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PERSBERICHT 

 

Cursus reewildbeheer 
 

 

De Wildbeheereenheid “West-Twente” (WBE) adviseert haar leden om deel te nemen aan een cursus 

reewildbeheer van Vereniging Het Reewild op 3, 10, 17 en 24 september 2012, te houden in de zaal van 

café restaurant De Haverkamp in Zwolle. Daarnaast zal er een dagdeel schietvaardigheid komen op de 

schietbaan De Berkenhorst in Elspeet. De cursus kan afgesloten worden met een gecertificeerd examen, 

verzorgd door IPC Groen Ruimte, af te leggen op 5 of 12 november 2012 in Elspeet. 

  

 

Sinds 2009 hebben al diverse reewildbeheerders deze cursus gevolgd, waarbij onder meer de biologie van het 

ree, de sociale structuur van de reeënpopulatie, draagkracht, voedselstrategie en de populatiedynamiek 

behandeld wordt. Ook wordt aandacht geschonken aan schadeproblematiek, de wetgeving met alle 

bijbehorende ontheffingen, vergunningen en aanwijzingen, de relatie tussen reedichtheid en de kwaliteit van 
het leefgebied, het beheer, de selectiecriteria bij het noodzakelijke afschot, hygiëne en hulpmiddelen bij het 

verzorgen van het geschoten ree. 

 

De cursus, met theorielessen gericht op de praktijk wordt verzorgd door reeënkenners- en beheerders.  De  

kern van elk reeënbeheer is populatiebeheer. Het is in de Nederlandse situatie van belang, dat de aantallen van 

de populatie afgestemd zijn op het welzijn van het ree voor een duurzame instandhouding. Veel aandacht zal 

geschonken worden aan het begrip draagkracht en waarom dit wordt toegepast bij populatiebeheer. Het is 

belangrijk, dat beheerders de draagkracht van een biotoop kunnen bepalen. Voor het uitvoeren van het beheer, 

moet onvermijdelijk het wapen gehanteerd worden. De theorie van het wapen, het richten en schieten zal door 

een instructeur met de docent behandeld worden, waarbij op de schietbaan in Elspeet geoefend kan worden.  

 

De wildbeheereenheid “West-Twente” hoopt, dat nog vele reewildbeheerders of andere belangstellenden, een 
jachtakte is geen voorwaarde voor deelname aan de cursus, zich zullen aanmelden. 

    

Voor nadere informatie nodigen wij u uit contact met op te nemen met: 

 

  

G.D. Velten  voorzitter reewildcommissie      
Weverstraat 32 
7461 CD Rijssen 
prive  tel.  0548-542425 
mobiel      0651931797 
E-mail  gdvelten@3-aim 

mailto:gdvelten@3-aim.nl

