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Reewildtellingen 2014 
 

 

Op maandag 31 maart 2014 en dinsdag 1 april 2014 wordt binnen het werkgebied van de 

Wildbeheereenheid “West-Twente”(WBE) weer de jaarlijkse reewildtelling gehouden. 

 

Ieder voorjaar worden gedurende een avond, de aansluitende morgen en de avond van dezelfde dag in de 

velden de reeën geteld. De resultaten worden vastgelegd op tellijsten waarbij gekeken wordt naar niet alleen 

maar aantallen, maar ook naar de verdeling in vrouwelijke en mannelijke reeën en de leeftijd. Deze 

inventarisaties vormen een basis voor het beheer wat over telkens voor een langere tijd wordt vastgesteld.  

 

Door de reewildcommissie van de WBE worden de tellingen georganiseerd,waarbij in telploegen van 3 

personen geteld wordt in ruim 50 velden waar het reewild beheerd wordt. Naast de lokale beheerder gaat er 

ook een onafhankelijk waarnemer bij elke telploeg mee het veld in.  

 

De resultaten van de tellingen zijn afhankelijk van de weersomstandigheden maar ook van de activiteiten die 

er eventueel in het veld plaatsvinden door recreatie of landbouw. Ook weten we, dat zelfs onder de meest 

gunstige omstandigheden maar een gedeelte van de populatie waargenomen kan worden. Wel geven deze 

tellingen, in combinatie met de resultaten van het jaarlijkse afschot en de cijfers van verkeersslachtoffers een 

indicatie van de ontwikkeling van de stand in kwantiteit en kwaliteit. 

 

Voor het reewildbeheer maakt de WBE met haar leden gebruik van de kennis en ervaring van de Vereniging 

Het Reewild (www.reewild.nl). De resultaten van de tellingen worden door de reewildcommissie digitaal ter 

beschikking gesteld aan de provincie Overijssel. De provinciale Faunabeheereenheid speelt een belangrijke 

rol in het afstemmen van de populaties reeën in samenspraak met alle belanghebbenden. 

 

De Wildbeheereenheid “West-Twente” en de beheerders van de reeën willen de natuurlijke leefruimte zo 

optimaal mogelijk benutten en daarop het beheer ook met een passend afschot af te stemmen. Op deze wijze 

wordt gegarandeerd,  dat er jaarlijks een goede en gezonde populatie van reeën in de toekomst aanwezig is in 

de vrije natuur.   

 

Nadere informatie: 

 

 

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

http://www.reewild.nl/
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