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De Reeënstichting Terschelling heeft onderzoek naar de ontwikkeling van de eilander popula-
tie reeën gedaan door haar eigen waarnemingen te vergelijken met de aantallen die de 
plaatselijke wildbeheereenheid (Wbe) zelf heeft aangeleverd aan het Friese faunaregistratie-
systeem (FRS). Al jaren spreekt deze jagersvereniging over het feit, dat de populatie reeën - 
vanwege het vanaf 2016 uitblijven van de jacht daarop - zodanig zou groeien, dat daardoor 
toestanden van een overbevolking ree zou kunnen ontstaan zoals de Oostvaardersplassen la-
ten zien voor herten, runderen en paarden. Uit ons onderzoek blijkt iets heel anders dan wat 
de Wbe de bevolking en de Friese en landelijke overheden wil doen geloven.  
 
De overheid verwacht van faunabeheerders dat diersoorten 'geteld' worden. Voor veel soor-
ten, vooral van vogels, is dat heel goed te doen en sommige zoogdieren laten zich ook uitste-
kend tellen, zoals herten, hazen, konijnen en olifanten. 
Sommige beheerders denken ook ree te kunnen tellen, maar dat blijkt een wensvolle gedach-
te. Het ree is een heimelijke diersoort, blijft vaak in de dekking, komt tevoorschijn indien de 
rust voor de dieren gegarandeerd lijkt, liefst in wat aangename weersomstandigheden. Zoals 
na een plaatselijke regenbui waarna de zon tevoorschijn komt, niet te veel wind, doorsnee 
temperaturen. Want het ree houdt - net als de mens - van 'lekker' weer.  
De Reeënstichting heeft in het reebeheerplan 2021 - 2026 (zie www.ReeTerschelling.nl) argu-
menten genoemd waarom het ree zo moeilijk te tellen is. De Stichting spreekt dan ook liever 
van 'waarnemingen', die de Stichting uitsluitend gebruikt om de trend van de populatieom-
vang na te kunnen gaan.  
 
De plaatselijke jagersvereniging houdt zich aan de landelijk ingevoerde 'drietelling' die gehou-
den wordt op een ochtend, aansluitend op de daarop volgende avond en ochtend. Die begin-
datum wordt lang van tevoren bepaald. De weersomstandigheden kunnen uiteenlopen en 
daardoor van jaar tot jaar de tellingen verstoren. Een drietelling is bovendien heel subjectief 
en leidt onherroepelijk tot 'dubbeltellingen' doordat dezelfde reeën op verschillende zittingen 
meegeteld worden. Het bleek dat vele Wbe's alle geziene reeën van de drietelling als totaal 
opgeven. De gedachte daarbij is dat hoe meer telplaatsen je hebt, hoe meer reeën er moeten 
zijn. Met die denkwijze bestaat er geen uitzicht op inzicht, zulke tellingen leiden tot onbe-
trouwbare getallen. Men bedacht toen een methode die een deel van de dubbeltellingen kan 
uitsluiten: noteer het maximale aantal dat op één zitting gezien is. Eventueel kan een verdeling 
gemaakt worden tussen bok en geit. Zie je een aantal tegelijk, dan weet je zeker hoeveel reeën 
op die waarneming in het veld waren. Dat aantal heet dan het Minimum Number Alive (MNA).  
 

 
Voor het reebeheer is wetenschappelijk van belang om bij benadering te weten wat de trend 
van de populatie-ontwikkeling binnen een leefgebied is. Terschelling is met zo'n leefgebied 
uniek, reeën moeten op het eiland blijven! Een trendbepaling kan aangeven of deze populatie 
groeit of afneemt, daarvoor is een periode van minstens vijf jaren noodzakelijk. Belangrijk 
daarbij is dat onder dezelfde weersomstandigheden waargenomen wordt en dat dit op exact 
dezelfde tijden en plaatsen gebeurt.  
Omdat het ree graag uit de dekking komt bij goed weer, acht de Reeënstichting het van belang 
om juist bij dat weertype de trendwaarnemingen uit te voeren. In april is het weer meestal 
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aangenaam, de bladgroei komt nog nauwelijks op gang, zodat ook reeën op 200 meter goed 
te zien zijn. De dagen daarvoor worden kort tevoren bepaald voor een avond of ochtend.  
Om de trend te bepalen heb je ook geen groot aantal waarneemposten nodig, een steekproef 
is statistisch voldoende betrouwbaar, zowel voor het aantal posten als voor het terrein. De 
waarneming blijft beperkt tot één ochtend of avond, dat voorkomt praktisch geheel de dub-
beltellingen. Het MNA wordt genoteerd. Noodzakelijk is wel om jaarlijks dezelfde waar-
neempost op een avond of ochtend te gebruiken en om dezelfde tijden aan te houden. De 
tijdsduur is circa twee uren, te beginnen voor zonsopkomst en/of tot na zonsondergang, liefst 
met de zon in de rug. Het MNA van alle waarnemingen wordt bij elkaar opgeteld en gedeeld 
door het aantal posten en in tienden weergegeven De Reeënstichting Terschelling heeft deze 
methode voor een trendbepaling vanaf 2016 systematisch doorgevoerd, maar overweegt 
vanaf 2022 een iets andere indeling te volgen. 
Uit de tabel ontstaat de grafiek met de logaritmische wiskundige trendlijn (blauw) voor de 
populatie-ontwikkeling. 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 
populatie-ontwikkeling aan en ieder kan zien dat die dalend is, ondanks het feit dat er de zes 
jaar niet (legaal) op ree geschoten is. Al met al komt de Reeënstichting Terschelling tot de 
conclusie dat de populatie ree voor de laatste tien jaren 'zelfregulerend' blijkt en vooralsnog 
een dalende tendens toont. Bij voorzichtig beleid zal de populatie zich stabiliseren. 
  

 
Het ree toont zelf aan dat de populatie gezond is of blijft. Ze verschijnen praktisch niet in be-
bouwde gebieden of in de polder, geen armetierige reeën te zien, geiten hebben twee kalve-
ren, nooit meer dan drie - vier reeën samen, de natuurlijke sterfte is normaal, prachtige foto's 
op Facebook laten gezonde reeën zien. In bos en duin ogen ze prima, voedsel en rust in ruime 
mate! De Reeënstichting Terschelling vindt dat bij een mogelijke stabilisatie van de populatie 
ieder willekeurig en ongemotiveerd afschot daarbij het evenwicht van de soort verstoort. De 
meeste eilanders zijn blij om af en toe een ree in bos of duin te kunnen zien en de Reeën-
stichting maakt zich daar sterk voor. 
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De Wbe houdt zich aan de lang tevoren landelijk vastgestelde datum en zet daartoe een groot 
aantal telposten in. Door alles bij elkaar op te tellen kwam de Wbe tot de mening dat de popu-
latie wel sterk moest groeien. Hun waarschuwing was: 'als we geen afschot krijgen komen we 
in de situatie van de Oostvaardersplassen terecht'. Langzamerhand wordt duidelijk dat die 
optellingen als onbetrouwbaar en niet werkzaam beschouwd moeten worden, waarmee ook 
die manier van tellen tot het verleden zou moeten behoren. Vanaf 2016 is de Wbe ook 
begonnen om dat 'MNA' te vermelden, een verbetering die oplettend gevolgd zal worden. De 
vereniging geeft met die aantallen (misschien onbedoeld) wèl aan dat de trend van de popu-
latieontwikkeling een andere wending krijgt dan wat eerder openbaar werd gemaakt.  
Het jaartotaal van de MNA-tellingen van de Wbe (kolom 2 in de tabel hieronder) gedeeld door 
het aantal telposten (gemiddeld 25), waarmee kolom 3 van de tabel gevormd wordt, afgerond 
op 0,5. Dit zijn de gegevens voor de grafiek. Uit de logaritmische trendlijn blijkt, dat de popula-
tieontwikkeling volgens de Wbe de trendlijn van de Reeënstichting volgt. Trendlijnen van 
zowel de Reeënstichting als van de Wbe geven een afname van de populatiedichtheid aan.  
 
  

 
 
Met deze grafiek geeft de Wbe toe, dat de bewering dat de populatiegroei 'de pan uitrijst' op 
onwaarheid berust. Zou de Wbe de komende jaren verhogingen in het MNA melden, dan zal 
de Reeënstichting die nauwgezet bestuderen.  
De Reeënstichting is van mening dat onder goed wildbeheer verstaan moet worden hoe pre-
ventieve maatregelen ondersteund kunnen worden om afschot van een beschermde dier-
soort te voorkomen. Deze maatregelen zijn tot op heden niet doorgevoerd. Contraproductief 
is om Wbe-leden die zich wel bewust zijn van goed wildbeheer uit die vereniging te willen 
zetten. De Wet natuurbescherming maakt overtuigend melding van de te nemen preventieve 
maatregelen ter voorkoming van onacceptabele schade. De Reeënstichting heeft daarom met 
de gemeente overlegd om verbeteringen bij de badweg naar Paal 8 door te voeren. Wellicht 
kan een volwassen onderhoud met de Reeënstichting de Wbe tot redelijk wildbeheer in de 
toekomst bewegen?  
 
Namens het bestuur van de Reeënstichting, april 2021. 
Jan M. Smit, secretaris, reecoördinator 
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