
DOOR REINIER BROEKS 

De onlangs gepresenteerde Richtlijn Reeënbeheer is er 

duidelijk over. De VHR adviseert de volgende afschotperiodes: 

• Reebokken [incl. jaarlingen) va n 1 april tot 1 september 

• Reegeiten en kalveren van 1 september tot 1 januari 

• Smalreeën en jaarlingen van 1 april tot 1 juni 

Dit advies is goed onderbouwd va nuit de fysiologie va n het 

ree, maar helaas mag in Nederland iedere provincie zijn eigen 

afschottijden vaststellen en loopt het dus nogal eens anders. 

De praktijk in ons land is dat er twaalf relatief kleine gebieden 

met zeer uiteenlopende regels rondom afschot bestaan. Dat 

leidt gegarandeerd tot verwarring en problemen bij het beheer; 

zeker in het geva l van overlappende leefgebieden . Daarnaast 

wordt het nog ingewikkelder door voor het afschot onderscheid 

te maken tussen bok- en geitkalve ren, smalreeën, jaarlingen, 

bokken en geiten . Het vraagt veel kennis en ervaring om een 

ree goed aan te kunnen spreken. 

Nederland 
"De bedoeling is om bij het vrouwelijk afschot 50% jong en 50% 

oud te schieten." legt Marien Greep [oud-voorzitter va n de VHR) 

uit. Vanaf april kan begonnen worden met de smalreeën om 

vervolgens va naf september tot april de geiten en de kalveren 

te schieten. Greep: "Uiteraard schiet je eerst het kalf en dan 
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de geit. En in februari / maart moet het lukken nog een paar 

oude geiten te schieten. Sommige provincies hebben helaas 

in september en oktober geen afschot. Daar moet je dus tijdig 

met beheer beg innen . Vroeg beg innen heeft ook als voordeel 

dat in de zomer vanaf een uur voor zonsopgang tot een uur na 

zonsonderga ng geschoten mag worden . In de w inter is dat nog 

maar een halfuur. " Een rondje langs de buitenlandse velden 

leve rt een al even ve rsnipperd beeld op. Het grote verschil met 

Nederland is dat in het buitenland de afschottijden meestal in 

de wet zijn vastgelegd, met de mogelijkheid om 'lokaal' maat

werk te leve ren zoals in de Duitse deelstaten en Schotland. 

Duitsland 
In Duitsland start het afschot op geiten en kalveren in de 

meeste deelstaten op 1 september en sluit het op 31 januari. 

Stephan Angermayer, beleidsmedewerker bij het Landes

jagdverband Rheinland-Pfalz vertelt dat va n oudsher door de 

overheid gestreefd is naar zoveel mogelijk jachtrust. In de RLP 

heeft de lobby van de jagers ertoe geleid dat het bokkenseizoen 

niet meer op 15 oktober, maar op 31 januari eindigt. "Jagers 

schieten het liefst bokken. Zeker onze Nederlandse gasten ; 

die gaan voor de trofeeën. Ondanks dat het verplicht is geiten

afschot op te nemen in de afschotplannen (en te realiseren, 

red.1. komt er in de praktijk bar we inig van terecht. Terwijl 



juist in de geitenafschotperiode [van 1 september tot en met 

31 januari) de situatie voor het afschieten van geiten ideaal is. 

Er zit dan weinig of geen blad meer aan de bomen en er treedt 

sprongvorming op waardoor er meestal een goed vergelijk 

mogelijk is tussen geiten, smalreeën en kalveren. Al met 

al nauwelijks redenen om het afschot niet te realiseren." 

De VHR is van mening dat verantwoord afschot altijd de 

basis van beheer is, ook bij de zogenaamde trofeeënjacht. 

België 
Onze Vlaamse collega's hebben sinds kort verruimde openings

tijden, Voorheen was het afschot op geiten en kalveren open 

van 15 januari tot 16 maart; nu is dat van 1 januari tot 1 april. 

In Wallonië kan men van 1 oktober tot 1 januari op de geit. 

Kathleen Vanhuyse van Hubertus Vereniging Vlaanderen 

beaamt dat een afschotperiode van drie maanden betrek

kelijk kort is, maar ondanks dat wordt het grootste deel van het 

afschot gerealiseerd. "Zeker met de onlangs ingevoerde maat

regel in Vlaanderen" vertelt Vanhuyse: "Wanneer geitenafschot 

niet voldoende is gerealiseerd, dan worden er een volgende 

keer minder loodjes voor bokken afgegeven. Deze werkwijze 

is bij een paar WBE's tot volle tevredenheid getest en wordt nu 

Vlaanderen-breed doorgevoerd," 

Groot-Brittannië 
Jan Andrews van de British Deer Society: "Bij ons kun je het 

hele jaar op reeën jagen. Van november tot april op geiten en 

kalveren en van april tot november op de bokken . Als je sterk 

wilt ingrijpen op een populatie of je wilt gewoon een gezond be

stand hebben wat weinig schade en valwild oplevert, dan moet 

je geiten schieten. De professionele beheerders hebben geen 

enkele moeite om het, door henzelf bepaalde, afschot binnen 

te halen . Het eindresultaat is een mooie bokkenpopulatie die 

uitstekend geschikt is voor onze [buitenlandse) gast jagers." 

Centraal informatieaanbod 
Volgens Gerrit-Jan Spek van Spek Fauna-Advies moet de 

discussie meer gaan over het beperken van aanrijdingen en het 

zorgen voor gezonde reeën. "Er moet", aldus Spek, "beheerd 

worden wanneer reeën het meest actief zijn. Geiten en kalveren 

zijn dat in september en oktober. Dan zijn ze goed zichtbaar, 

Ook ben ik voorstander van een centraal informatiepunt waar 

alle afschottijden vermeld staan. Die informatie staat wel 

allemaal in het FRS (Fauna Registratie Systeem!. maar zou 

bijvoorbeeld ook prima via de website van de VHR beschikbaar 

kunnen worden gesteld." 
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