
De valwildvrijwilliger handelt conform 
een wettelijke opdracht van de provincie 
Drenthe, die is verleend aan de Fauna-
beheereenheid (FBE) Drenthe conform 
3.18 lid 1 van de Wet natuurbescherming 
(Wnb) voor het doden van reeën, welke 
als gevolg van een aanrijding uit het 
lijden verlost dienen te worden en waarbij 
de handelingen ten aanzien van deze 
opdracht zonder toestemming van de 
grondgebruiker worden uitgevoerd op 
de openbare weg en in terreinen gelegen 
binnen de provincie Drenthe (1.18 lid 2 
onder a.)

De valwildvrijwilliger maakt foto’s van 
het dode dier en zet alle gegevens in het 
digitale Faunaregistratiesysteem (FRS).
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Doelen van de valwildregeling zijn:

1 Nodeloos lijden van aangereden 
  reeën voorkomen.
2 Gevalideerde ree-valwildgegevens  

verzamelen.
3 Het herkennen van ‘hotspots’.
4 Toekomstige preventieve 
  maatregelen te nemen.

Hoe sneller een voortuig rijdt, des te langer de 

remweg. Op een afstand van 60 meter tot een 

dier dat plotseling de weg op springt, kan een 

bestuurder met 80 km/u het voertuig nog net  

op tijd stoppen. Bij 100 km/u lukt dit niet meer.  

De bestuurder knalt dan met een botssnelheid  

van 61 km/u op het dier.



Een aanrijding met een ree is in alle 
gevallen een nare situatie. Voor uzelf, 
maar ook voor het ree zelf. De auto heeft 
vaak blikschade en het ree overleeft in de 
meeste gevallen de aanrijding niet. Soms 
zijn reeën gewond en worden ze door de 
dierenambulance afgevoerd maar meestal 
is beter dat het ree snel en vakkundig uit 
het lijden wordt verlost. Het is van groot 
belang om een dood of aangereden ree te 
melden (dit heeft geen gevolgen voor u!). 
Deze melding helpt ons om beter inzicht 
te krijgen waar ongevallen met reeën 
plaatsvinden, om zo eventuele maatregelen 
te kunnen nemen. 

U kunt te allen tijde bellen met het 
nummer van de valwildregeling 
06 192 405 55, u krijgt dan een valwild-
coördinator aan de lijn die piketdiensten 
draait. Deze coördinator zal u een aantal 
vragen stellen om duidelijkheid te krijgen 
over de aanrijding. Bijvoorbeeld leeft het 
ree nog? Is de locatie duidelijk gemarkeerd? 
De situatie wordt ingeschat om doelmatige 
maatregelen te treffen. 

Deze informatie wordt gebruikt om de 
valwildvrijwilliger met de juiste middelen 
naar uw locatie te dirigeren. In 95% van  
de gevallen zal het ree de impact met de 
auto niet overleven.

De valwildvrijwilliger zal het dier 
teruggeven aan de natuur (begraven of 
neerleggen op een plek waar aaseters 
het dier biologisch kunnen laten vergaan 
zonder dat dit gevaar voor andere 
bestuurders oplevert). Alle gegevens over 
het ongeval worden verzameld en in het 
digitale Faunaregistratiesysteem gezet.

Als het dier nog leeft dan kan de valwild-
vrijwilliger u uitleggen waarom het nood-
zakelijk is om het dier uit het lijden te 
verlossen. Het is een wild dier dat niet 
gehandicapt in de natuur kan overleven.

Er is geen plaats voor uitgebreide 
discussies. De valwildvrijwilliger zal 
in overleg met de eventuele instanties 
(Dierenambulance, Rijkswaterstaat of 
Politie) die ook ter plekke zijn, overleggen 
wat er op een veilige manier moet 
gebeuren. Er moet wel snel, verantwoord, 
veilig en op een wettelijk toegestane 
manier opgetreden kunnen worden. 

Als het ree gewond gevlucht is dan kan 
een zogenaamd zweethondenteam worden 
ingezet. Dit zijn speciaal voor het opzoeken 
van gewonde dieren opgeleide honden. 
Dit zal alleen gebeuren in overleg met de 
valwildcoördinator en zal nooit ’s nachts 
plaatsvinden. 

De aanrijding Een ree aangereden
en nu?


