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PERSBERICHT 

 

Reewildbeheer 
 
 

Op donderdag 19 september 2013 zullen  de beheerders van het reewild binnen de Wildbeheereenheid 

“West-Twente” (WBE - www.wbewest-twente.nl) zich melden op het bureau van de WBE in De 

Boerderieje aan de Albertsdijk te Rijssen. Om 20.00 uur worden alle betrokkenen verwacht. 

 

Wildmerken 

Tijdens deze avond zullen de beheerders persoonlijk hun niet gebruikte wildmerken moeten inleveren. Zodra 

een ree geschoten wordt, moet dit namelijk direct voorzien worden van een geregistreerd wildmerk. Deze 

merken, verdeeld naar vrouwelijk of mannelijk, worden afgegeven door de Faunabeheereenheid Overijssel 

(FBE) en gebruikt binnen de WBE.  

 
Afschot 

Ook moeten de beheerders persoonlijk een schriftelijke aanvraag indienen voor een afschot van reeën in 2014. 

De aanvraag van het gewenste aantal af te schieten reeën per veld, reegeiten of reebokken, wordt getoetst 

door de WBE aan de hand van eerder gerealiseerd afschot, informatie over de totale populatie in een 

leefgebied en bijvoorbeeld de biotoop en het grondgebruikgebruik. Veel informatie is door de WBE en door 

haar betrokken leden vastgelegd in het provinciale FaunaRegistratieSysteem (FRS). Ook afschot moet door de 

beheerder direct in dit systeem digitaal gemeld worden. Hierdoor heeft zowel de WBE als de provincie direct 

actueel inzicht in het populatiebeheer.  

 

Reewildbeheerplan 

Alle informatie die de WBE beschikbaar heeft over het beheer van reewild en de populaties worden 
beschikbaar gesteld aan de FBE. De WBE stelt een nieuw actueel reewildbeheerplan op voor de periode 2014 

– 2020. Dit plan bestaat uit 2 delen te weten  een werkplan van de WBE  en een afschotlijst op veldniveau. 

Het nieuwe beheerplan zal door de WBE voor eind september 2013 ingediend worden. Dit wordt vervolgens 

getoetst door de FBE en de Provincie Overijssel. Zij streven ernaar uiterlijk op 1 december 2013 alle 

aanvragen (van alle WBE’s  in Overijssel) beoordeeld te hebben. Indien het vastgelegde toekomstige beheer 

wordt goedgekeurd, zal uiterlijk op 7 december 2013 een machtiging afgegeven worden om dit voorgenomen 

beheer uit te voeren. 

 

  

Nadere informatie: 

 

G.D. Velten  bestuurslid / voorzitter reewildcommissie      
Weverstraat 32 
7461 CD Rijssen 
prive  tel.  0548-542425 
mobiel   06-29076243 
E-mail  gdvelten@3-aim 

http://www.wbewest-twente.nl/
mailto:gdvelten@3-aim.nl

