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Inleiding 
Ten behoeve van het reeën- en damhertenbeheer stelt de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (de 

FBE) wildmerken beschikbaar aan de wildbeheereenheden (WBE’s). Deze wildmerken zijn 

opvallende, witte aanrijgverzegelingen die zeer moeilijk met de hand te breken zijn. Elk wildmerk is 

voorzien van de tekst “FBE Zuid-Holland” en een unieke cijferreeks. (Afbeelding 1)  

Jaarlijks, voor de aanvang van het beheerseizoen, vraagt de WBE nieuwe wildmerken aan bij de FBE.  

De WBE verdeelt de merken  onder de uitvoerders van het beheer. Aan het einde van het 

beheerseizoen, verzamelt de WBE alle niet gebruikte wildmerken, uitvoerders die nog beschikken 

over wildmerken zijn verplicht deze in te leveren bij de WBE. De WBE en FBE spreken af of de 

ongebruikte wildmerken naar de FBE worden teruggestuurd of in het volgende beheerseizoen kunnen 

worden ingezet. 

Het gebruik van de wildmerken is verplicht bij de uitvoering van het reeën- en damhertenbeheer op 

ontheffing. Bij de uitvoering van de valwildregeling op aanwijzing hoeven geen wildmerken te worden 

gebruikt. 

 

Afbeelding 1: De wildmerken van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland 

Dit document is opgesteld om WBE’s en uitvoerders uitleg te geven over het correcte gebruik van de 

wildmerken. Bij controle wordt verwacht dat uitvoerders op de hoogte zijn van het juiste gebruik van de 
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wildmerken en wordt verwacht dat zij zich aan de in dit document voorgeschreven werkwijze houden. 

Eventuele afwijking kan nadelige gevolgen hebben voor de betrokken uitvoerders. 

Werkwijze 
Na het doden van een ree (of damhert), wordt het zo snel mogelijk voorzien van een wildmerk. Het 

dier wordt niet verplaatst of vervoerd zonder een correct aangebracht wildmerk. 

Sluiten van het wildmerk 
Het wildmerk wordt gesloten door het uiteinde van de ‘staart’ aan de achterkant door het aanwezige 

gat te de duwen. Bij dit gat staat de tekst “INSERT HERE” met een pijl. (Afbeelding 2) Het uiteinde van 

de staart is smaller om het doorvoeren te vergemakkelijken. Het wildmerk is echter pas goed gesloten 

als het strak om het been van het ree of damhert is aangetrokken. Het is dus niet de bedoeling dat 

alleen het dunne uiteinde van de staart door het gat wordt gestoken.  

Als het dikkere deel van de staart eenmaal door het wildmerk is gehaald, is deze niet meer terug te 

krijgen zonder het wildmerk te breken. Probeer een wildmerk daarom niet uit.  

Als het wildmerk is gesloten, wordt de staart niet afgeknipt. Alleen intacte wildmerken worden bij een 

eventuele controle geaccepteerd.  

  

Afbeelding 2: Het wildmerk wordt gesloten door het uiteinde van de staart aan de achterkant door het gat te 
duwen en strak aan te trekken. Bij het gat staat  de tekst INSERT HERE 

Juiste locatie en aanbrengen wildmerk 
Het wildmerk wordt aangebracht aan een van de achterlopers. Vlak boven het enkelgewricht wordt er 

een snede gemaakt in de huid tussen het scheenbeen en de achillespees. De staart van het wildmerk 

wordt door de snede gehaald en om het scheenbeen heen geslagen, dus niet om de achillespees 

heen. Vervolgens wordt de staart door het gat van het wildmerk geduwd en wordt het wildmerk 

aangetrokken zodat het strak om het scheenbeen komt te zitten. Het wildmerk wordt zo strak 

aangetrokken dat het niet meer naar boven of beneden is te schuiven. (Afbeelding 3 en 4)  
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Afbeelding 3: Vlak boven het enkelgewricht wordt een snede gemaakt in de huid tussen het scheenbeen en de 
achillespees.   

 

Afbeelding 4: Op deze foto’s hangt het ree in de koelcel. [links, correcte wijze] Het wildmerk is door de snede 
gehaald, om het scheenbeen heen geslagen, gesloten en vervolgens strak dichtgetrokken. [rechts, foutieve wijze] 
Het wildmerk is wel door de snede gehaald maar om de achillespees heen dichtgetrokken in plaats van om het 
scheenbeen. Een andere foutieve wijze van bevestigen is als het wildmerk niet strak genoeg is aangetrokken. 

Deze staat niet op de afbeelding weergegeven. 
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