeën kennen hun territorium uitstekend, ze kunnen zich onzichtbaar maken door
enkele meters verder in de dekking te duiken en laten dan mensen op korte afstand passeren.
Oudere dieren blijven trouw aan hun territorium. De jonge reeën moeten dan hun eigen nieuwe
territorium zoeken. Opvallend bij dit alles is dat het ree zich nauwelijks vertoont in de gecultiveerde
polder. De weinige variatie in gras- en kruidensoorten is daar de oorzaak van.
5.
Regelgeving en Provinciale bevoegdheden op Terschelling
Onder de Wet natuurbescherming (Wnb) worden voorwaarden gesteld voor de bescherming en
instandhouding van beschermde diersoorten waarop ook voor het ree een vorm van beheer mogelijk is. Het begeleidend beheer wordt pas essentieel aan de hand van signalen, die ingrijpen
noodzakelijk maken. Deze signalen worden In de Wnb uitdrukkelijk genoemd en zijn daarin terug
te vinden.
De provincie Fryslân heeft haar bevoegdheden aan de hand van de strekking en de intentie van
de Wnb gespecificeerd. Zie https://www.fryslan.frl/wnb. Op die site is ook het Faunabeheerplan
te vinden, met de provinciale aanvullingen, verordeningen en regelgevingen voor het ree. Daar
het reebeheer en -beleid door voortschrijdend inzicht regelmatig wordt aangepast, wordt voor
de meest recente info verwezen naar de bovenstaande website.
Wel van belang is om te wijzen op het specifieke karakter van het Terschellinger leefgebied, geen
migratie met de vaste wal. Men dient op de eilanden het ree terughoudend te begeleiden, waarvoor de provincie Fryslân regelmatig nieuwe richtlijnen – ook weer gerelateerd aan de Wet natuurbescherming – voor de eilanden uitgeeft.
De Friese Faunabeheereenheid (Fbe) heeft daartoe richtlijnen ontvangen. Op pagina 29 van een
recente beleidsnota staat onder 2 waaraan onder meer voldaan moet worden:

Indien de handeling ‘doden met het geweer’ als maatregel noodzakelijk wordt geacht, een
beschrijving waarom inzet van preventieve maatregelen, alternatieve handelingen of handelwijzen naar verwachting niet tot een bevredigend resultaat (i.q. beperking schade - opm.
RT) zullen leiden.
In die richtlijn wijzigt de provincie haar beleid regelmatig ten opzicht van ree en heeft de Fbe
opdracht gekregen het reebeheerplan te wijzigen. Daarin staan per 2022 nu de volgende (samengevatte) restricties opgenomen:
 Paragraaf 1-1: Pas als er geen ander redelijk alternatief mogelijk is om de wettelijke
belangen te borgen, is afschot mogelijk.
 Paragraaf 1-3: De provincie Fryslân vindt dat er feitelijk geen grond is voor het beleidsmatig vastleggen van de reeënpopulatie op een gefixeerd aantal.
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Met dat laatste punt zegt ook de provincie feitelijk dat tellingen irrelevant zijn. Uitsluitend het
aantal aanrijdingen is provinciaal nog aanleiding om eventueel in te grijpen. Voorlopig heeft de
provincie vastgesteld, dat het aantal aanrijdingen op Terschelling vijf reeën per jaar kan zijn
alvorens wordt overwogen om een machtiging tot afschot te verlenen. Maar let wel: er wordt
verwacht dat de preventieve maatregelen met enige kennis van zaken worden toegepast, de
provincie stelt dat nadrukkelijk in paragraaf 1-1 (hierboven) met de bedoeling om de wettelijke
intentie te borgen.
Een tiental oude spiegeltjes bijvoorbeeld aan de uiteinden van een bosperceel van de weg naar
West aan Zee, waar volgens deskundigen minimaal 80 modernere
spiegels zouden moeten staan om effect te sorteren, zijn onvoldoende om die wettelijke belangen te borgen. Ook plaatsing van
te kleine onopvallende verkeersborden hebben geen waarneembaar waarschuwend effect. Daarvoor dienen borden geplaatst te
worden zoals bijvoorbeeld op bijstaande afbeelding. De Fbe is
gehouden om controle op de preventie te stimuleren. Na verloop
van tijd is feitelijk een evaluatie noodzakelijk van de effecten van
de preventie, daar zou ook de provincie onverbiddelijk aandacht aan moeten besteden.
De Reeënstichting Terschelling heeft bij de gemeente en Fbe al jaren geleden aangedrongen om
betere preventieve maatregelen te treffen om aanrijdingen te voorkomen. De minimale preventie
die de gemeente op amateuristische wijze heeft uitgevoerd waren sterk onvoldoende om de wettelijke eisen te borgen en geven zelfs aanleiding tot meer aanrijdingen met ree. Dat wijst eens te
meer op de noodzaak van een deskundige evaluatie en correctie. Als na een evaluatie aangetoond
wordt dat de preventie onvoldoende effectief blijkt, dan is de RT van mening dat ook afschot
discutabel is. Gemelde aanrijdingen zijn overigens alleen betrouwbaar indien die bevestigd kunnen
worden door een BOA of politie. Een eenvoudige melding van een Wildbeheereenheid (Wbe) aan
de Fbe dat er ‘weer een aanrijding was’ werkt nonchalance in de hand en is fraudegevoelig.
De aanrijdingen buiten de dorpskern van West en op de weg naar West aan Zee bewijzen het
onvoldoende effect van de preventieve maatregelen. De eilander Wbe kan nalatenschap verweten worden. Deze geeft de indruk dat naar aanleiding van de aanrijdingen niet voldaan wordt aan
de statutaire verplichtingen voor verantwoordelijk wildbeheer. Het lijkt er trouwens sterk op, dat
ook de grote landelijke jagersverenigingen dat gedrag tolereren en prioriteit geven aan afschot
boven verstandig beheer.
Een opiniërend artikel over het illegale ree-afschot verscheen op 4 juli 2019 in de Leeuwarder
Courant. Naar aanleiding daarvan gaf de toenmalige Staatssecretaris de provincie opdracht de
machtiging tot afschot voor Terschelling in te trekken. Na onderzoek bleek dat de verleende
machtiging tot afschot van ree voor het eiland inderdaad wettelijk onjuist was.

6.
Waarnemingen en trendbepaling
Deskundige wildbeheerders vonden al jaren tellingen op ree onbetrouwbaar, fraudegevoelig en
derhalve nutteloos. Ook de RT heeft dat altijd beaamd. Die tellingen waren vroeger gangbaar om
met zo hoog mogelijke aantallen zo veel mogelijk afschot te claimen ten behoeve van het ‘populatiebeheer’. Die vorm van beheer-is tegenwoordig niet langer een criterium van de Wnb.
Waarnemingen duiden op heel iets anders dan tellingen. Het ree is een heimelijke diersoort, blijft
graag in de dekking, komt tevoorschijn indien de rust voor de dieren gegarandeerd lijkt, liefst in
wat aangename weersomstandigheden. Want het ree houdt - net als de mens - van 'lekker' weer.
De RT houdt jaarlijks 'waarnemingen' om enige duidelijkheid te verkrijgen over de mogelijke
trendontwikkeling van de populatie in dit leefgebied. Daartoe wordt jaarlijks in maart of in april
bij hetzelfde weertype waargenomen, dus niet op een vooraf vastgestelde datum. De waarnemingen worden gedaan vanaf een hoge duintop op drie of vier verschillende plaatsen, op
dezelfde plaats, steeds òf ’s morgens, òf ’s avonds, altijd met de zon in de rug. Na ongeveer vijf
jaren is er zo een trend te bepalen in de populatieontwikkeling.
De RT noteert op die éénmalige waarneming het Minimum Number Alive (MNA), dus alle reeën
die vanaf een post gezien zijn. Dubbeltellingen worden daarbij zo goed als uitgesloten. Eventuele
bijzonderheden van de dieren (geslacht, leeftijd, visuele conditie, aantal éénjarigen) zijn minder
belangrijk voor een trendontwikkeling. Er zijn altijd twee waarnemers, liefst met een certificaat
reebeheer. De trend geeft na een periode van vijf jaar of langer een duidelijke indicatie. Dat
systeem is vanaf 2016 systematisch doorgevoerd. Vanwege de ‘steekproef’ kan het aantal waarneemposten beperkt blijven tot drie of vier. Alle waarnemingen staan in een exceldocument.

Waarnemingen RT
2016 t/m 2022
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Het MNA van de waarnemingen wordt bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal waarneempunten en in een nauwkeurigheid van 0,1 in een grafiek opgenomen (bovenstaand). In de grafiek
is een logaritmische trendlijn (blauw) getekend. Deze trendlijn houdt rekening met de uitslagen
van de getallen van de waarnemingen en berekent het gemiddelde dat daaruit volgt. Die lijn geeft
feitelijk de populatieontwikkeling aan. Deze is dalend, ondanks het feit dat er zes jaar niet (legaal)
op ree gejaagd werd. Al met al komt de RT tot de conclusie dat de populatie ree voor de laatste
tien jaren 'zelfregulerend' blijkt en vooralsnog een dalende tendens toont. Bij voorzichtig beleid
en goed beheer kan de populatie zich stabiliseren, waarbij schade praktisch niet voor zal komen.
De populatieontwikkeling maakte van 1998 tot ongeveer 2008 een 'exponentiële' ontwikkeling
door. Dit is een bekend verschijnsel indien dieren in een voor hen nieuwe en interessante biotoop
uitgezet worden. Het gaf aanleiding tot redelijk veel afschot van het toen nog niet beschermde

ree. De uit het afschot verkregen gegevens werden consciëntieus geregistreerd. Dat leverde vele
bijzonderheden op en ook een gemiddelde conditie van de toenmalige populatie. Daarmee kan
de situatie van heden goed vergeleken worden. Vanaf circa 2009 maakte de populatie een
negatieve trend door. Dit werd geconstateerd door afnemende zichtbaarheid en minder 'sporen'
in het terrein, zoals veegboompjes, boonsel, prenten, vraat, zitplaatsen. Geiten voerden soms
één kalf, de spronggrootte in de winter beperkte zicht tot hooguit drie of vier dieren (vóór 2008
soms zeven tot acht). Deze trenddaling ontdekten ook anderen.
Aardig is om te vermelden dat de trendbepaling van de RT, zoals op de grafiek op pagina 5 is
weergegeven, door de Wbe Terschelling onbewust bevestigd werd. De Wbe vreesde, dat wanneer vanaf 2016 geen afschot meer zou plaatsvinden, er toestanden zoals in de Oostvaardersplassen zoude ontstaan. Zonder afschot zou de reeënpopulatie onhoudbaar veel worden. Om dat
aan te tonen regelde de Wbe 20 tot 28 telgroepen. Dat had inderdaad ‘effect’: het totaal aan
reeën steeg met het aantal telgroepen!

6

MNA Waarnemingen Wbe
jaar
totaal
gem./telgr.
2016
163
6,5
2017
67
2,5
2018
102
4
2019
60
2,5
2020
90
3,5
2021
82
3
2022
?
?
2023
2024
2025

Trend MNA volgens de Wbe, zie tekst
7
6
5
4
3
2

1
0
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

De grafiek hierboven bewijst dat de Wbe met haar prognose verkeerd zat. Van de Wbe zijn de
MNA-gegevens genomen die de vereniging zèlf aan het Friese Faunaregistratiesysteem (Frs) heeft
verstrekt. De MNA-gegevens zijn door het gemiddelde aantal telgroepen gedeeld. Een opvallende
gelijkenis blijkt tussen de grafieken van RT en Wbe. Uit de logaritmische trendlijn is op te maken
dat de populatieontwikkeling volgens de Wbe de trendlijn van de RT bevestigt. Trendlijnen van
zowel de Reeënstichting als van de Wbe geven een afname van de populatiedichtheid aan.
Na 2021 houdt de Wbe de MNA-gegevens geheim, de vereniging is ‘blijven steken’ in de hoop op
populatiebeheer en haar eigen gegevens duiden dus op een daling van de stand.
Opvallend is tot slot, dat een eenvoudige ‘steekproef’ in het terrein van de RT, met minder onrust
dezelfde resultaten geeft als een massale telling met veel autoverkeer naar en van de telplaatsen
in bos en duin van de Wbe.
Conclusie:
Het ree toont zelf aan dat de populatie gezond is en
blijft. De trend van de populatieontwikkeling is dalend,
hopelijk met de neiging om te stabiliseren. Reeën verschijnen praktisch niet in bebouwde gebieden of in de
polder, in het veld zien we geen armetierige reeën, geiten hebben tegenwoordig vaak twee kalveren.
Geit bij het Griltjeplak, gezond en glanzend!

Wintersprongen nooit meer dan drie - vier reeën samen, de natuurlijke sterfte is normaal. Meldingen van reeën geven altijd aan dat de dieren er prima uitzien, foto's op onder andere sociale
media laten dat ook zien. In bos en duin ogen ze prima, voedsel en rust in ruime mate! De RT
vindt dat door de geconstateerde dalende trend iedere vorm van ongemotiveerd afschot verstorend werkt. De meeste eilanders zijn blij om af en toe een ree in bos of duin te kunnen zien. De
Reeënstichting heeft tot haar opluchting de provincie op enkele doorslaggevende beheerfacetten
mee gekregen.
Uit dit beheer- en werkplan blijkt, dat de populatietrend dalend is, dat er geen kundige
preventiemaatregelen zijn genomen, dat er geen evaluatie van die preventie heeft plaatsgevonden en dat deze redenen alleen al voldoende zijn om de eerste jaren geen machtiging tot
afschot te verlenen.
Mocht afschot toch worden toegekend, dan zal de RT er bij de provincie Fryslân onmiddellijk
op aandringen haar eigen verordeningen te handhaven.
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7.
Beheer en verstoring
Veel mensen die geïnteresseerd zijn in de fauna waarderen het om (een sprongetje) reeën te kunnen waarnemen. Op het vaste land met alle migratie (ook uit gebieden waar geen beheer plaatsvindt) blijft migratie bestaan. Dat is voor dit eiland onmogelijk. Verplaatsing kan alleen op het
eiland zelf, dat maakt vooral een zorgvuldige begeleiding van de sociale rangorde, de populatiedynamiek, binnen het leefgebied van belang, zo leert ook de literatuurstudie. Door gebrek aan rust
ging de gemiddelde conditie vanaf 2012 tot 2016 achteruit, gewichten werden lager (zie ‘Het ree
op Terschelling’). De gewei-opzet liep terug. De bevattelijkheid voor keelhorzel en leverbot nam
toe, er was meer winter- en voorjaarssterfte. Loslopende en hetzende honden kunnen een probleem vormen.
De belevingswaarde wordt mede verstoord door
stroperij. Soms worden verse kadavers gevonden
met een slecht geplaatst schot (hiernaast). Stroperij
is bijna niet op te sporen. Opsporingsambtenaren
doen wat mogelijk is, terwijl ook de donateurs en
sympathisanten van de RT een oog in het veld houden. De jachtdruk in de jaren 2011 tot 2016 bleek ook
funest voor de rust van de dieren. Te veel jagers waren onbekend met ree en kogelschot en zorgden voor
sterke onrust.
Foutief schot boven de buikholte
8.
Eventuele afschottijden
In het geval van onacceptabele economische schade of onacceptabele schade aan flora of fauna
(waaronder die van het ree zelf), dan dienen daarvan betrouwbare gegevens (die een wetenschappelijke basis hebben), overlegd te kunnen worden. Voor aanrijdingen sprak de RT al over het
feit dat het noodzakelijk is dat een BOA of de politie die zou kunnen bevestigen. Mocht besloten
worden dat een bepaalde schade maatschappelijk onacceptabel geacht wordt, dan dient voordat
een machtiging tot afschot verleend wordt, eerst juridisch beoordeeld te worden of er voldoende
en vooral juist toegepaste preventieve maatregelen tegen welke vorm van schade dan ook, zijn
genomen. Een evaluatie van de toegepaste preventie is noodzakelijk om te beoordelen of die
voldoende effect had. Wordt na overwegingen toch besloten tot afschot, dan is onderstaande
suggestie aanbevelenswaardig. Het is wettelijk verplicht om ree binnen de door de overheid
vastgestelde tijden te bemachtigen, maar pauzes binnen die tijden zijn voor de rust van het ree
heel gunstig. Een onderzoek van Andreas Möhring in Duitsland komt daar ook op neer. Bruno

Hespeler zegt hetzelfde om de effectiviteit van afschot te ondersteunen. Overweeg daarom eventueel noodzakelijk afschot in de wettige jachtperiodes van vier tot zes weken te beperken. Meer
zichtbaarheid en rust is het gevolg, de belevingswaarde is ten voordele van toerist en eilander.
Voor afschot is het ethisch vereist dat daarvoor uitsluitend grofwildjagers die een erkend diploma
voor deze diersoort behaald hebben, worden ingezet. Bovendien dient schotbekwaamheid aangetoond te worden. Staatsbosbeheer heeft in 2022 al aangekondigd hogere eisen te willen stellen
aan jagers die voor het afschot van (beschermde) diersoorten in aanmerking komen. De RT ondersteunt dit streven van harte. Het vroegere jachtdiploma geeft daarover onvoldoende zekerheid,
zoals ieder in eerdere jaren op het eiland kon constateren.
Jan

Febr
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Bok- en geitkalveren

9.
Conditieproduct
Indien ooit een gering afschot wordt doorgevoerd is het heel leerzaam om van de geschoten
dieren het conditieproduct te meten. Met dit ‘product’ (op te vatten als een zaakgegeven, een
‘product’ dus eigenlijk) wordt het gewicht in samenhang met de afmetingen bepaald. Zowel grote
als kleine reeën kunnen immers gezond zijn! Berekening: 100 x het netto gewicht in kilo’s (zonder
ingewanden, hart en longen) delen door de lengte van het ree van spiegel tot borstbeen en de
hoogte van borstkas achter de voorloper tot bovenkant rug, in centimeters. Dus een ontweid dier
(inclusief vel, lopers en kop) van 14,5 kilo heeft een CP van 1450 : 67 (cm lengte) : 22 (cm hoogte)
= 0,98. De vergelijkingen tussen CP’s geven vooral bij een meerjarige trend een indicatie van de
conditie, zie daarvoor ook de eerder genoemde nota Het Ree op Terschelling. Vijfjarige periodes
zijn betrouwbaar. Indien over een periode van vijf jaar het CP met een tiende punt (van 0,98 naar
0,88) met een voorliggende vijfjaartermijn vermindert, dan is dat een reden om oplettend te
worden. Het zou kunnen duiden op een te hoge stand.
De constatering van eventuele ziektes door onderzoek van het geweide en de organen is een
goede bezigheid. (Een onderzoek in de jaren 2004/5 bewees dat sommige reeën besmet waren
met para-tbc). Bemonstering bij voorkeur door iemand met een opleiding tot gekwalificeerd
persoon (GP) ter beoordeling van de organen, of beter nog door een dierenarts.

CP-bepaling met behulp van een boom-schuifmaat (en een unster voor het gewicht)

Opmerkingen
1. Dit beheer- en werkplan is bedoeld om duidelijk aan te geven dat het leefgebied Terschelling, in tegenstelling tot vele andere leefgebieden voor ree in Nederland, een geheel eigen
beheer noodzakelijk maakt.
2. Eén van de doelstellingen die de RT voor het reebeheer op het eiland ondersteunt, is om
de zichtbaarheid, de rust en het welzijn van en voor het ree te garanderen. Alle eventueel
noodzakelijk geachte beheermaatregelen dienen wetenschappelijk getoetst te worden.
Om dit doel te bereiken kan juridische hulp ingeschakeld worden.
3. De Reeënstichting Terschelling neemt onder de toegekende verantwoordelijkheden de
verantwoordelijkheid op zich voor een passend en maatschappelijk geaccepteerd beheer.
Het door de stichting opgestelde beheer- en werkplan biedt daarvoor de nodige garanties.
4. De oprichting van de Reeënstichting werd gestimuleerd door het falend beleid van de
eilander Wbe.
5. De RT is van mening, dat uitsluitend een goed functionerend beheer/werkplan kan worden
opgesteld door deskundigen op het gebied van jacht en schietvaardigheid op en van het
eiland. Het voornaamste criterium blijft dat het ree zelf de noodzaak aandraagt voor
eventueel te nemen beheermaatregelen. Trendwaarnemingen zeggen iets over de stand
van de populatie.
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6. De RT maakt zich sterk om voldoende en goede preventieve maatregelen te treffen,
waarvoor zij graag gebruik maakt van de medewerking van organisaties en overheden.
7. De filosofie over natuurbeleving en faunabeheer hebben gelijkenissen met die van Staatsbosbeheer. De Reeënstichting zou het daarom op prijs stellen om met deze TBO samen te
werken.
8. De RT vindt een koerswijziging voor Wbe’s in het algemeen op zijn plaats, waardoor duidelijker wordt dat ‘beheer’ niet synoniem is met ‘afschot’. Daartoe zou een meer objectieve
begeleiding voor het fauna(wild)beheer bij kunnen dragen, waartoe een voorzitter en
secretaris gekozen zouden kunnen worden zonder jachtakte. Een statutenwijziging die voldoet aan de tegenwoordige eisen voor faunabeheer is daarbij aanbevelenswaardig.
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