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RIJSSEN/WIERDEN "Een bok schieten willen ze wel. Maar reegeiten schieten, daar hebben ze 
een hekel aan", merkte H. Gerrevink, werkzaam bij de provincie bij de Fauna Beheer Eenheid, op 
tijdens een bijeenkomst van jagers van verschillende Wild Beheer Eenheden in Rijssen.  

Toch zullen de jagers in Twente daar, wat de provincie betreft, aan moeten geloven. Aanwezige 
jagers beamen de opmerking van Gerrevink. Bokken oké, geiten nee. "Maar”, zo benadrukt 
Gerrevink, “er zullen de komende periode vooral reegeiten geschoten moeten worden. Jagers geven 
onvoldoende uitvoer aan het provinciale besluit wat betreft het aantal reeën dat er mag zijn. De 
reeënpopulatie is te groot in Twente. Schade aan gewassen en verkeersongelukken zijn het gevolg." 
 
Jagers in Wierden, Rijssen en Hellendoorn hebben onvoldoende reeën afgeschoten, ze komen aan 
83 %.  
Vanuit de provincie is het beleid aangescherpt, het afschotpercentage moet hoger: “Er mogen 
ongeveer 250 reeën lopen in het gebied van WBE West Twente, maar er lopen er na het vereiste 
afschot nog heel wat meer.” 
Reewildbeheer is géén jagen! Dat is de boodschap die de provincie nadrukkelijk laat klinken 
tijdens deze bijeenkomst. “Het mag er dan wel op lijken, want er wordt gebruik gemaakt van een 
geweer, maar in werkelijkheid is het schadebestrijding en vergroting van de verkeersveiligheid", 
aldus Gerrevink. En geschoten mag er pas worden als er aan bepaalde regels is voldaan.  
De provincie wil maatwerk op het niveau van elke eigen Wild Beheer Eenheid. “Elke WBE is 
anders, omdat de natuur in het gebied van die WBE anders is”, stelt de provincie, die er de 
voorkeur aan geeft dat het reewildbeheer uitgevoerd wordt door jagers die kennis hebben van het 
bepaalde gebied.  
Benadrukt wordt dat er vooral afgeschoten dient te worden rondom een knelpunt, bijvoorbeeld 
rond een drukke weg door dat gebied.  
Het 'maatwerk' dat de provincie wil, moet door elke WBE omschreven worden in een 
Reewildbeheerplan, dat bij de provincie ingeleverd en goedgekeurd moet worden. 
Gerrevink is er duidelijk in: “De provincie moet bij de rechtbank onderbouwen waarom reeën 
geschoten zijn. En elk ree minder dat doodgereden wordt, is winst. We zijn met elkaar 
verantwoordelijk voor het reewildbeheer. En: géén plan, dan ook géén afschotvergunning.”  
De WBE West Twente leverde in het najaar een gedegen plan in en kreeg eind december haar 
afschotvergunning binnen.  
Jan Flim, voorzitter van Wild Beheer Eenheid West Twente en Gerrit Velten, voorzitter van de 
Reewildcommissie WBE West Twente weten dat WBE West Twente haar zaakjes vrij goed voor 
elkaar heeft: “Binnen WBE West Twente is er een goede verdeling van bokken en geiten, mede 
ontstaan door goed beheer en zorg vanuit de betrokken jagers, oftewel reewildbeheerders.  
En soms zijn ze gewoon te zuinig… Het reeënbestand in onze WBE is goed, en dat willen we graag 
zo houden!" 
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