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PERSBERICHT 

 

Reewildtellingen 2013 
 
 

Op dinsdag 2 en woensdag 3 april 2013 zal de Wildbeheereenheid “West-Twente” (WBE - 

www.wbewest-twente.nl) haar jaarlijkse reewildtelling in haar velden organiseren. Het werkgebied van 

de WBE in Midden-Overijssel omvat zo’n 17.500 ha en ligt binnen de min of meer natuurlijke grenzen 

in het noorden het Overijssels Kanaal, het oosten de Veeneleiding en het Twentekanaal zijtak Almelo, 

in het zuiden de A1 en in het westen de Sallandse Heuvelrug.    

 

Jaarlijks wordt de populatie reeën op een van te voren landelijk vastgestelde periode gelijktijdig geteld binnen 

het werkgebied van de WBE “West-Twente”. Dit is een voorwaarde van de provincie Overijssel om een goed 

populatiebeheer te kunnen uitvoeren. De WBE kan daarbij gebruik maken van de kennis die door de 

Vereniging Het Reewild (www.reewild.nl) beschikbaar wordt gesteld  

 
De tellingen worden strak georganiseerd door de actieve reewildcommissie van de WBE  en in tientallen 

velden gelijktijdig uitgevoerd. Dit  gebeurd op dinsdagavond 2 april en woensdagmorgen en woensdagavond 

3 april 2013. Geteld wordt binnen clusters, leefgebieden waarbinnen reewild in de biotopen als standwild 

voor komt. Door telploegen wordt op lijsten en kaarten nauwkeurig vastgelegd wat er wanneer op welke 

locatie werd waargenomen. Daarbij wordt gelet op de leeftijd (kalf of volwassen ree) en op het geslacht (geit 

of bok). Iedere beheerder kent immers zijn of haar veld en de daar levende reeën het beste. Binnen elk cluster 

van 3 tot 5 velden moet samen geteld worden en moeten dubbeltellingen er uit gefilterd worden. Op 

donderdagavond 28 maart 2013 hier voorafgaand  krijgen alle deelnemers de instructie en formulieren 

overhandigd op het bureau van de WBE in De Boerderieje aan de Albertsdijk/hoek Oosterhofweg in Rijssen.   

 

Alle telgegevens worden na afloop zo spoedig mogelijk overhandigd aan de reewildcommissie en nauwkeurig 
gecontroleerd. Daarna worden alle gegevens digitaal vastgelegd in het FaunaRegistratieSysteem van de 

provincie Overijssel. De invoer van de gegevens, waarbij ook de velden digitaal zijn vastgelegd en gegevens 

van de beheerders, is een tijdrovend werk, maar moet binnen een paar dagen door de vrijwilligers uitgevoerd 

zijn.  

 

Zelfs onder de meest gunstige omstandigheden zullen nooit alle reeën geteld kunnen worden. Er blijft altijd 

een deel onzichtbaar in de dekking. De resultaten, dat wat waargenomen wordt, zijn sterk afhankelijk van de 

weersomstandigheden en eventuele verontrusting door landbouwwerkzaamheden, recreanten en verkeer. 

Gezien het feit, dat voorafgaand aan de tellingen de paasdagen geweest zijn, kan de recreatiedruk en ook een 

verontrusting door paasvuurrook de resultaten beoordelen. De telresultaten kunnen elk jaar wisselend zijn en 

zelfs per telgebied wisselen. 
 

 

 

 

 

http://www.wbewest-twente.nl/
http://www.reewild.nl/
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Telcijfers alleen zijn ondertussen niet meer leidend voor het populatiebeheer, afschotcijfers over de afgelopen 

jaren en valwildgegevens (verkeersslachtoffers) spelen ook een belangrijke rol. De Wildbeheereenheid 

“West-Twente” en de beheerders van het reewild willen de leefruimte zo optimaal mogelijk benutten, om 

zodoende een goede en gezonde stand te behouden en om daarop een populatiebeheer met een passend 

afschot af te stemmen. Zij zijn zich er van bewust dat de aanwezigheid van het reewild op het platteland een 

belangrijke economische rol speelt in de wijze waarop onze streek recreanten genieten van landschap en 

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 
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