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201116 Besluit Faunabeheereenheid Fryslân over Reebeheer Terschelling 2020 
 
De Provincie heeft randvoorwaarden vanuit het beleid meegegeven voor het reebeheer op 
Terschelling. In de eerste plaats moet maximaal worden ingezet op preventie van 
aanrijdingen met reeën. Hieraan is voldaan door de volgende preventieve maatregelen: 

• Waarschuwingsborden van Staatsbosbeheer. 

• Informatiefilms tijdens de bootreis. 

• Prio-nummer van SBB om melding te kunnen maken van misstanden in het veld. 

• Verkeersdrempels. 

• Bermmaaien. 

• Snelheidsbeperkingen (60 km/u). 

• Wildspiegels, met name op de gedefinieerde hotspot langs de Badweg.  
Aanvullend is de WBE in overleg met de gemeente om eerder door de wegbeheerder 
verwijderde waarschuwingsborden terug te plaatsen. 
 
Verder heeft de Provincie bepaald dat er niet meer dan 5 aanrijdingen met reeën per jaar 
mogen plaatsvinden. Bij zulke kleine aantallen aanrijdingen kan het toeval een grote rol gaan 
spelen. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat de FBE het ene jaar wel machtigingen afgeeft 
en het volgende jaar weer niet. Dat is vanuit beheer oogpunt ongewenst. Daarom heeft de 
FBE op 25 juni 2020 in een bespreking met WBE Terschelling en SBB dit als volgt ingevuld: 
Afschot wordt opengesteld bij > 5 aanrijdingen per jaar of een voortschrijdend driejaarlijks 
gemiddelde > 3,0. Met dit laatste criterium worden fluctuaties als gevolg van toeval gedempt.  
 

 
 
Toepassing van het eerste criterium over de afgelopen jaren zou tot afgifte van machtigingen 
hebben geleid in het jaar 2017 en in 2020 als er nog een 6e aanrijding bij komt. 
Toepassing van het tweede criterium over de afgelopen jaren zou tot afgifte van machtigingen 
hebben geleid in de jaren 2018 en 2019. In 2020 niet, omdat steeds gekeken wordt naar het 
gemiddelde over de drie voorgaande jaren. Per saldo had de FBE dan machtigingen kunnen 
afgeven in 2017, 2018, 2019 en in 2020 als er nog een 6e aanrijding bij komt. 
 
Op het moment dat voldaan wordt aan het eerste òf het tweede criterium moet direct gestart 
kunnen worden met afschot. Daarom wordt aan de FBE voorgesteld om voor het jaar 2020 
zodra er 6 gevalideerde aanrijdingen zijn machtigingen af te geven voor afschot binnen het 
gestippelde gebied rond de Badweg West. De rode punten op deze kaart zijn locaties waar 
aanrijdingen met reeën hebben plaatsgevonden in de jaren 2017-2019. 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021

Aanrijdingen Terschelling 3 4 6 1 2 5

Voortschrijdend 3 jaargem. 2,3 4,3 3,7 3,0 2,7
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Voor afschot is tevens een grondgebruikersverklaring nodig van Staatsbosbeheer als eigenaar. 
SBB heeft aangegeven mee te werken aan reebeheer op Terschelling. Dit betekent ook 
medewerking aan afschot indien en voor zover dat is toegestaan op basis van door de 
provincie Fryslân vastgesteld beleid en de daarvoor vastgestelde criteria. Het bepalende 
wettelijke belang is verkeersveiligheid. Staatsbosbeheer heeft geen eigen interpretatie van de 
criteria, de cijfers en de urgentie. Dit is aan het bevoegd gezag en de verantwoordelijkheid van 
de FBE. Staatsbosbeheer heeft regie op waar en hoe afschot plaats vindt in de door SBB 
beheerde terreinen.  

Met betrekking tot de hoogte van eventueel afschot in 2020 moet rekening gehouden worden 
met de beperkte oppervlakte van het gebied waarvoor machtigingen afgegeven worden en 
met de beperkte resterende tijd in 2020. Aan de FBE wordt voorgesteld om in geval van een 
6e slachtoffer in november 6 stuks afschot toe te kennen (2 bokken en 4 geiten). In geval van 
een 6e slachtoffer in de eerste helft van december is het voorstel 4 stuks (1 bok, 3 geiten) en 
in geval van een 6e slachtoffer na 15 december 2 stuks (1 bok, 1 geit). De hoogte van dit afschot 
dient gezien te worden in relatie tot het door de WBE Terschelling gevraagde afschot van 55 
stuks en het door de werkgebiedscoördinator geadviseerde afschot van 23 stuks. 
 
Aan een eventuele toewijzing kunnen geen rechten ontleend worden voor 2021. 
Besluitvorming over de hoogte van eventueel afschot in 2021 verloopt, samen met het 
vaststellen van de zonering via een apart traject voor alle WBE’s in de provincie tegelijk.  
 


