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in een flits
Hoe voorkom je wildaanrijdingen?
Het bekken en de achterlopers van de reebok zijn verbrijzeld. Zweet, darminhoud en flarden van de dos kleven aan
het asfalt. Tien meter verderop hangt een auto met zware frontschade in de takels. Koelwater drupt op de straat.
De bok probeert met zijn laatste krachten wanhopig op de voorlopers te komen, totdat een vangschot een einde aan
het lijden maakt. Op de weg is een remspoor van ongeveer dertig meter lengte zichtbaar.
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ergelijkbare situaties komen in ons land volgens
schattingen tussen de 5500 en 10.000 keer per jaar
voor. Hoewel precieze aantallen van aanrijdingen of
ongevallen ten gevolge van uitwijkbewegingen met grote
hoefdieren onvoldoende bekend zijn, vormen deze een
verkeersveiligheidprobleem met ingrijpende maatschappelijke
gevolgen. Uitvoerige onderzoeken gevolgd door een brede
verscheidenheid van aanbevelingen hebben tot dusverre het tij
niet weten te keren. Steeds vaker worden faunabeheerders met
de droevige gevolgen van dit verschijnsel geconfronteerd.
Duitsland
In nog veel ernstiger mate is dit het geval bij onze oosterburen.
In 2012 vielen in Duitsland volgens nauwkeurige opgaven van
politie en wegenwacht 230.000 grote hoefdieren - bijna een
kwart miljoen! - ten prooi aan het verkeer. Evenals bij ons
wordt het doodgereden kleinwild niet geregistreerd, want van
haas, vos, das of veerwild blijft meestal niet meer dan een
bloederige vlek op het asfalt achter. Dat dit ook duizelingwekkende aantallen betreft staat volgens alle betrokkenen echter
als een paal boven water. Bij het Duitse jagersgilde leidt deze
massaslachting tot verbittering. Men voelt zich in de steek
gelaten door de diverse autoriteiten die geen pogingen
ondernemen om - met uitzondering bij snelwegen - adequate
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maatregelen te treffen. In de publieke opinie krijgt dit onderwerp weinig aandacht. Er is geen lobby die het voor het wild
opneemt en er worden geen inzamelingsacties gehouden om
een bijdrage te leveren tot oplossing van het probleem.
Kortom, de jager staat er alleen voor en zeker wanneer hij
bij nacht en ontij gevraagd wordt de restanten van een
aangereden stuk van de weg te schrapen of een gewond
dier na te zoeken en het lijden te beëindigen.
Eenzame strijd
Reeds meerdere decennia voeren de Duitse jagers deze
eenzame strijd tegen de verkeersdood van het wild. Al in 1946
schreef Richard Blase in zijn standaardwerk ‘Die Jägerprüfung’
over de moorddadige straat. En ondanks het feit dat in 2011
in Duitsland het schadebedrag hoger was dan een half miljard
euro en 40 doden en 3000 gewonden te betreuren vielen,
halen autoriteiten en verzekeraars de schouders op en gaan
over tot de orde van de dag. Vandaar dat in jagerskringen
naarstig gezocht wordt naar afdoende oplossingen om het wild
tegen het verkeer te beschermen en aldus menselijk en dierlijk
leed te beperken.
Wildreflectoren
Vanaf het begin van de jaren zeventig worden wildreflectoren
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toegepast. Voor het eerst in de USA om ongevallen met
witstaartherten te voorkomen, maar ook in Australië tegen
botsingen met kangoeroes. De nieuwste versie hiervan - blauw
en half cirkelvormig - die onder een hoek van 90 graden links
en rechts van de montagepaal het licht van de autolampen
weerkaatst, wordt met succes ingezet. Het wild wordt door het
blauw weerkaatste licht onzeker en zal pas over een weg
wisselen nadat het voertuig voorbij is.
In de afgelopen jaren zijn bijna een miljoen exemplaren van
dit type reflector langs Duitse wegen geplaatst. Tot nu toe heeft
het er alle schijn van dat deze reflectoren goed functioneren.
Niet zaligmakend
Toch is het middel niet geheel zaligmakend, want de ervaring
leert ook dat bij het wild gewenning optreedt en bovendien
werken de reflectoren alleen bij duisternis. Daar staat tegenover dat de meeste wildaanrijdingen in de schemerperiode
en ’s nachts plaatsvinden. Door de hoge kosten worden ze
uitsluitend op probleemtrajecten ingezet en het is voor de
jagers een hard gelag wanneer na het sneeuwvrij maken van
wegen blijkt dat de sneeuwploeg er en passant een aantal
‘meegenomen’ heeft.* Een ander bijkomend nadeel is dat
vooral het zwartwild nauwelijks reageert op de wildreflectoren,
terwijl een botsing met een behoorlijk zwaar varken vaak
desastreuze gevolgen heeft. Zo kwamen in oktober 2011 op
de snelweg A5 (Karlsruhe-Basel) drie mensen om het leven
bij het inrijden op een rotte varkens.
Op plaatsen waar bekende wildwissels liggen, bijvoorbeeld
vanuit een bosrand naar vruchtdragende akkers, probeert men
met geurwerende stoffen deze wissels af te sluiten en zo het

oversteken van wild tegen te gaan. Maar de drang van het wild
om de verlokkende lavei te bereiken is dermate groot dat het
naar andere wegen zoekt en zodoende steeds weer nieuwe
wissels ontstaan. Bovendien werken de geurversperringen niet
of nauwelijks bij winterse temperaturen. Als laatste probeert
men nabij beruchte oversteekplaatsen door de aanleg van
voerakkers het wild van de weg te houden.
Gedrag van de weggebruikers
Al deze van jagerszijde gedane inspanningen leveren helaas
niet het gewenste resultaat op. Natuurlijk telt ieder stuk dat
hierdoor gespaard wordt, maar er is nog altijd een stijgende
lijn in de ongevallengrafiek waar te nemen. De oplossing lijkt
niet te bereiken door de overigens goed bedoelde pogingen
om het wild van de weg te houden, maar door de mentaliteit
en het gedrag van de weggebruikers te veranderen. En daar
wringt bij onze op snelheid beluste oosterburen vooral de
schoen. Zo raapte een jager nabij Simmern in de Hunsrück op
een stuk provinciale weg van 800 meter lengte jaarlijks
gemiddeld twintig stuks aangereden grofwild van het asfalt.
Op deze weg geldt een maximumsnelheid van 100 km,
maar door de politie gemeten snelheden van ruim over de
150 km/u vormen op dit weggedeelte geen uitzondering.
Door het plaatsen van waarschuwingsborden met de
tekst ‘wildaanrijdingen’, het aanbrengen van de blauwe
reflectoren, het veelvuldig maaien van de wegbermen en
het aanleggen van voerakkers is op dit traject het aantal
aanrijdingen met ree- en zwartwild sedert 2011 gelukkig
aanmerkelijk afgenomen.
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Wildaanrijdingen in Nederland
In Nederland heeft onder andere
Rik Schoon, adviseur Faunabeheer

Uitrastering van wegen leidt vaak tot de verplaatsing van een ‘valwildhotspot’

uit, want beide reeën vielen ten slotte ten prooi aan het verkeer
en dat vrijwel op dezelfde plaats.
Gewenning aan reflectoren
Eveneens constateerden de onderzoekers dat de afschrikwekkende werking van de reflectoren geleidelijk afneemt, omdat
het reewild hieraan went. Hoewel ze niet op de resultaten van
hun onderzoek vooruit willen lopen, bezien ze de doelmatigheid van dit kostbare middel met de nodige scepsis.
Botsingen met zwartwild blijken het gevaarlijkst te zijn, maar
ook een confrontatie in het verkeer met rood- of damwild kan
noodlottige gevolgen hebben. Bij deze hertensoorten is, door
hun grotere trekdrift en het feit dat ze niet overal in Duitsland
voorkomen, moeilijker vast te stellen wat het effect van de
blauwlichtreflectoren op hun gedrag is. Uit waarnemingen van
jagers kan echter geconcludeerd worden dat dit ongeveer
hetzelfde is als bij het reewild.

Uit onderzoek blijkt dat het effect van wildreflectoren na verloop van tijd
afneemt

Gedrag van het wild
Om meer inzicht te krijgen in het gedrag van het wild nabij
wegen en in de doelmatigheid van de getroffen maatregelen
wordt door een aantal promovendi van het bosbouwonderzoeksinstituut in Freiburg vanaf 2009 in de omgeving van de
Rijn een onderzoek uitgevoerd. Hiertoe worden reeën van een
zender voorzien en hoewel het onderzoek nog niet is afgerond
kwamen enige opmerkelijke zaken aan het licht. Zo blijkt dat
het reewild vaker de weg oversteekt dan men altijd had
aangenomen. Het zoeken naar voedsel - waarbij de opeenvolging van gewassen in de loop van het jaar van belang is - blijkt
een sterke drijfveer te zijn. Maar ook onderlinge verschillen in
gedrag werden vastgesteld. Zo steken sommige reeën regelmatig
de weg over, terwijl andere dit alleen maar doen wanneer ze
opgejaagd worden. De bok ‘Bertram’ wisselde gemiddeld
twaalf maal per dag over de weg en het smalree ‘Charlotte’
aanmerkelijk minder. Dit verschil maakte uiteindelijk niet veel
14

Snelheidsbeperkende maatregelen
De gigantische hoeveelheid valwild door het verkeer kan
volgens alle betrokkenen alleen verminderd worden door het
nemen van stringente snelheidsbeperkende maatregelen op de
risicotrajecten. Maar zolang de verbeterde veiligheidsystemen
van auto’s en motoren lichtzinnig rijden in de hand werken en
een dynamische rijstijl als een uiting van succes wordt gezien,
lijkt dit een utopie.
Eén ondervraagde jager, lid van het zweethondenstation in het
zuiden van het Zwarte Woud, heeft zijn eigen oplossing. Hij
schiet nabij de risicoplekken zonder onderscheid ieder stuk
reewild en bereikt daarmee volgens eigen zeggen een vermindering van het valwild met 90 procent. Het argument van veel
jagers om een bepaald stuk te sparen in de hoop dat het niet
doodgereden wordt, telt voor hem niet. Op een bepaald
moment moet hij het als zweethondengeleider toch van de
weg schrapen of na een - soms lange - nazoek het lijden
beëindigen. In al die gevallen vindt hij een voortijdig toegedragen kogel altijd humaner dan een spatbord.

gedaan naar aanrijdingen met wild.
Berend te Hennepe legde hem een
aantal vragen voor.
Welke middelen ter voorkoming van wildaanrijdingen worden
in ons land ingezet en hoe effectief zijn die?
Rik Schoon: ‘ Er worden verschillende maatregelen genomen:
• Het wild van de weg afhouden. De meest gemakkelijke
oplossing is om een hekwerk te plaatsen. Dat kan echter niet
overal en je verplaatst er het probleem vaak mee. Dieren
gaan aan het einde van het hekwerk alsnog de weg over,
zodat daar een valwildhotspot ontstaat. Daarnaast zorgen
ecoducten voor een veilige overgang, maar ook in dat geval
moet je de hekwerken juist plaatsen.
• Snelheidsbeperkende maatregelen. Je kunt bijvoorbeeld de
maximumsnelheid afwaarderen naar 60 km/u, verkeersdrempels aanleggen of de wegen optisch smaller maken. Ze
vormen echter nooit een garantie voor het voorkomen van
wildaanrijdingen.
• Actieve wildwaarschuwingsmiddelen. Door middel van
matrixborden voorzien van een sensor wordt de weggebruiker
erop geattendeerd dat er wild vlak bij de weg staat. Uit een
proef die ik heb genomen blijkt dat wanneer die borden
oplichten het verkeer onmiddellijk reageert door in de
remmen te gaan. Dat werkt dus erg goed. Gebeurt dat te vaak
dan treedt onvermijdelijk gewenning op bij de weggebruiker
en zal hij geen snelheid meer minderen. Dat zie je met name
bij de gewone waarschuwingsborden voor overstekend wild:
na verloop van tijd verdwijnt het effect.
• Wildreflectoren. Je hebt ze in verschillende varianten:

Wat raad je de Nederlandse faunabeheerder aan om het
aantal verkeersongevallen in zijn beheergebied terug te
brengen?
Rik Schoon: ‘Wat ik altijd aanraad: zorg dat je het afschot
realiseert, of het nu gaat om ree-, rood-, dam-, of zwartwild.
Dat is volgens mij de beste maatregel die je kunt treffen. In
ieder onderzoek komt het verband naar voren tussen populatiegrootte en het aantal aanrijdingen. In de uitvoeringspraktijk
betekent dat dat je op de juiste plek en het juiste moment
afschot verricht. In het voorjaar wordt vanwege de toegenomen territorialiteit een groot deel van de jonge reebokken
aangereden, vaak gaat het om de goed ontwikkelde jaarlingen die niet door de oudere territoriale bokken worden
geduld. Wil je dat voorkomen, dan moet je in april - de
periode met een piek in de aanrijdingen - het jouw onbekende wild schieten, met name sterke jaarlingen en tweejarige
bokken. Zorg dus dat je het afschot haalt onder het motto
‘Zahl geht vor Wahl’ en doe dit op het juiste tijdstip en in de
buurt van de plek waar je aanrijdingen kunt verwachten.
Doe je dit niet dan is de kans groot dat je het wild later van
het asfalt moet rapen.’
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bij IPC Groene Ruimte, onderzoek

bewegende spiegeltjes, geel-, rood- en blauw licht. De
werking van rode reflectoren is twijfelachtig: ree- en roodwild
ziet waarschijnlijk geen rood licht. Vaak worden ze verkeerd
geplaatst, zodat ze verkeerd instralen. Uit onderzoek blijkt
dat reflectoren na plaatsing korte tijd effect hebben, maar
daarna niet meer. De theorie hierachter is dat niet zozeer het
wild op deze reflectoren reageert, maar de bestuurder.
Wanneer een weg van reflectoren wordt voorzien, dan
wekken die bij de weggebruiker in eerste instantie de
associatie op met gevaar. Gevolg: de bestuurder is extra
oplettend. Dit effect zal echter door gewenning afnemen, net
als met waarschuwingsborden. Na een aanvankelijke daling
zal het aantal wildaanrijdingen na verloop van tijd weer
toenemen en het oude niveau bereiken. Dit wordt bevestigd
door een literatuurstudie naar langjarige onderzoeken van het
effect van wildreflectoren door Alterra.’

*Bij het maaien van bermen en taluds van watergangen sneuvelt in
ons land ook wel eens het een en ander aan infrastructuur
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