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dynamisch wild waarschuwingssysteem 

I
n een periode waarin het aantal 
aanrijdingen met overstekend 
wild gedurende de afgelopen 

jaren alleen maar toeneemt, is in de 
afgelopen vier jaar het aantal ver
keersongelukken met soorten als ree, 
wild zwijn en das aantoonbaar gere
duceerd op locaties waar deze syste
men met succes zijn toegepast. 

We kunnen nu dus concluderen, dat 
we inmiddels honderden aanrijdingen 
hebben voorkomen, doordat opdracht
ge vers hebben besloten deze verkeers
maatregel toe te passen. Dit is door de 
media niet onopgemerkt gebleven en het 
gevolg is, dat in de afgelopen weken ons 
Dynamisch Wilclwaarschuwingssysteem 
meerdere malen in de publiciteit is geko
men. 

34 Jacht & Beheer 

Hieronder vindt u een overzicht van 
deze publicaties in de afgelopen periode: 

Trouw cl.cl. 6 februari 2016 
http://vvvvw. prowild.netiblogl 

RTV Oost cl .cl. 22 februari 2016 
http://www.rtvoost.nl/nieuws/ default. 
aspx7cat=1&nid=237626 

Volkskrant d.cl. 8 maart 2016 
http://www.volkskrant.nl/binnenland/ 
matrixborden-waarschuwen-voor-over
stekend-wild-a42586461 

Op de radio bij cl e V ARA in het pro
gramma "vroege vogels" d.d. 13 maart 
2016 
http://vroegevogels. vara .nl 

Mogelijk dat er binnen uw regio ook 
trajecten bekend zijn waar veel valwild 
wordt geregistreerd, en die wellicht inte
ressant zijn om een dergelijke maatregel 
toe te passen. 

Waarom 
een wiLdwaarschuwingssysteem? 
Dit dynamische wild"vaarschuwingssy
steem waarschuwt weggebruikers vroeg
tijdig voor overstekend wild. Op provin
ciale of gemeentelijke wegen is het niet 
kosteneffectief om een ecoduct van 2 a 
3 mlljoen euro aan te leggen, maar een 
dyna misch wild wa arschu wingssysteem 
is dit echter al snel. De gemiddelde blik
schade aan auto 's bedraagt € 2.500,- per 
ongeval. Tel daarbij de kosten van letsels 
en arbeidsverzuim op, en dit bedrag zal 
aanzienlijk oplopen. Bij een 'hotspot ' 
met bijvoorbeeld >10 aangereden ree
en per jaar verdient de aanleg van het 
systeem zich hierdoor al binnen enkele 
jaren terug. Door een goed uitgebalan
ceerd systeem blijven de onderhoudskos
ten ook zeer laag. 

We zij verheugd dat we onze overheid 
hiermee nu de beschikking over betere 
verkeersmaatregelen kunnen geven zodat 
problemen met valwild doeltreffend 
voorkomen kunnen worden11 

VeLdbezoek: 
In het voor- en najaar organiseren wij 
ieder jaar een veldbezoek bij het dyna
mische wildwaarschuwingssysteem langs 
de N346 bij Diepenheim. Als u inte
resse hebt om hierbij aanwezig te zijn, 
dan kunt u zich hlervoor via onderstaand 
e-mailadres aanmelden. Natuurlijk zijn 
wij ook graag bereid om op verzoek een 
exclusief veldbezoek voor uw organisatie 
te organiseren. 

Meer weten? 
Zie onderstaande website voor meer ach
tergrondinformatie. 
www.prowilcl .net 

Het systeem bij Diepenheinl waar 
RTV Oost de reportage heeft 
gemaakt. Hier hebben we in de 
afgelopen 4 jaren een redLlctie van 
ca. ] 40 naar slechts 11 aanrijdin
gen gerealiseerd. 


