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Voorwoord
Voor u ligt het afstudeerrapport “afwegingskader plaatsen wildreflectoren provincie
Gelderland”. Dit rapport is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de deeltijd
opleiding Bos- en Natuurbeheer, major natuur- en landschapstechniek, hogeschool van Hall
Larenstein. De opdracht is uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland.
Langs deze weg wil ik mijn begeleider bij de provincie, dhr. Teun Achterkamp bedanken voor
zijn ondersteuning en begeleiding gedurende mijn afstudeerperiode. Mede door het
regelmatig sparren en meedenken, maar ook door zijn kritische blik is dit afstudeerrapport
tot stand gekomen.
Ook een woord van dank voor dhr. Ben van Moerkerk en dhr. Alard van Wijk, GISmedewerkers binnen de provincie. Hun kennis op het gebied van GIS en het koppelen van
externe data heeft een grote rol gespeeld in dit onderzoek. Dhr. Herman van Zandbrink wil ik
danken voor het feit dat hij de tijd heeft genomen om zijn schat aan informatie over het
destijds plaatsten van wildreflectoren met mij te delen.
Dank ook aan de FBE Gelderland in de persoon van dhr. Erik Koffeman. De door hem
aangeleverde data waren noodzakelijk om juist en volledig onderzoek te kunnen doen naar
de locaties met wildaanrijdingen.
Tot slot mijn begeleider vanuit de hogeschool, dhr. Jos Wintermans. Dank voor het kritisch
meekijken bij zowel het opstellen van het projectplan als bij het realiseren van dit
afstudeerrapport.
Dick Buitenhuis
Arnhem, 1 juni 2017
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Samenvatting
Ondanks diverse maatregelen die de provincie Gelderland heeft genomen, blijft het aantal
aanrijdingen met wilde hoefdieren in Gelderland erg hoog (jaarlijks rond de 1600). Eén van
die maatregelen is het plaatsen van wildreflectoren. Er is echter geen duidelijk
afwegingskader wanneer over te gaan tot het plaatsen van wildreflectoren. Samen met de
statenvragen over wildaanrijdingen eind 2016 is dit de aanleiding geweest voor dit
onderzoek. Verwoord in de volgende probleemstelling:
“Het ontbreekt de provincie Gelderland aan een eenduidige handleiding/richtlijn die
gehanteerd kan worden om over te gaan tot het plaatsen (of weer verwijderen) van
wildreflectoren (of vergelijkbare alternatieven) langs provinciale wegen”
Er is informatie gehaald uit de database van de provincie en de Faunabeheereenheid
Gelderland en er is literatuuronderzoek gedaan. Daarnaast is veel informatie verkregen uit
gesprekken met medewerkers en oud medewerkers van de provincie Gelderland. De
belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn de volgende:
De keuze van locaties voor het plaatsen van wildreflectoren is destijds juist geweest
en zou nu ook nog gebruikt kunnen worden (helemaal met de huidige administratie
van wildaanrijdingen). Er is een duidelijke plaatsingsinstructie opgesteld en de
locaties zijn zorgvuldig vastgelegd in GIS
Er is een top 20 opgesteld van de belangrijkste knelpunten op provinciale wegen
(meeste aanrijdingen per kilometer)
Monitoring van de aanrijdingen heeft rondom het plaatsen niet plaatsgevonden, dus
het effect van het plaatsen is ook niet aangetoond. Er zijn ook geen andere
wetenschappelijke onderzoeken waar het effect van wildreflectoren is aangetoond.
Een vergelijkbaar maar duurder alternatief is het virtueel hekwerk. Hiervan is de
werking wel aangetoond. Maar ook voor dit middel geldt dat er wel beheer en
onderhoud moet worden gepleegd om optimaal te functioneren
Reeën, edelherten en damherten laten duidelijk een seizoenpatroon zien met een
piek in het aantal aanrijdingen in april/mei en oktober/november
Naar aanleiding van deze resultaten is het van belang dat er een grondig wetenschappelijk
onderzoek komt naar de werking van wildreflectoren. Tot die tijd niet meer investeren in
nieuwe trajecten. De bestaande trajecten zouden nog eens goed geïnspecteerd moeten
worden. Daar waar ze nog nut hebben (geen rasters of bebouwing) onderhoud plegen en
anders verwijderen. Voor de huidige trajecten met het virtueel hekwerk moet een
onderhoudscontract worden afgesloten. Eventueel uitbreiding van het virtueel hekwerk op
de belangrijkste knelpunten. Kort voor de piekmomenten in het aantal aanrijdingen kunnen
er motto borden geplaatst worden om de weggebruiker bewust te maken op het risico van
aanrijdingen. Verder is het van belang dat er goed samengewerkt wordt met alle partijen die
gerelateerd zijn aan het faunabeheer in Gelderland en met andere wegbeheerders. Het hoge
aantal aanrijdingen is niet alleen een probleem van de provincie, maar van al die partijen.
Met de gezamenlijke kennis en kunde moet er gewerkt worden aan een oplossing!
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Hoofdstuk 1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt in het kort beschreven wat de aanleiding en het kader voor deze
opdracht zijn, voor wie de opdracht wordt uitgevoerd, wat de probleemstelling is (met de
bijbehorende deelvragen) en tot slot wat de uiteindelijke doelstelling van deze opdracht is.

1.1 Aanleiding en kader
De provincie Gelderland heeft een gevarieerd landschap en biedt daarin de ruimte voor
verschillende soorten wilde hoefdieren. Daarnaast ligt er in de provincie bijna 1200
kilometer aan provinciale wegen (Provincie Gelderland, 2017a). Daar waar die wegen de
leefgebieden van die wilde hoefdieren doorsnijden komen veel aanrijdingen voor. Door haar
oppervlak en de grote aantallen dieren gaat het dan ook vaak over grote aantallen
wildaanrijdingen in de provincie Gelderland. Het betreft vooral aanrijdingen met ree
(Capreolus capreolus), damhert (Dama dama), edelhert (Cervus elaphus) en wild zwijn (Sus
scrofa). Naast veel dierlijk leed levert dit ook grote risico’s op voor de verkeersveiligheid. Om
dit te voorkomen worden er meerdere maatregelen getroffen door de provincie. Eén van die
maatregelen is het plaatsen van wildreflectoren. Op dit moment beschikt de provincie
Gelderland niet over een duidelijk afwegingskader om te bepalen wanneer over te gaan tot
het plaatsen (of verwijderen) van wildreflectoren. Daarnaast is er een recente meta-analyse
(waar ook Wageningen University & Research aan mee heeft gewerkt) die aantoont dat het
effect van wildreflectoren zeer beperkt is (Rytwinski, et al., 2016). Anderzijds zijn met het
aanbrengen en vooral het onderhoud van wildreflectoren de nodige kosten gemoeid. Naast
deze wildreflectoren zijn er recentelijk proefnemingen gestart met alternatieve systemen die
meer of minder vergelijkbaar zijn met wildreflectoren zoals akoestische wildwaarschuwing.
Ondanks de diverse maatregelen blijft het aantal aanrijdingen hoog. Dit heeft in het verleden
al eens tot statenvragen geleid door de PvdD (Provincie Gelderland, 2009) en onlangs weer
tot statenvragen van o.a. de VVD, CDA en PvdD in de Provinciale Staten van de provincie
Gelderland (Provincie Gelderland, 2016a) (Provincie Gelderland, 2016b) (Provincie
Gelderland, 2017b).
De opdrachtgever voor deze opdracht is de provincie Gelderland, in de persoon van Teun
Achterkamp (accountmanager fauna). Begeleiding vanuit de hogeschool van Hall Larenstein
ligt bij Jos Wintermans (hogeschooldocent Natuurbeheer en Ecologie). De opdracht is
uitgevoerd door Dick Buitenhuis. Dit als afstudeeropdracht van zijn HBO deeltijdopleiding
Bos- en Natuurbeheer aan de hogeschool van Hall Larenstein te Velp.

1.2 Probleemstelling
Jaarlijks zijn er in Gelderland ruim 1600 aanrijdingen met wilde hoefdieren (FBE Gelderland,
2016) Dit zijn dan de geregistreerde aanrijdingen met edelherten, damherten, wilde zwijnen
en reeën. Vanaf 1992 laten de aanrijdingen een stijgende trend zien (G.W.T.A. Groot
Bruinderink, 2010). Dit ondanks de diverse maatregelen die de laatste jaren getroffen zijn.
Voorbeelden van dit soort maatregelen zijn:
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Borden plaatsen om weggebruikers te attenderen op overstekend (grof)wild met
daarbij een adviessnelheid
Het plaatsen van zwijnverdwijnblokken, in combinatie met verschraling van de berm
Het verlenen van ontheffingen voor het afschot van grofwild in gebieden grenzend
aan provinciale wegen met veel aanrijdingen
Het plaatsen van wild kerende rasters in combinatie met faunapassages
Het plaatsen van wildreflectoren
Deze laatste maatregel is door de provincie Gelderland op meerdere locaties langs
provinciale wegen toegepast. Dit zijn de witte wildreflectoren (figuur 1). Deze zijn in staat
om het licht afkomstig van de autolampen niet alleen terug te kaatsen, maar ook in andere
richting en daarmee waarneembaar voor de dieren in de omgeving van de weg (Swareflex,
2017). Actuele gegevens over het inzetten van deze wildreflectoren en het effect hiervan op
het aantal wildaanrijdingen zijn er niet.
Naast het gebruik van deze
wildreflectoren zijn er een
drietal trajecten binnen de
provincie Gelderland waar
langs provinciale wegen
een elektronisch
wildwaarschuwingssysteem
wordt ingezet. Dit wordt
het virtueel hekwerk
genoemd. Dit systeem
wordt geactiveerd door de
verlichting van voertuigen
van weggebruikers en
geven zowel een optisch als Figuur 1 (Natuurtoezicht, 2017)
een geluidssignaal af aan de
omgeving (Trafficsafetysystems, 2017a). Het plaatsen van wildreflectoren en vervolgens het
beheer en onderhoud van deze wildreflectoren is een verantwoordelijkheid van de afdeling
Beheer en Onderhoud Wegen (BOW) binnen de provincie Gelderland. Een duidelijk
afwegingskader om over te gaan tot het plaatsen van wildreflectoren is niet voor handen.
Daarnaast zijn de kosten van het beheer en onderhoud niet voldoende inzichtelijk. Over de
werking van de wildreflectoren in relatie tot het aantal aanrijdingen is ook weinig bekend.
Misschien is het effect minimaal of zijn er andere zaken die er aan bijdragen dat de
wildreflectoren niet meer werken of nodig zijn (bijvoorbeeld dat er ondertussen rasters
geplaatst zijn of dat er door bebouwing geen wildbewegingen meer op die plek
plaatsvinden). De afweging zou dan gemaakt kunnen worden om de wildreflectoren daar
dan weer te verwijderen.
Naast de maatregelen die de provincie neemt zijn er ook nog een aantal andere organisaties
die wildreflectoren plaatsten (zowel langs provinciale als regionale wegen). Dit zijn dan vaak
terrein beherende organisaties en lokale wildbeheereenheden. Dit is op eigen initiatief
gebeurd, maar wel altijd in afstemming met de provincie. Veelal zijn dit blauwe
wildreflectoren of gele molentjes (figuur 2). Deze zijn geen eigendom van de provincie, maar
aangezien ze ook wel langs provinciale wegen staan, heeft de provincie er wel mee te maken
10

op het moment van het maaien van bermen en het wassen van de bermplanken waar de
spiegels aan bevestigd zijn. Een onderdeel van het afwegingskader kan ook zijn dat de
provincie het zinvol vindt om wildreflectoren te plaatsen, maar dat zij dit laatste overlaat aan
een terrein beherende organisatie of een lokale wildbeheereenheid.

Figuur 2 (De Stentor, 2017)

Kijkend naar voorgaande informatie leidt dit tot de volgende probleemstelling:
“Het ontbreekt de provincie Gelderland aan een eenduidige handleiding/richtlijn die
gehanteerd kan worden om over te gaan tot het plaatsen (of weer verwijderen) van
wildreflectoren (of vergelijkbare alternatieven) langs provinciale wegen”
Vanuit deze probleemstelling kunnen de volgende deelvragen worden afgeleid:
1. Op welke locaties en (indien achterhaalbaar) waarom zijn in het verleden
wildreflectoren geplaatst?
2. Wat is het effect geweest van het plaatsen van wildreflectoren. En als ze effect
hebben, voor hoelang?
3. Onder welke condities moet er worden overgegaan tot het plaatsen van
wildreflectoren?
4. In welke gevallen zouden de wildreflectoren weer verwijderd moeten worden?
5. Wat zijn de aanschaf- en beheerkosten van wildreflectoren?
6. Zijn er piekmomenten in het jaar en kunnen daar tijdelijke maatregelen op worden
genomen?
7. Zijn er mogelijk alternatieven voor het gebruik van wildreflectoren?
8. Kunnen terrein beherende organisaties en lokale wildbeheereenheden een rol
spelen bij het wel of niet inzetten van wildreflectoren?

1.3 Doelstelling
De belangrijkste doelstelling van deze opdracht is om te komen tot een afwegingskader voor
het gebruik van wildreflectoren langs provinciale wegen. Dit afwegingskader moet de
afdeling Beheer en Onderhoud Wegen van de provincie Gelderland voldoende handvatten
11

opleveren om te bepalen wanneer over te gaan tot het plaatsen van wildspiegels. Daarnaast
zou het ook een handreiking kunnen zijn om over te gaan tot het weer verwijderen van
wildspiegels op bepaalde locaties. Met deze handreiking moeten ook de kosten van zowel
aanschaf als beheer en onderhoud inzichtelijk worden gemaakt.
Verder moet er onderzocht worden of er mogelijk ook alternatieven te vinden zijn waarvan
de kosten ongeveer gelijk zijn aan die van de wildspiegels. Als laatste moet onderzocht
worden wat eventueel nog de rol van terrein beherende organisaties en lokale
wildbeheereenheden kan zijn.
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Hoofdstuk 2 Methode
Dit hoofdstuk beschrijft de methode die gehanteerd is voor de uitvoering van de opdracht.
In het eerste deel wordt op hoofdlijnen weergegeven welke stappen er genomen zijn om de
opdracht uit te voeren. Daarna is er per methodische stap aangeven wat de werkzaamheden
zijn die voor elke stap gedaan zijn. Er is beschreven hoe de stap wordt uitgevoerd en
waarom de stap wordt uitgevoerd. En tot slot wat de tussenproducten van die stap zijn
(Simons & van Dorp, 2014)

2.1 Grote lijnen
De gehanteerde methode voor de uitvoering van deze opdracht is in hoofdlijnen te verdelen
in de volgende vijf stappen:

Vraag articulatie

Onderzoek

Ontwerpen

Ontwerpcriteria

Evalueren

Per methodische stap is iedere keer de wat, de hoe en de waarom vraag beantwoord met als
resultaat een tussenproduct(en) per stap. Het resultaat van deze beantwoording per stap
wordt in de volgende paragraaf uitgewerkt.

2.2 Uitwerking per methodische stap
De vraagarticulatie heeft er toe gediend om duidelijk en helder te krijgen wat de
probleemstelling is. Daarnaast is er in deze fase duidelijk geworden wat de vraag van de
opdrachtgever is. En dan niet alleen inhoudelijk maar ook de kaders en de
randvoorwaarden. Dit is gebeurd door middel van interviews met de volgende personen:
dhr. T. Achterkamp (accountmanager fauna) en dhr. T. Buurman (projectleider
ontsnippering), beiden werkzaam bij het programma Natuur en Landschap binnen de
provincie Gelderland. Daarnaast is er ook een interview geweest met mevr. O. van der Veer
(assetbeheerder groen) bij de afdeling Beheer Onderhoud Wegen binnen diezelfde
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provincie. Het tussenproduct van deze stap was een, door zowel de opdrachtgever als de
opdrachtnemer, goedgekeurd projectplan.
Het onderzoek is, n.a.v. de deelvragen uit paragraaf 1.2, te verdelen in een vijftal
onderdelen:
1. Onderzoek naar de locaties van geplaatste wildreflectoren en de beweegredenen
daartoe
2. Het effect van het plaatsen van de wildreflectoren op die locaties
3. Onderzoek naar de aanschafkosten en de kosten voor beheer en onderhoud van
wildreflectoren
4. Zijn er mogelijke alternatieven voor de wildreflectoren
5. Zijn er qua aanrijdingen piekmomenten (per soort hoefdier) in het jaar
De uitvoering van het eerste onderdeel is in eerste instantie gebeurd door de gegevens te
verzamelen uit de database van de provincie. Hierin waren vooral de gegevens te vinden
over de exacte locaties van wildreflectoren langs provinciale wegen. Informatie over de
beweegredenen daartoe was daar niet te vinden. Hiervoor zijn voornamelijk medewerkers
van de provincie geïnterviewd, die destijds betrokken waren bij de afweging om over te gaan
tot de plaatsing op die locaties. Een aantal van hen is echter al gepensioneerd. Zij zijn thuis
bezocht en geïnterviewd. Dit alles is uitgevoerd om te bekijken of er enige structuur en
overeenkomst is geweest in het overgaan tot het plaatsen van wildreflectoren. De laatste
stap van dit onderdeel bestond uit het steekproefsgewijs bezoeken van de locaties met
wildreflectoren. Hier is er gekeken naar het beheer en onderhoud.
Het tweede onderdeel is uitgevoerd door het verzamelen van informatie over en het
analyseren van de aanrijdingen met wilde hoefdieren. De bron hiervoor is het FRS
(FaunaRegistratieSysteem), SWN (Stichting Wildaanrijdingen Nederland), Stichting
Groennetwerk, VHR (Vereniging het Reewild), VWV (Vereniging Wildbeheer Veluwe) en de
FBE (faunabeheereenheid) Gelderland. Het ging hier niet alleen om de “koude” getallen
maar ook om een uitleg en verklaring achter die getallen. Dus naast het raadplegen van de
diverse databases en rapportages, zijn er ook interviews met vertegenwoordigers van eerder
genoemde organisatie en instellingen gehouden. Aan de hand hiervan is er geprobeerd om
te achterhalen of het plaatsen van wildreflectoren op een bepaalde locatie ook
daadwerkelijk effect heeft gehad.
Het onderzoek naar de aanschafkosten van wildspiegels is uitgevoerd door informatie te
zoeken en te vragen bij diverse leveranciers van wildspiegels. Een bezoek bij één van deze
leveranciers over de exacte werking van wildspiegels maakte hier onderdeel van uit. De
gegevens over het onderhoud en beheer van wildspiegels zullen zijn verzameld bij de
afdeling Beheer Onderhoud Wegen van de provincie Gelderland.
Bij onderdeel 4 is er gekeken naar eventuele alternatieven voor wildreflectoren. Dit is
gebeurd door middel van literatuuronderzoek en door het raadplegen van experts en/of
leveranciers. Hierdoor kon er een vergelijk gemaakt worden tussen de kosten van de
alternatieven en de huidige kosten van de wildreflectoren.
Om de laatste vraag te beantwoorden zijn de gegevens van aanrijdingen in de periode van
2007 tot en met 2016 geanalyseerd. Er is gekozen voor deze periode (10 jaar) omdat juist in
14

die periode de aanrijdingen voor heel Gelderland goed zijn vastgelegd. Per diersoort zijn de
aanrijdingen per maand geanalyseerd. Vervolgens is er een beknopte literatuurstudie
gedaan naar de ecologie en het sociaal gedrag van het edelhert, damhert, wild zwijn en ree.
Het resultaat hiervan is tegen de analyse van de wildaanrijdingen gehouden om te bekijken
of er per diersoort een seizoenpatroon te herleiden valt.
De tussenproducten van deze fase zijn:
Kaart met daarop de locaties van wildreflectoren langs provinciale wegen
Een bijbehorende lijst met argumenten om juist op die locatie wildreflectoren te
plaatsen
Een actueel overzicht van het aantal aanrijdingen per locatie
Een kostenoverzicht van aanschaf, beheer en onderhoud van wildreflectoren
Alternatieven met bijbehorend kostenoverzicht
Een beknopte beschrijving van wilde hoefdieren in Gelderland en “eventuele” relatie
met aanrijdingen
De informatie die het onderzoek heeft opgeleverd is de input geweest voor de stap
ontwerpcriteria. In deze stap zijn de gegevens uit het onderzoek verder geanalyseerd
Daarnaast is er een vergelijk gemaakt tussen de kosten (aanschaf, beheer en onderhoud) van
de wildreflectoren en die van eventuele alternatieven. Tot slot is er gekeken of er een relatie
valt te herleiden tussen de ecologie/sociaal gedrag van de wilde hoefdieren en het aantal
aanrijdingen per seizoen.
Tot slot de laatste stap, het ontwerp. In deze fase zijn de conclusies en aanbevelingen
opgesteld. Bij de conclusies is antwoord gegeven op de 8 deelvragen uit paragraaf 1.2. Dit
alles is verwoord in een concept rapport.
In de laatste fase, de evaluatie, heeft er met de opdrachtgeven afstemming en
terugkoppeling plaatsgevonden op het concept rapport. Het resultaat is dit definitieve
rapport. Dit eindrapport zal door middel van een presentatie aan de opdrachtgever worden
voorgelegd en overhandigd.
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Hoofdstuk 3 Uitwerking onderzoek
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Deze
presentatie gaat aan de hand van de gehanteerde methode zoals beschreven in hoofdstuk 2
van dit rapport. Na het opstellen van de volgende probleemstelling: “Het ontbreekt de
provincie Gelderland aan een eenduidige handleiding/richtlijn die gehanteerd kan worden
om over te gaan tot het plaatsen (of weer verwijderen) van wildreflectoren ( of vergelijkbare
alternatieven) langs provinciale wegen” en de daaruit voorkomende deelvragen (paragraaf
1.2) is gestart met het onderzoek. Dit onderzoek is verdeeld in de volgende vijf onderdelen:
1. Onderzoek naar de locaties van geplaatste wildreflectoren en de beweegredenen
daartoe
2. Het effect van het plaatsen van de wildreflectoren op die locaties
3. Onderzoek naar de aanschafkosten en de kosten voor beheer en onderhoud van
wildreflectoren
4. Zijn er mogelijke alternatieven voor de wildreflectoren
5. Zijn er qua aanrijdingen piekmomenten (per soort hoefdier) in het jaar
De uitwerking van deze onderdelen wordt in de volgende 5 paragrafen gepresenteerd.

3.1 Locaties geplaatste wildspiegels en de beweegredenen daartoe
Bij de start van het onderzoek bleek al vrij snel dat er in de administratie van de provincie
niet terug te vinden was wat de afweging is geweest voor het plaatsen van wildreflectoren.
Het GIS systeem van de provincie bevat wel een kaart met daarop de provinciale
wegtrajecten waar langs wildreflectoren staan. Ruim 95% van deze trajecten zijn in de
periode van 2000 tot 2001 voorzien van wildreflectoren. Bij gesprekken met diverse
medewerkers van de provincie (afdeling Beheer en Onderhoud wegen en het programma
Natuur en Landschap) kwam wel steeds de naam van dhr. Herman van Zandbrink naar
voren. Hij werd iedere keer genoemd als “ambassadeur” van de wildreflectoren. Dhr. van
Zandbrink is sinds eind 2014 met pensioen. Door middel van een gesprek bij dhr. van
Zandbrink thuis is onderstaande informatie over de beweegredenen tot het plaatsen van
wildreflectoren achterhaald. Het verslag van dit gesprek is weergegeven in bijlage 1 van dit
rapport.
Eind jaren negentig kwamen er bij de provincie Gelderland statenvragen over de grote
hoeveelheid aanrijdingen met reewild op en langs provinciale wegen. De aanleiding tot die
statenvragen waren de signalen over aanrijdingen door de diverse lokale
wildbeheereenheden (WBE’s). N.a.v. deze statenvragen en om te voorkomen dat signalen
uit iedere individuele WBE (destijds ruim 50 stuks) tot nog meer statenvragen zou gaan
leiden, heeft de provincie het initiatief naar zich toegetrokken. Dhr. Herman van Zandbrink,
projectleider Integrale Projecten was destijds de kartrekker binnen de provincie Gelderland.
In samenspraak met de Vereniging het Reewild en met de Vereniging Wildbeheer Veluwe
(VWV) heeft men bij alle WBE’s in Gelderland de vraag uitgezet om de knelpunten aan te
geven. Met knelpunten werden die locaties bedoeld waar regelmatig (meerdere malen per
jaar en meerdere jaren achtereen) aanrijdingen met wilde hoefdieren plaatsvonden. Dit
heeft plaatsgevonden in het najaar van 1999. N.a.v. de respons van de WBE’s heeft dhr. van
Zandbrink samen met collega Yoland van Zanten (Cartograaf bij de provincie Gelderland)
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fysiek al die locaties bezocht die op of langs provinciale wegen lagen. Dit om de volgende
drie redenen:
1. Check van de, door de WBE’s aangeleverde, locaties
Een soort van check of het inderdaad locaties zijn waar aanrijdingen plaats zouden kunnen
vinden. Betrof het een wegtraject in het landelijk gebied zonder bebouwing en/of rasters.
Daar waar mogelijk werd er gecontroleerd of er ook wissels liepen. Sporadisch werd er bij de
politie navraag gedaan of er op dat wegtraject meldingen van wildaanrijdingen waren
geregistreerd. Alleen van aanrijdingen op de Veluwe vond er een digitale registratie plaats.
Deze werd uitgevoerd door de Vereniging Wildbeheer Veluwe (Gerrit Jan Spek, persoonlijke
communicatie, 11 mei 2017). En natuurlijk de controle of het inderdaad een locatie op of
langs een provinciale weg betrof.
2. Het opstellen van plaatsingsvoorschriften per locatie
Aan welke zijde van de weg moesten de wildreflectoren komen (dit in relatie tot de
begroeiing van de bermen). Wat moet de plaatsingshoek van de wildreflectoren zijn t.o.v.
het landschap (lopen de bermen omhoog of juist naar beneden).
3. Het vastleggen van de trajecten in GIS
Alle trajecten met wildreflectoren werden geregistreerd in GIS. Zoals gezegd is dit het enige
wat terug te vinden is in de administratie van de provincie.
Voor de inventarisatie van knelpunten/hotspots door de lokale WBE’s waren er op een zéér
gering aantal locaties metalen wildspiegels aan bermplanken bevestigd (figuur 3). Maar rond
die tijd werd ook het geautomatiseerd wassen van de bermplanken door middel van borstels
geïntroduceerd. Omdat de metalen wildspiegels van binnen hol zijn, sloegen de borstels hier
snel op kapot. Alternatieven waren de wildreflectoren. De witte reflectoren van glas
(Swareflex, 2017) en van kunststof (WEGU, 2017). Daarnaast waren er de blauwe
wildreflectoren (Reflexfolie, 2017). Qua werking geen aantoonbaar verschil tussen glas en
kunststof en het feit dat de kunststof reflectoren de helft goedkoper waren dan die van glas,
heeft de keuze op de kunststof reflector van WEGU doen uitkomen (blauw zou het wegbeeld
teveel verstoren).Met de plaatsing van deze wildreflectoren zijn gelijker tijd ook alle metalen
wildspiegels langs provinciale wegen vervangen door witte reflectoren.

Figuur 3 Metalen wildspiegel (HRgroep, 2017), Blauwe reflector (Trafficsafetysystems, 2017b),WEGU reflector
(WEGU, 2017)
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Na het reserveren van budget voor de aanschaf van wildreflectoren (ruim 350.000 gulden in
2000) en afstemming met de kantonniers over de plaatsing is men vervolgens overgegaan
tot plaatsing van de wildreflectoren. De basis hiervoor was de kaart opgesteld door dhr. van
Zandbrink en dhr. van Zanten samen met de bijbehorende plaatsingsinstructie. Eind 2001
waren alle aangemerkte locaties voorzien van wildreflectoren. In de jaren daarna zijn er
sporadisch wat kleine trajecten bijgekomen of bestaande trajecten uitgebreid. De afweging
om over te gaan tot het plaatsen van wildreflectoren was niet veel anders dan voor de
eerste 95%. Ook deze locaties zijn toen opgenomen in de GIS kaart. Een fysieke controle van
de locatie zoals bij de eerste 95% van de locaties is bij de laatste 5% niet uitgevoerd. Het
beheer en onderhoud ging mee in het reguliere onderhoud van de bermplanken. Dat
betekende 3 tot 4 maal per jaar automatisch wassen met borstels en daar waar bij de
wekelijkse wegenschouw blijkt dat reflectoren kapot of verdwenen zijn, worden deze
vervangen (Mevr. A. Liebrecht, persoonlijke communicatie, 9 mei 2017).
De kaart met de huidige trajecten met wildreflectoren is weergegeven in bijlage 2 van dit
rapport. Het resultaat was uiteindelijk eind 2001 ruim 230 kilometer wegtraject met
wildreflectoren langs provinciale wegen. Met de toevoeging in de jaren daarna is het
uiteindelijk een traject geworden van ongeveer 250 kilometer. Naast de trajecten wordt op
de kaart ook aangegeven aan welke zijde van de weg de wildreflectoren zijn geplaatst. De
plaatsingsinstructie die bij de eerste plaatsing werd gebruikt wordt tot op heden nog steeds
gebruikt. Deze instructie bestond uit de kaarten van de wegtrajecten waar de reflectoren
geplaatst moesten worden (locaties weergegeven door middel van de hectometer palen),
met daarop aangegeven hoe de reflectoren geplaatst dienden te worden (welke zijde van de
weg en positie ten opzichte van het landschap). Deze instructie is weergegeven in bijlage 3
van dit rapport. Naast de kaart met plaatsingsinstructie werd per wegtraject ook nog
aangegeven binnen welke WBE het traject was gelegen.

3.2 Aanrijdingen op provinciale wegen
Na het plaatsen van de wildspiegels eind 2001 heeft er door de provincie geen monitoring
van de wildaanrijdingen plaatsgevonden. Van een centraal geregelde administratie van
wildaanrijdingen in heel Gelderland was toen ook nog geen sprake. Dus het is lastig te
achterhalen wat het effect is geweest van het plaatsen van de wildreflectoren. Navraag bij
diverse WBE’s leert dat zij in die periode wel een afname van het aantal aanrijdingen
constateerden. Maar ook dit is helaas niet geregistreerd.
Een onderzoek naar de literatuur over het effect van wildreflectoren laat over het algemeen
zien dat het effect van wildspiegels erg wisselend is. Een studie van de universiteit Utrecht
over aanrijdingen met reeën geeft aan dat er wel enig effect is van het plaatsen van
wildreflectoren. Het laat een daling van het aantal aanrijdingen met reeën zien, maar na het
eerste jaar neemt dit effect ook al weer af. Beheer en onderhoud van zowel de reflectoren
als de bermen waarin zij geplaatst zijn hebben invloed op de werking. Dit vraagt dan ook om
een regelmatige inspectie (M. de Vries, 2015). Een wereldwijde meta-analyse op de
effectiviteit van o.a. ook wildreflectoren, waar ook Wageningen University Research aan
heeft bijgedragen laat zien dat het effect van wildreflectoren erg laag is. Er is slechts een
afname van 1% bij het plaatsen van wildreflectoren (Rytwinski, et al., 2016). Een aantal
onderzoeken laat ook wel een afname zien van het aantal wildaanrijdingen maar wat vaak
ontbreekt, is een goede analyse van de vele factoren (nulmeting, afschot, populatiegrootte)
die van invloed kunnen zijn op het aantal aanrijdingen (Olbrich, 1984).
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Vanaf 2007 is de registratie van wildaanrijdingen in het Faunaregistratie systeem (FRS)
aardig compleet te noemen. In de periode van 2007 t/m 2016 zijn er 16449 aanrijdingen met
wilde hoefdieren (reeën, damherten, edelherten en wilde zwijnen) geregistreerd in het FRS
(Faunaregistratie, 2017). Dit zijn de aanrijdingen in de gehele provincie Gelderland. Deze
gegevens zijn opgevraagd bij de Faunabeheereenheid Gelderland. Een dump daarvan is
vervolgens ingelezen in het GIS systeem van de provincie. Naast diersoort en datum bevatte
deze dump ook de x-y coördinaten. Door deze gegevens te koppelen aan de kaart met de
provinciale wegen was het mogelijk om te bepalen hoeveel aanrijdingen er op provinciale
wegen hadden plaatsgevonden. Dit waren er in de periode van 2007 t/m 2006 totaal 6507
stuks. In grafiek 1 is de verhouding tussen de aanrijdingen in Gelderland en die op
provinciale wegtrajecten weergegeven.
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Grafiek 1 Aanrijdingen wilde hoefdieren provincie Gelderland/provinciale wegen

De lijn van de aanrijdingen op provinciale wegen volgt altijd aardig de lijn van alle
aanrijdingen in Gelderland. Voor de laatste 10 jaar kan gezegd worden dat ongeveer 40%
van alle aanrijdingen in Gelderland plaatsvinden op provinciale wegen. De onderlinge
verdeling van de aanrijdingen over de 4 wilde hoefdieren (reeën, wilde zwijnen, edelherten
en damherten) is te zien in grafiek 2. Hierin is te zien dat het voornamelijk reeën betreft. In
de periode van 2007 t/m 2016 is dit gemiddeld 70%. Het aandeel edelhert en damhert is
gering, maar begint de laatste jaren wel toe te nemen. Het wilde zwijn laat de grootste
fluctuatie zien. Maar dat geldt ook voor de voorjaarstanden in die periode (Schoon &
Schrauwen, 2016). Het onderlinge verband tussen voorjaarsstand en aanrijdingen is per
diersoort weergegeven in bijlage 4 van dit rapport.
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Grafiek 2 Aanrijdingen per diersoort provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft totaal 105 wegtrajecten. Van die 105 trajecten zijn er 60 waar
(een gedeelte) ooit voorzien is van wildreflectoren (Gelderland, 2017). De kaart met locaties
wildreflectoren is in GIS gekoppeld aan de dump uit het FRS (Faunaregistratie, 2017).
Hierdoor konden de aanrijdingen op trajecten met wildreflectoren inzichtelijk gemaakt
worden. Hieruit kwam naar voren dat er in de periode van 2007 tot en met 2016 zich 4079
(van de 6507 op provinciale wegen) aanrijdingen hadden voorgedaan op wegtrajecten met
wildreflectoren. En dus 2428 aanrijdingen op trajecten zonder wildreflectoren. Verder was
het mogelijk om zo per wegtraject het aantal wildaanrijdingen te bepalen. Aangezien alle
trajecten niet even lang zijn is er ook gekeken naar het gemiddelde aantal aanrijdingen per
kilometer wegtraject. Het totale overzicht van aanrijdingen op provinciale wegtrajecten is
weergegeven in bijlage 5 van dit rapport. In bijlage 6 is dit nog op kaart weergegeven.

3.3 Kostenoverzicht aanschaf, beheer en onderhoud wildreflectoren
Naast de kunststofreflectoren worden er de laatste jaren ook regelmatig de reflectoren van
glas besteld. De provincie Gelderland maakt uitsluitend gebruik van de witte reflectoren.
Daar tegenover worden er in andere provincies juist veel blauwe reflectoren geplaatst. Van
wilde hoefdieren is bekend dat vooral de kleur blauw goed waarneembaar is (Smit, 2015).
De blauwe reflectoren zijn voorzien van retro reflecterend folie. Daarvan is bekend dat deze
folie het licht terugkaatst naar de bron. Maar er wordt ook wat diffuus licht richting de berm
gereflecteerd. Voor het vergelijk zijn ook de kosten van die reflectoren in het overzicht mee
genomen (Trafficsafetysystems, 2017b). Voor het juist functioneren van de wildspiegels, kan
het soms noodzakelijk zijn dat er een stelplaat geleverd moet worden. Dit in het geval als de
berm omhoog of omlaag loopt. De prijzen zijn allemaal exclusief btw (Gelderland, 2017).
Materiaal
WEGU wildreflector, wit
WEGU stelplaat
Swareflex wildreflector, wit
Wildreflector BLUE

Prijs excl. Btw
€ 12,67
€ 2,06
€ 13,65
€ 14,50

Tabel 1 Prijzen aanschaf wildreflectoren
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Opmerkingen
Kunststof
Glas
Gebruikt provincie
Gelderland niet

Naast de aanschafkosten zijn er nog de kosten voor het plaatsen van de wildreflectoren.
Deze kosten zijn, inclusief verkeersmaatregelen, € 7,50 per wildreflector ongeacht welk type
reflector (Gelderland, 2017).
Ongeveer 20% van de wildreflectoren is wordt geplaatst met een stelplaat. Dat betekent dat,
inclusief bevestigingsschroeven, de prijs van een wildreflector ongeveer € 15,- is. Daar de
plaatsingskosten van € 7,50 nog bij, komt tot een stuksprijs van € 22,50 per reflector. Op de
meeste trajecten staan de reflectoren om de 50 meter en aan beide zijden van de weg,
neerkomend op 40 reflectoren per kilometer. Dit betekent de kosten voor aanschaf en
plaatsen € 900,- per kilometer zijn. (Bij plaatsing om de 25 meter wordt dit dan € 1800,-).
De reflectoren worden meegenomen in het reguliere onderhoud van de bermplanken
waaraan zij bevestigd zijn. Dit betekent dat zij 3 tot 4 maal per jaar automatisch met borstels
gewassen worden. Hiervoor worden geen extra kosten gemaakt (het wassen is onderdeel
van het onderhoud bermplanken). Op jaarbasis wordt er ongeveer voor € 4.000,- aan
wildreflectoren besteld (Gelderland, 2017). Dit zijn ruim 175 reflectoren (inclusief
bevestigingsmateriaal). De plaatsingskosten daarvan zijn dan ruim € 1.300,-. Dit betekent dat
het beheer en onderhoud van de 250 kilometer wildreflectoren op dit moment € 5.300,- per
jaar kost. Dat is € 21,20 per kilometer.

3.4 Alternatieven wildreflectoren
Naast het plaatsen van wildreflectoren zijn er de nodige alternatieven om wildaanrijdingen
te voorkomen. Deze zijn grofweg te verdelen in de volgende maatregelen:
Maatregelen die de dieren moet afschrikken om de weg te betreden (daar vallen de
wildreflectoren ook onder).
Maatregelen die gericht zijn op de weggebruiker.
Maatregelen die het terreingebruik van dieren langs wegen moet beïnvloeden.
Maatregelen die de populatie moet verminderen.
Naar de diverse maatregelen zijn er in het verleden diverse onderzoeken gedaan. Eén van
het recentste en meest uitgebreide onderzoek is die van Mirjam de Vries (M. de Vries,
2015). In opdracht van de Universiteit Utrecht en Natuurmonumenten heeft zij gekeken naar
welke mitigerende maatregelen er zijn die er aan kunnen bijdragen om het aantal
aanrijdingen met reeën te reduceren. In bijlage 7 van dit rapport is het volledig overzicht van
maatregelen met effectiviteit, kosten en risico’s weergegeven. Hieronder wordt per soort
maatregel bekeken of deze als alternatief gebruikt zou kunnen worden en wat de eventuele
kosten zijn.
3.4.1 Maatregelen die dieren moeten belemmeren de weg te betreden
Het virtueel hekwerk bestaat uit sensoren die door autolichten geactiveerd worden en
vervolgens een geluids- en een lichtsignaal afgeven richting de berm (Trafficsafetysystems,
2017a).
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Figuur 4 Sensor virtueel hekwerk (Trafficsafetysystems, 2017a)

Momenteel loopt er al een traject met virtueel hekwerk langs een drietal provinciale wegen.
Te weten de N302, de N787 en de N795. Dit virtuele hekwerk is in 2014 aangeschaft en
geplaatst. In grafiek 3 is dit weergegeven. Bij de aanschaf is echter geen onderhoudscontract
afgesloten. Bij een controle eind 2016 bleek dat een flink aantal sensoren niet meer werkte.
Op dit moment wordt voor alle drie de trajecten een nieuwe start gemaakt met het virtueel
hekwerk. De bestaande sensoren worden allemaal vervangen door een nieuwere versie.
Sterkere zonnecellen en de sensoren zijn onderling met elkaar verbonden (IPTE, 2017).
Daarnaast is er in 2017 voor 2 jaar een onderhoudscontract afgesloten.
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Grafiek 3 Aanrijdingen trajecten virtueel hekwerk
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In Europa zijn er meerdere studies geweest naar het effect van het virtueel hekwerk. Zo laat
een Oostenrijks onderzoek zien dat na het plaatsen van het virtueel hekwerk langs een zestal
wegen het aantal aanrijdingen met herten fors is afgenomen (Moser, 2007). Ook een
Australisch onderzoek naar het gebruik van virtueel hekwerk laat soortgelijke resultaten zien
(Potts, 2015).

Grafiek 4 Effect virtueel hekwerk op aanrijdingen met herten in Oostenrijk (Moser, 2007)

De prijs van het virtueel hekwerk bij plaatsing op een bestaande bermplank en om de 50
meter aan beide zijden van de weg is ongeveer € 4.000,- per kilometer. Voor beheer en
onderhoud moeten de sensoren minimaal tweemaal per jaar gecontroleerd worden. De
kosten hiervoor zijn € 7,50 per sensor. Dit betekent dat de onderhoudskosten voor een
virtueel hekwerk neerkomen op € 600,- per strekkende kilometer (Trafficsafetysystems,
2017a).
Het gebruik van chemische reukstoffen wordt ook genoemd. Dit zijn vaak reukstoffen die de
geur van natuurlijke vijanden moet nabootsen. Het is een maatregel die regelmatig herhaald
moet worden, vooral in periodes met regen. Daarnaast hebben meerdere onderzoeken
aangetoond dat het gebruik van dit soort stoffen geen invloed heeft op het aantal
aanrijdingen (Elmeros, Winbladh, Andersen, & Bo Madsen, 2011) (Kusta, Keken, & Jezek,
2015). Ook het gebruik van akoestische middelen zoals bijvoorbeeld waarschuwingsfluiten
gemonteerd op auto’s laten geen effect zien. Vaak wordt het geluid overstemd door het
geluid van het voertuig zelf (Padié, Morellet, Cargnelutti, Hewison, & Martin, 2015).
Een maatregel die hoge effectiviteit heeft is het plaatsen van een raster eventueel met of
zonder een faunapassage. De kosten van het leveren en het plaatsen van een raster (220 cm
hoog en 50 cm ingegraven) zijn ongeveer € 21,- per strekkende meter. Per kilometer
wegtraject is dit een bedrag van € 42.000,- (er van uitgaand dat er aan beide zijden van de
weg een raster moet komen). Rasters moeten wel regelmatig gecontroleerd worden. De
jaarlijkse kosten van dit beheer en onderhoud liggen ongeveer op 1% van de aanlegkosten
(HBAtotaal, 2017). Dit zou beteken dat de beheer en onderhoudskosten van een raster
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€420,- per strekkende kilometer zijn. Door het plaatsen van rasters worden leefgebieden
gescheiden. Om dat te voorkomen zullen er faunapassages gemaakt worden. Dit brengt nog
hogere kosten met zich mee. De aanlegkosten voor faunapassages voor wilde hoefdieren
loopt echt in de miljoenen (Gelderland, 2017).
3.4.2 Maatregelen gericht op de weggebruiker
Van maatregelen gericht op de weggebruiker zijn er diversen. Te beginnen bij de statische
waarschuwingsborden. Het effect hiervan is echter minimaal. Er treedt namelijk gewenning
op bij de weggebruikers. Dynamische borden hebben meer effect. Vooral als deze gekoppeld
zijn aan een fauna-detectiesysteem. Onderzoek in Overijssel heeft laten zien dat dit heeft
bijgedragen tot een reductie van het aantal aanrijdingen (Roo & Zekhuis, 2012). Het systeem
dient echter wel betrouwbaar te zijn en niet teveel valse signalen af te geven. Daarnaast
moeten er ook geleidende rasters geplaatst te worden. Dit samen maakt het een duur
systeem. Kostprijs is ongeveer € 200.000,- (M. de Vries, 2015).
Het verlagen van de snelheid is ook een maatregel die werkt. Door de snelheid bijvoorbeeld
te verlagen naar 60 km/uur wordt het blikveld van de chauffeur vergroot. Verder wordt de
remweg verkort en heeft de chauffeur een hogere reactietijd. Bij 80km/h is de stopafstand
circa 55 meter en bij 60km/h circa 35 meter. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat dit
berekeningen zijn waarbij is uitgegaan dat het dier op de weg staat in het licht van de auto.
Maar vaak is het zo dat wild vanuit de berm direct voor de auto springt. Gezien de snelheid
waarmee op dit moment geleefd wordt, is het de vraag of er voor dit soort maatregelen
voldoende draagvlak te vinden is. Ook in het verleden heeft deze maatregel ook al tot de
nodige discussies geleid (Dhr. T. Achterkamp, persoonlijke communicatie, 30 mei 2017). Om
de snelheid te verlagen moet de weginrichting aangepast worden. Bebording, belijning en
snelheidsremmers in de vorm van drempels. De prijs van een verkeersbord is ongeveer €
150,-. Drempels en/of een plateau liggen tussen de €10.000,- en € 20.000,-. Een andere
belangrijke voorwaarde is het handhaven van de maximum snelheid (Ooms, J.W., 2010).
3.4.3 Maatregelen die het terreingebruik van dieren moet beïnvloeden
Het minder aantrekkelijk maken van wegbermen zou ook kunnen leiden tot een reductie van
het aantal aanrijdingen. Door bredere bermen en weinig tot lage begroeiing is het wild in de
bermen wel beter zichtbaar (Ooms, J.W., 2010). Door bijvoorbeeld het verwijderen van
vegetatie of het verschralen van de wegberm. Als dit achterwege blijft kan er hergroei
plaatsvinden en juist het voedselaanbod weer toenemen. Aan de andere kant kan het
creëren van open bermen en daarmee een wijder zicht juist ook leiden tot hogere snelheden
van het verkeer (M. de Vries, 2015).
3.4.4 Maatregelen die de populatie moet verminderen
Dit kan gebeuren door de stand te verlagen door afschot in het gehele leefgebied van de
wilde hoefdieren. Populatiebeheer ten behoeve van de verkeersveiligheid is ook opgenomen
in het faunabeheerplan grofwild van de faunabeheereenheid Gelderland (Spek, 2014). Een
andere manier is om voor afschot te kiezen langs de wegtrajecten met grote aantallen
aanrijdingen. De zogenaamde hotspots. Of deze maatregel echt effectief is, is nog maar de
vraag. Bijvoorbeeld bij reeën die territoriaal gedrag hebben. Door juist aan de kant van de
weg de territoriale reeën weg te schieten, worden deze plekken ingenomen door nieuwe
onervaren reeën. Voor kalveren en eenjarige reeën die nog geen territoriaal gedrag
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vertonen zou dit wel werken (Spek, G.J., 2013). Het uitvoeren van deze vraagt echter wel de
bereidwilligheid en vooral de tijd van terrein beherende organisatie en de lokale jagers.

3.5 Aanrijding per diersoort
De aanrijdingen over de periode van 2007 tot en met 2016 zijn per diersoort uitgewerkt in
aanrijdingen per maand (bijlage 8). In onderstaande paragrafen wordt per diersoort kort
beschreven wat eventuele factoren zijn die mogelijk van invloed kunnen zijn op het aantal
aanrijdingen met daaraan toegevoegd de grafiek met het gemiddeld aantal aanrijdingen per
maand. Dit om te bekijken of er eventueel een relatie te vinden is. De korte beschrijving van
de ecologie en het sociaal gedrag is terug te vinden in bijlage 9.
3.5.1 Ree (Capreolus capreolus)
Reeën komen in heel Nederland voor. Begin jaren 50 werd de stand geschat op 10.000 stuks.
Nu ongeveer op 100.000 stuks (Worm, 2014). In de provincie Gelderland schommelt de
voorjaarsstand de laatste jaren zo rond de 12.000 stuks (Schoon & Schrauwen, 2016). In het
faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland 2014-2019 is voor de reeën een doelstand
afgesproken van 10.030 stuks (Spek, G.J., 2014).

Figuur 5 Reeën (Jagersvereniging, 2017a)

In grafiek 5 is, over een periode van 2007 t/m 2016, het gemiddeld aantal aanrijdingen met
reeën per maand weergegeven. Deze is afgezet tegen het jaargemiddelde. In de analyse
(hoofdstuk 4) wordt dit verder besproken (dat geldt ook voor het wild zwijn, edelhert en
damhert).
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Grafiek 5 Gemiddeld aantal aanrijdingen ree per maand over de periode 2007 t/m 2016

3.5.2 Wild zwijn (Sus scrofa)
In Nederland komen wilde zwijnen in een tweetal aangewezen leefgebieden voor, te weten
de Veluwe en de Meinweg in Limburg. Maar daarnaast komen ze in Gelderland, Limburg en
Noord-Brabant ook steeds vaker voor buiten deze leefgebieden, in de zogenaamde
nulstandgebieden (Jagersvereniging, 2017a). De populatiegrootte in Gelderland schommelt
sterk, maar laat wel een gestaag groeiende trend zien. Deze schommelingen worden
voornamelijk bepaald door het voedselaanbod in de vorm van mast. In mastrijke jaren loopt
de zomerstand soms op tot ruim 5000 stuks, terwijl in mastarme jaren de zomerstand weer
terug kan lopen tot 3000 stuks (Schoon & Schrauwen, 2016). In het faunabeheerplan
grofwild FBE Gelderland 2014-2019 is een doelstand afgesproken tussen de 1090 en 1490
stuks wilde zwijnen (Spek, G.J., 2014). Door de grote schommelingen in aantallen zijn er ook
grote schommelingen in het aantal aanrijdingen. In de periode van 2007 tot en met 2016 zijn
die verschillen ook zo groot dat het niet mogelijk is om hier een analyse op het aantal
aanrijdingen per maand te doen.
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Figuur 6 Wilde zwijnen (Jagersvereniging, 2017b)

3.5.3 Edelhert (Cervus elaphus)
Edelherten komen in Nederland voor op de Veluwe, de Oostvaardersplassen en in het
Weerterbos. In Gelderland schommelt de voorjaarsstand momenteel zo rond de 2.200 stuks.
Maar neemt de laatste jaren wel toe. De doelstand in het Faunabeheerplan grofwild 20142019 staat nu op 2.029 stuks (Spek, 2014).

Figuur 7 Edelherten (NOJG, 2017)

Grafiek 6 geeft het aantal aanrijdingen met edelherten per maand weer.
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Grafiek 6 Gemiddeld aantal aanrijdingen edelhert per maand over de periode 2007 t/m 2016

3.5.4 Damhert (Dama dama)
In Nederland leven damherten voornamelijk op de Veluwe, Kennemerduinen, Amsterdamse
Waterleidingduinen, Kop van Schouwen en Manteling van Walcheren. In Gelderland leven
op dit moment een kleine 1000 dieren. Dit is de laatste jaren flink toegenomen (in 2000 was
de stand nog onder de 200). De doelstand voor Gelderland is vastgesteld op 475 damherten
(Spek, G.J., 2014).

Figuur 8 Damherten (Jagersvereniging, 2017c)

In onderstaande grafiek is het aantal aanrijdingen met damherten per maand weergegeven
over de periode van 2007 t/m 2016.
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Grafiek 7 Gemiddeld aantal aanrijdingen damhert per maand over de periode 2007 t/m 2016
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Hoofdstuk 4 Analyse
De in hoofdstuk 3 vermelde resultaten zullen hier verder worden geanalyseerd. Deze analyse
is als volgt opgebouwd: te beginnen bij de locaties van de wildreflectoren langs provinciale
wegen, de afweging daartoe en de effecten. Vervolgens de kosten van wildreflectoren en
eventuele alternatieven. Tot slot het mogelijke seizoenpatroon van de aanrijdingen per
diersoort.

4.1 Locatie wildreflectoren, afweging daartoe en de effecten
De afweging om in de periode van 2000 en 2001 (ruim 95% van het huidige traject) over te
gaan tot het plaatsen van wildreflectoren op juist die locaties is heel grondig gebeurd. Een
goede samenwerking met de lokale WBE’s, Vereniging Wildbeheer Veluwe en de Vereniging
het Reewild. Vervolgens zijn de locaties ook zorgvuldig in kaart gebracht en ingevoerd in GIS.
Ook de stap tot het fysiek plaatsen is grondig voorbereid. Kaarten van de wegtrajecten met
gedetailleerde informatie over plaatsing (welke zijde(n) van de weg en met welke
plaatsingshoek) maakten onderdeel uit van de plaatsingsinstructie. De afweging voor het
plaatsen van de overige 5% die in de jaren daarna, is dezelfde geweest. Het enige verschil is
dat de locaties toen niet fysiek bezocht zijn.
Kijkend naar het voorgaande dan zijn het de volgende argumenten/beweegredenen geweest
die er toe hebben geleid tot de locaties langs provinciale wegen waar op dit moment
wildreflectoren staan:
Melding van een lokale WBE over aanrijdingen met wilde hoefdieren. Meestal
aanrijdingen met reeën, maar ook steeds vaker wild zwijn, edelhert en damhert
Het betreft locaties waar meerdere aanrijdingen per jaar en meerder jaren
achtereen hebben plaatsgevonden
Controle door provincie of het een provinciaal wegvak betreft
Incidentele check op aanrijdingen bij de politie en voor de Veluwe bij de Vereniging
Wildbeheer Veluwe (de eerste 95% van de locaties), later check aanrijdingen gemeld
in het Faunaregistratie systeem (laatste 5%)
Fysieke controle van de gemelde locaties (eerste 95%). Controle op eventuele
bebouwing, rasters en/of wissels
Bepalen positie wildreflector. Welke kant bermplank, positie ten opzichte van berm
reliëf. Plaatsingsinstructie
Keuze reflector naar aanleiding van ervaringen uit het buitenland
Het effect van het plaatsen van de wildreflectoren is minder goed te achterhalen. Dit heeft
twee oorzaken. Allereerst is bij de provincie niet vastgelegd welk traject wanneer is voorzien
van wildreflectoren. Dit is gebeurd in een periode van 2 jaar (2000 en 2001). Het tweede
punt is de registratie van aanrijdingen. Voor de Veluwe gebeurde dit voor die periode al wel
digitaal. Alleen werd niet bij iedere melding de exacte locatie vermeld. Vaak alleen een
wegnummer. Zo is niet te achterhalen of de aanrijding wel of niet had plaatsgevonden op
een locatie met wildreflectoren. Voor de Achterhoek en het Rivierengebied was die digitale
registratie er niet.
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Het effect van wildreflectoren, en dan vooral voor de langere termijn, is nog nooit
wetenschappelijk bewezen. Enkele studies en berichten uit de praktijk laten zien dat er in de
eerste twee jaar na plaatsing wel een vermindering van het aantal aanrijdingen plaats vindt,
maar daarna weer een stijging. De exacte reden hiervoor is niet duidelijk. Er kan sprake zijn
van gewenning, de werking van de wildreflectoren kan verminderd zijn door dat ze vuil zijn
geworden of stuk zijn. Door het verwijderen van rasters kunnen er meer bewegingen
ontstaan. Maar ook de toename van de verkeersintensiteit en de groeiende populaties
kunnen oorzaak zijn van het stijgend aantal aanrijdingen. In het algemeen kan wel gesteld
worden dat de wildreflectoren nog op de aangegeven locaties staan. Maar op basis van de
steekproefsgewijs bezoeken van de locaties blijkt dat hun onderhoudsstaat niet altijd goed is
te noemen. Reflectoren die ontbreken, stuk zijn, scheef hangen of smerig zijn komen vaak
voor. Maar ook reflectoren langs trajecten die aan beide zijden ingerasterd zijn of waar
tegenwoordig bebouwing staat. Foto’s van voorbeelden staan in bijlage 10 van dit rapport.
De analyse van aanrijdingen met wilde hoefdieren over de afgelopen 10 jaar, laat zien dat er
in Gelderland 16.500 aanrijdingen met wilde hoefdieren hebben voorgedaan, waarvan ruim
6.500 (40%) op een provinciaal wegtraject. Van die ruim 6500 waren er 4079 die hebben
plaatsgevonden op trajecten waar wildreflectoren zijn geplaatst. Dat is 63%. Dit betekent
ook dat 37% van de aanrijdingen plaatsvindt op trajecten waar geen reflectoren staan. Van
de in totaal 105 provinciale wegtrajecten zijn er 60 die voor een gedeelte voorzien zijn van
wildreflectoren. Van die 60 trajecten met wildreflectoren is er geen één waar de afgelopen
jaren geen enkele aanrijding heeft plaatsgevonden. Op 54 trajecten heeft er zich de
afgelopen 10 jaar één of meer aanrijdingen voor gedaan. In tabel 2 is dit weergegeven. Deze
tabel laat verder zien dat er 16 trajecten zonder reflectoren zijn, waar zich de laatste 10 jaar
geen enkele aanrijding heeft plaatsgevonden. En dat er geen enkel traject zonder
wildreflectoren is waar zich de afgelopen 10 jaar meer dan 2 aanrijdingen hebben
plaatsgevonden.
Periode 2007 t/m 2016
Trajecten
Aanrijdingen in 10 jaar = 0
Aanrijdingen in 10 jaar > 0
Aanrijdingen in 10 jaar > 1
Aanrijdingen in 10 jaar > 2
Aanrijdingen in 10 jaar > 10

Met reflectoren
60
0
60
54
42
17

Zonder reflectoren
45
16
29
6
0
0

Tabel 2 Aantal trajecten met en zonder wildreflectoren

De tabel laat verder zien dat er 17 trajecten zijn waar gemiddeld jaarlijks minimaal 1
aanrijding plaats vindt. Door per traject een selectie uit te voeren op het aantal aanrijdingen
op dat traject en het aantal aanrijdingen per kilometer op dat traject, is tabel 3 tot stand
gekomen. In tabel 3 zijn de 20 trajecten aangegeven met de meeste aanrijdingen per traject
en de trajecten met de meeste aanrijdingen per kilometer. De 17 trajecten uit tabel 2 (meer
dan 10 aanrijdingen in 10 jaar) staan uiteraard ook hier bovenaan in deze lijst.
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Positie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Wegnummer

N310
N302
N795
N304
N224
N309
N319
N797
N344
N796
N315
N303
N311
N346
N317
N335
N345
N330
N316
N318

Gemiddeld in 10 jaar

67,4
59,9
48,4
46,1
36,2
30,2
30,2
25,9
24,4
17,9
22
16,5
16,1
14,4
11,4
10,1
10,2
9,6
8,3
7,8

Gem. per km. In 10 jaar

1,4
2,5
6,2
1,7
1,4
1,4
0,6
3,8
1,2
6,1
0,6
1,8
2,2
0,8
0,4
0,7
0,5
0,6
0,3
0,4

Tabel 3 Top 20 wegtrajecten met de meeste aanrijdingen

Dan nog de trajecten met het virtueel hekwerk. De N302, N787 en de N795. Na de plaatsing
in begin 2014 heeft dit systeem wat opstart problemen gehad. Sensoren die niet goed
functioneerden omdat de zonnecel niet voldoende energie leverde. Beschadiging en zelfs
diefstal van sensoren (Jan Dorgelo, persoonlijke communicatie, 19 mei 2017).
Op de N302 staat er over een lengte van ruim 2 kilometer het virtueel hekwerk. Na plaatsing
in 2014 vindt er geen daling plaats in het aantal aanrijdingen, maar stijgt het aantal juist. Op
dit traject hebben zich na de plaatsing veel storingen voor gedaan en zijn er sensoren
beschadigd en gestolen. Omdat er geen onderhoudscontract lag, is daar toen ook niets mee
gebeurd. Vanaf januari 2016 is het gehele traject weer gecontroleerd en daar waar nodig
hersteld. Vanaf dat moment treedt er wel een aanzienlijke daling van het aantal aanrijdingen
op ( 8 in 2016 tegenover 20 gemiddeld in vier voorgaande jaren).
Op de N787 staat er over een lengte van 800 meter het virtueel hekwerk. Tot aan 2014
waren daar gemiddeld 4 aanrijdingen per jaar. Na de plaatsing van het virtueel hekwerk in
2014 is dit gemiddeld 1 per jaar.
De N795 heeft een virtueel hekwerk van bijna 7,5 kilometer. Dit traject laat ook een daling
van het aantal aanrijdingen in 2014 zien. Maar stijgt de jaren daarna weer flink. Op dit
traject hebben zich al vrij snel problemen voorgedaan met de zonnecollectoren. Het is een
vrij schaduwrijke weg, waardoor de sensoren al vrij snel niet meer goed werkten omdat ze te
weinig energie kregen.

4.2 Kostenoverzicht
Zoals paragraaf 3.4 laat zien, zijn er een aantal alternatieven voor wildreflectoren.
Alternatieven die aantoonbaar effect hebben en die één op één trajecten met
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wildreflectoren zouden kunnen vervangen zijn onderstaande tabel weergegeven. Daarachter
staan de kosten voor aanschaf en beheer & onderhoud. Beide weergegeven met de
kilometerprijs en beheer en onderhoud op jaarbasis. Voor alle maatregelen geldt dat zij aan
beide zijden van de weg worden geplaatst. Voor de reflectoren en virtueel hekwerk plaatsing
om de 50 meter. Dit overzicht begint met de bestaande maatregel, de witte reflector.
Maatregel

Witte reflector
Blauwe reflector
Virtueel hekwerk
Raster

Aanschaf per
kilometer

Jaarlijks beheer &
onderhoud per
kilometer
€ 25, € 25, € 600, € 420, -

€ 900, € 900, € 4.000, € 42.000, -

Opmerkingen

Tabel 4 Kostenoverzicht alternatieven wildreflectoren.

Maatregelen die ook als alternatief ingezet kunnen worden, maar die niet direct te vertalen
zijn naar een kilometerprijs zijn dynamische borden met een fauna detectiesysteem en het
verlagen van de maximum snelheid naar 60 kilometer/uur. Dynamische borden met een
fauna detectiesysteem zijn dure investeringen van ongeveer € 200.000, -. Daar komen dan
nog extra kosten bij om geleidende rasters te plaatsen. De prijs van het verlagen van de
maximum snelheid is erg afhankelijk van het traject. Hoeveel drempels/plateaus moeten er
komen en hoeveel borden moeten er geplaatst worden. Nu is de gemiddelde lengte van een
traject met wildreflectoren ongeveer 4 kilometer. Er vanuit gaande dat er minimaal 2
plateaus moeten komen en minimaal 8 borden liggen hiervoor de kosten ook al snel tussen
de € 30.000, - en € 35.000, - Het knelpunt bij deze maatregel is juist het maatschappelijk
draagvlak. Lagere snelheden betekent nu eenmaal langere reistijden. Ook rasters met
faunapassages (deze laatste om versnippering van leefgebieden tegen te gaan) behoort tot
een alternatief. Maar de hoge kosten van het raster (€42.000,- per kilometer) en de nog
hogere kosten van faunapassages maakt dat dit alternatief vele malen duurder dan de
wildreflectoren.

4.3 Seizoenpatroon
Het aantal aanrijdingen met reeën laat een flinke stijging (40% ten opzichte van het
jaargemiddelde) zien in de maanden april en mei. Dit is de tijd dat de geiten hun kalveren
zetten en de jaarlingen (kalveren van vorig jaar) voor een paar weken verstoten worden.
Vanaf de bronst neemt het aantal aanrijdingen juist flink af. Bij het vormen van de sprongen
voor de winter, stijgt deze juist weer.
De wilde zwijnen laten een veel grilliger patroon zien. Zoals in hoofdstuk 3 al aangegeven
laat ook de populatiegrootte van wilde zwijnen grote schommelingen zien. Dit alles
gerelateerd aan het voedselaanbod. Een laag voedselaanbod betekent dat de wilde zwijnen
grotere gebieden bezoeken om voedsel te vinden. Dit betekent mogelijk ook vaker wegen
passeren om die gebieden te bereiken. Aan de andere kant betekent weinig voedselaanbod
ook weer een lagere populatie en daardoor weer minder kans op aanrijdingen. Daar
tegenover staan mastrijke jaren met een hoog voedselaanbod. De wilde zwijnen hoeven
geen grote afstanden af te leggen om aan voedsel te komen. Maar door het hoge aanbod
aan eikels en beukennoten neemt ook de behoeft aan dierlijk materiaal toe. Dat is weer te
vinden in de bermen langs wegen. En een hoog voedselaanbod leidt tot een aanzienlijk
hogere stand. Bij wilde zwijnen zijn er dus eerder patronen gerelateerd aan mastarme en
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mastrijke jaren. Mastrijke jaren, grote populatie, veel aanrijdingen met een piek in oktober
november. Mastarme jaren, lagere populatie met een piek in de zomermaanden.
Bij de edelherten is eind voorjaar en in de zomer een daling van het aantal aanrijdingen te
zien. In de aanloop naar de bronst begint dit juist weer te stijgen. Tijdens de bronst in de
maand oktober is het aantal aanrijdingen het hoogst. Bijna een verdubbeling van het
jaargemiddelde. In die periode is het roodwild veel in beweging van en naar de
bronstplekken.
Voor damherten geldt bijna het zelfde als bij de edelherten. Een afname van het aantal
aanrijdingen gedurende de zomermaanden. Richting de bronst begint dit weer te stijgen. En
bij het damwild ook de piek in de bronstmaand (november).
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Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de conclusies van dit onderzoek weergegeven. Dit gebeurt door het
beantwoorden van de 8 deelvragen die zijn afgeleid uit de probleemstelling (paragraaf 1.2).
Aansluitend worden de aanbevelingen genoemd die deze opdracht hebben opgeleverd.

5.1 Conclusies
De probleemstelling die ten grondslag ligt aan dit rapport is de volgende:
“Het ontbreekt de provincie Gelderland aan een eenduidige handleiding/richtlijn die
gehanteerd kan worden om over te gaan tot het plaatsen (of weer verwijderen) van
wildreflectoren ( of vergelijkbare alternatieven) langs provinciale wegen”
Vanuit die probleemstelling zijn er een achttal deelvragen afgeleid. Hieronder worden deze
deelvragen stuk voor stuk beantwoord:
1. Op welke locaties en (indien achterhaalbaar) waarom zijn in het verleden
wildreflectoren geplaatst?
Op 250 kilometer van het provinciale wegentraject zijn in het verleden (periode 2000 en
2001) wildreflectoren geplaatst. Deze locaties zijn vastgelegd en in kaart gebracht. Hier heeft
een grondige inventarisatie aan ten grondslag gelegen. Knelpunten zijn geïnventariseerd
door de lokale WBE’s. Knelpunten betekende meerdere aanrijdingen per jaar met wilde
hoefdieren (toen vooral reeën) en meerdere jaren achtereen op die locaties. De kaart met
de locaties is nog redelijk actueel. Tevens is er een goede plaatsingsinstructie opgesteld. De
beweegredenen tot plaatsen van wildreflectoren langs die trajecten zijn binnen de provincie
niet gearchiveerd. Deze informatie is volledig via gesprekken met medewerkers en oudmedewerkers achterhaald.
2. Wat is het effect geweest van het plaatsen van wildreflectoren. En als ze effect
hebben, voor hoelang?
Het effect van het plaatsen van wildreflectoren is niet aan te tonen. Berichten uit de praktijk
en literatuur laten een daling zien van het aantal aanrijdingen de eerste twee jaar na
plaatsing. Maar er heeft geen nauwkeurige monitoring plaatsgevonden nadat de
wildreflectoren langs provinciale wegtrajecten zijn geplaatst. Het stijgen van het aantal
aanrijdingen kan meerdere oorzaken hebben. Slecht onderhoud, gewenning door de wilde
hoefdieren, verhoogde verkeersintensiteit en grotere populaties. Van de aanrijdingen op
provinciale wegen vindt ruim 63% plaats op die trajecten waar wildreflectoren zijn geplaatst.
3. Onder welke condities moet er worden overgegaan tot het plaatsen van
wildreflectoren?
Voordat over wordt gegaan tot het plaatsen van wildreflectoren is het van groot belang dat
ook wetenschappelijk de werking van de wildreflectoren wordt aangetoond. Plaatsen om
het plaatsen heeft geen zin. Even los van het feit of de wildreflectoren werken of niet, is de
afweging destijds tot keuze van de trajecten wel juist geweest. Op alle trajecten vinden
wildaanrijdingen plaats. In de top 20 van wegtrajecten met aanrijdingen gemiddeld minimaal
7,8 per jaar met een maximum van zelfs 67,4 per jaar!
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4. In welke gevallen zouden de wildreflectoren weer verwijderd moeten worden?
Langs de trajecten waar nu rasters of bebouwing staat kunnen de wildreflectoren per direct
worden verwijderd. Als wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat wildreflectoren
geen effect hebben op wildaanrijdingen dan moeten ze ook worden verwijderd. Door ze te
laten staan blijf je kosten van beheer en onderhoud houden aan iets wat geen effect heeft.
5. Wat zijn de aanschaf- en beheerkosten van wildreflectoren?
De aanschafkosten van de huidig gebruikte wildreflectoren is € 900, - per kilometer. De
kosten van het huidige uitgevoerde beheer en onderhoud op jaarbasis is € 25, - per
kilometer. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat deze beheer en onderhoudskosten
aan de lage kant zijn. De steekproef controle langs de trajecten heeft laten zien dat er
meerdere locaties zijn waar spiegels kapot, smerig of zelfs verdwenen zijn. Intensief
onderhoud langs alle trajecten zou wel eens tot hogere kosten kunnen leiden.
6. Zijn er piekmomenten in het jaar en kunnen daar tijdelijke maatregelen op worden
genomen?
De reeën laten een duidelijke piek zien in de maanden april en mei. De tijd dat de geiten hun
kalveren krijgen en de jaarlingen verstoten worden. Voor de edelherten en de damherten
ligt er een piek gedurende de bronstperiode (resp. oktober en november). Het aantal
aanrijdingen met wilde zwijnen vertoont een grilliger patroon. Hier speelt het
voedselaanbod een grotere rol. Voedselrijke jaren, grote populatie, hoog aantal
aanrijdingen. Voedselarme jaren, lagere populatie, minder aanrijdingen.
Door het inzetten van mottoborden in de periodes dat bij reeën, edelherten en damherten
de piek momenten zich aandienen kun je de bewustwording van weggebruikers mogelijk
beïnvloeden. Door de weggebruiker juist in die periode te laten weten dat er een grotere
kans op overstekend wild is, zou het aantal aanrijdingen kunnen verminderen. De borden
moeten wel opvallend zijn en ook na de piek periode weer verwijderd worden. Als ze lang
blijven staan treedt er gewenning op bij de weggebruiker.
7. Zijn er mogelijk alternatieven voor het gebruik van wildreflectoren?
Een enigszins vergelijkbaar alternatief is het virtueel hekwerk. Een systeem wat nog verder
door ontwikkeld moet worden maar wat al wel heeft aangetoond dat het effect heeft. Dit
systeem is wel vele male duurder dan de huidige wildreflectoren. Ook het plaatsen van
rasters behoort tot de alternatieven. Het effect hiervan op aanrijdingen is met dit middel het
grootst. Naast het feit dat door rasters de kwaliteit van het landschap afneemt, leidt het ook
tot versnippering van leefgebieden. Om toch de leefgebieden te verbinden zullen er
faunapassages aangelegd moeten worden. De kosten hiervan zijn echter een veelvoud van
die van wildreflectoren. Verlagen van de maximum snelheid is ook een werkzaam
alternatief. Maar de vraag is of hier nu wel een maatschappelijk draagvlak voor te vinden is.
8. Kunnen terrein beherende organisaties en lokale wildbeheereenheden een rol
spelen bij het wel of niet inzetten van wildreflectoren?
De grondige inventarisatie voor het plaatsen van wildreflectoren heeft laten zien dat lokale
WBE’s een belangrijke rol kunnen spelen bij het inzetten van wildreflectoren. Zij kennen het
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veld en weten waar de dieren zich ophouden. Dat geldt zeker ook voor de terrein beherende
organisaties. Afstemming met dit soort partijen over kwetsbare trajecten maar ook over het
beheer van het landschap naast deze gevoelige trajecten zijn van groot belang. Daarnaast
spelen beide partijen natuurlijk een grote rol bij het realiseren van het afschot. In het
faunabeheerplan grofwild voor de provincie Gelderland zijn doelstanden afgesproken. Het is
van groot belang dat deze ook gehandhaafd worden.
Een punt wat verder regelmatig naar voren komt (van zowel WBE’s, verenigingen en ook
leveranciers van reflectoren) is dat er niet één duidelijk aanspreek punt voor wildreflector
gerelateerde zaken is binnen de provincie. Er zijn veel medewerkers die er bij betrokken zijn
of zijdelings mee te maken hebben.
Kijkend naar de probleemstelling kan er geconcludeerd worden dat de keuze van de locaties
voor het plaatsen destijds juist is geweest en nu ook nog gebruikt kunnen worden (helemaal
met de huidige administratie van aanrijdingen). Een top 20 van wegtrajecten met de meeste
aanrijdingen per kilometer is al opgesteld. De keuze voor het gebruik van wildreflectoren ligt
niet direct voor de hand. Wetenschappelijk onderzoek zou eerst moeten aantonen of
wildreflectoren effect hebben en voor hoe lang.

5.2 Aanbevelingen
Het onderzoek, de analyse en de conclusies hebben geleid tot de volgende aanbevelingen:
1. Onderzoek (of laat onderzoeken) wat het effect van wildreflectoren is.
De werking is nog nooit wetenschappelijk aangetoond. Blijven investeren in zaken waarvan
niet bekend is of het werkt is weggooien van geld. Investeer in een onderzoek met een
goede nulmeting, meerdere producten (witte en blauwe reflectoren, virtueel hekwerk) en
monitor nauwkeurig. Investeer tot die tijd niet meer in nieuwe trajecten met
wildreflectoren.
2. Voer een controle uit op de huidige trajecten met wildreflectoren op rasters,
bebouwing en staat van onderhoud reflectoren.
Verwijder de wildreflectoren op die trajecten waar rasters geplaatst zijn of bebouwing staat.
Als daar geen wildbewegingen meer kunnen plaatsvinden hebben de reflectoren geen zin.
Deze wildreflectoren kunnen gebruikt worden voor groot onderhoud aan andere trajecten.
Voer op de trajecten waar nog wel aanrijdingen plaatsvinden groot onderhoud uit. Ook al is
de werking misschien gering, als de reflectoren schoon en heel zijn en goed bevestigd, levert
dat het beste resultaat. Plaats ze conform de destijds opgestelde plaatsingsinstructie.
3. Inspecteer en upgrade de huidige 3 trajecten met virtueel hekwerk, sluit een
onderhoudscontract af.
De sensoren op deze trajecten zijn ondertussen in het bezit van de provincie Gelderland. De
kinderziektes lijken verdwenen. Maar het effect staat of valt wel met beheer en onderhoud.
Laat het onderhoud uitvoeren de momenten voor dat er pieken in de aanrijdingen zijn (aprilmei en oktober-november).
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4. Doe een zelfde grondige check van knelpunten als bij de plaatsing in 2000 en 2001.
WBE’s en terrein beherende organisatie hebben voldoende praktijkervaring om knelpunten
weer te geven. Registratie van aanrijdingen is op dit moment goed te noemen. Meerder
aanrijdingen met wilde hoefdieren en meerdere jaren achtereen op provinciale wegtrajecten
was destijds de belangrijkste reden tot plaatsen wildreflectoren. Maar een fysieke controle
van de locaties kan nog extra informatie opleveren (bijvoorbeeld over wissels en
bermbegroeiing). Controleer bij voorbeeld of er trajecten zijn waar je met een raster kunt
aansluiten op een bestaand raster. Dat geldt ook voor het alternatief van 60 kilometer
wegen. Mogelijk dat een verlenging van zo’n traject al voldoende is. Betrek de top 20 (tabel
3 paragraaf 4.1) hierin.
5. Ga alleen over tot plaatsing van een aantoonbaar werkend systeem (inclusief
onderhoudscontract).
Ga alleen wildreflectoren plaatsen waarvan is aangetoond dat ze effect hebben. En monitor
dit nauwkeurig. Kijk ook naar de prijs/kwaliteit verhouding. Reflectoren zijn zowel in
aanschaf als beheer en onderhoud vele malen goedkoper dan het virtueel hekwerk. Maar
virtueel hekwerk heeft goede resultaten laten zien. Als financiering van het virtueel hekwerk
een probleem is, start dan met trajecten uit de top 20. Daar is de grootste winst te behalen.
Ook als blijkt dat na een paar jaar er gewenning optreedt, durf ze dan ook weg te halen en
op andere trajecten te plaatsen. Door niet meteen alle knelpunten te voorzien (dat is in 2000
en 2001 wel gebeurd!), kun je na gewenning andere trajecten gaan voorzien van de reeds
aangeschafte wildreflectoren. Als is aangetoond dat wildreflectoren tijdelijk effect hebben
zet dit middel dan in als een overbruggingsmaatregel. Vervang ze later eventueel door het
virtueel hekwerk.
6. Hanteer de plaatsingsinstructies ook bij beheer en onderhoud.
Wildreflectoren moeten conform de plaatsingsinstructie vervangen worden. Maak de
uitvoerende wegbeheerder ook bewust van wat en waar hij plaatst! Bekijk de omgeving. Is
er bijvoorbeeld een raster geplaatst, bebouwing of begroeiing.
7. Stuur aan op een nauwe samenwerking tussen alle partijen op het gebied van
faunabeheer. Niet alleen bestuurlijk, maar vooral ook uitvoerend.
De grote hoeveelheid aanrijdingen en het voorkomen daarvan is niet alleen een probleem
van de provincie. Het verminderen van het aantal aanrijdingen is een speerpunt in het
Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland 2014-2019. De provincie als wegbeheerder is
samen met WBE’s, terrein beherende organisaties, VWV, VHR en de FBE verantwoordelijk.
Maak afspraken over hoe te komen tot minder aanrijdingen. Maatregelen, beheer en
onderhoud van die maatregelen, registratie en afschot e.d. Maak partijen verantwoordelijk
en spreek elkaar daar op aan.
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8. Zorg voor een goede administratie van de uitgevoerde maatregel en voor een
eenduidig aanspreekpunt binnen de provincie
Een juiste en volledige administratie en het beleggen van de verantwoordelijkheid bij enkele
aangewezen personen binnen de provincie schept duidelijkheid en communiceert
makkelijker. Zowel intern als extern!
9. Plaats motto borden rond de perioden van een piek in het aantal aanrijdingen.
Zowel de reeën (kalverperiode), edelherten (bronst) en damherten (bronst) laten een
seizoenpiek zien in het aantal aanrijdingen. Door juist op die momenten “pakkende” motto
borden te plaatsen maak je de weggebruikers bewust van het gevaar op aanrijdingen.
Doordat de borden tijdelijk worden geplaatst trekken zij meer de aandacht.
10. Zoek de samenwerking met andere wegbeheerders.
Ruim 40% van de aanrijdingen in Gelderland vindt plaats op provinciale wegen. Dat betekent
dat 60% op veelal lokale wegen plaatsvindt (enkele op rijkswegen). Dat zijn ongeveer 1000
aanrijdingen per jaar! Ga met gemeenten en rijksoverheid in overleg om te kijken of er door
middel van samenwerking of kennisuitwisseling naar oplossingen kan worden gezocht.
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Bijlagen
Bijlage 1 Interviews
Herman van Zandbrink:
Op donderdag 13 april 2017 en dinsdag 2 mei 2017 heb ik dhr. Herman van Zandbrink
geïnterviewd. Dhr. van Zandbrink was eind jaren negentig nauw betrokken bij de afweging
voor het plaatsen van wildreflectoren langs provinciale wegen. In die tijd was dhr. van
Zandbrink bij de provincie Gelderland werkzaam als projectleider Integrale Projecten, dienst
Ruimte, Wonen en Groen, afdeling Landelijk gebied. Sinds september 2014 is hij met
pensioen. De informatie over het overgaan tot plaatsen van wildreflectoren is in die tijd niet
vastgelegd in het archief van de provincie (wel de locaties). In diverse gesprekken met
medewerkers van de provincie kwam iedere keer de naam van dhr. van Zandbrink naar
voren en werd hij vaak de ambassadeur van de wildreflectoren genoemd. Vandaar dat ik
hem thuis heb opgezocht voor een interview.
Eind jaren negentig werden er statenvragen gesteld over de grote hoeveelheden
aanrijdingen met reewild in de provincie Gelderland. De trigger hiervoor waren de
meldingen van aanrijdingen van lokale wildbeheereenheden (WBE’s). N.a.v. deze vragen en
om te voorkomen dat er nog meer vragen zouden komen, heeft dhr. van Zandbrink het
initiatief naar zich toe getrokken. Hij heeft contact gelegd met de Koninklijke Nederlandse
Jagersvereniging (KNJV) en de Vereniging Wildbeheer Veluwe (VWV) in de persoon van
Gerrit Jan Spek. Hij is proactief te werk gegaan door allereerst eens bij een aantal WBE’s
langs te gaan om een in gesprek te komen over de aanrijdingen op de diverse locaties langs
provinciale wegen. Samen met besturen van WBE’s heeft hij ook meerdere locaties bezocht
en bekeken. Vervolgens heeft hij alle WBE’s (dat waren er op dat moment ruim 50!) in de
provincie Gelderland benadert met de vraag of zou de knelpunten /hotspots in kaart wilden
brengen langs de provinciale wegen. Het criterium was destijds meerder aanrijdingen per
jaar en meerdere jaren achtereen. Alle WBE’s hebben hier gehoor aangegeven. Het
merendeel lag in de Achterhoek (reeën) en op de Veluwe (reeën en wilde zwijnen). In het
rivierengebied waren duidelijk minder knelpunten. Dit punten die er waren betrof alleen
reeën.
Na deze inventarisatie heeft hij binnen de afdeling Landelijk gebied de wildreflectoren ook
op de begroting gekregen. In 2000 is er voor de aanschaf van wildspiegels een bedrag van
ongeveer 350.000 gulden gereserveerd. Daarnaast heeft hij bij de afdeling Uitvoering
Werken (UW) alle kantonniers van alle regio’s in Gelderland benadert en uiteindelijk ook
zover gekregen dat zij zouden zorgdragen voor de plaatsing van de wildreflectoren.
Op een zéér gering aantal trajecten waren in de jaren daarvoor al een aantal wildspiegels
(géén reflectoren) op bermplanken geplaatst. Deze bermplanken werden toen (eind jaren
negentig) nog tweemaal per jaar handmatig gewassen. Maar rond de eeuwwisseling is dit
overgegaan naar automatisch wassen met borstels. Het probleem was echter dat de
metalen wildspiegels van binnen hol zijn en dat daar de borstels op kapot sloegen. Dhr. van
Zandbrink is toen op zoek gegaan naar een alternatief. Hij heeft navraag gedaan bij een
firma in Duitsland. Is op bezoek geweest bij een firma in Oostenrijk. Hier kwamen toen een
tweetal alternatieven in de vorm van wildreflectoren naar voren. De reflector van glas van
de firma Swareflex en de reflector van kunststof van de firma WEGU. De glazen reflector was
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qua aanschaf ruim tweemaal duurder dan die van kunststof. Er was op dat moment geen
aantoonbaar verschil in werking tussen deze twee soorten reflectoren. Er is daarom toen
gekozen voor de goedkopere kunststof reflector.
Tot slot is toen in een periode van bijna twee jaar (2000-2001) langs alle, door de WBE’s
aangegeven, locaties op de bermplanken deze reflector geplaatst. Samen met een collega
(cartograaf Yoland van Zanten) zijn al deze locaties ook op kaart gebracht. Dat is op ruim
95% van het totale traject waar tot op heden wildreflectoren staan langs provinciale wegen.
In de jaren daarna zijn er sporadisch wat kleine trajecten bijgekomen of bestaande trajecten
uitgebreid. Het beheer en onderhoud ging mee in het reguliere onderhoud van de
bermplanken. Dat betekent 3 tot 4 maar per jaar wassen en daar waar bij de schouw blijkt
dat reflectoren kapot of verdwenen zijn worden de vervangen. De lokale WBE’s zouden gaan
monitoren. Hierover zijn echter geen formele afspraken, documenten of monitorverslagen
van terug te vinden!
Yoland van Zanten:
Yoland van Zanten was eind jaren negentig bij de provincie Gelderland werkzaam als
cartograaf bij de dienst Ruimte, Wonen en Groen, afdeling Landelijk Gebied. Momenteel
werkt hij bij de provincie bij de afdeling (GEO) informatievoorziening.
Begin 2000 heeft dhr. van Zanten samen met dhr. van Zantbrink fysiek alle locaties bezocht
die door de WBE’s als knelpunt waren weergegeven. De eerste check die zij daarmee
uitvoerden was om te kijken of het voor de hand lag dat er op de aangegeven plek
aanrijdingen plaatsvonden. Was het gelegen in het landelijk gebied. Was er bijvoorbeeld
geen bebouwing en/of rasters. Voor zover mogelijk werd er gekeken of er ook sporen waren
van wildwissels. Sporadisch werd er ook contact gezocht met de politie om te controleren of
er inderdaad ook meldingen waren geweest van aanrijdingen. Dit werd in die tijd nog niet zo
altijd zo goed geregistreerd als nu. Als dit alles uitwees dat het inderdaad locaties waren
langs provinciale wegen waar aanrijdingen plaatsvonden of plaats zouden kunnen vinden,
werden er per locatie de plaatsingsvoorschriften vastgesteld. Hierbij werd er gekeken naar
het landschap en de omgeving. Als bijvoorbeeld de lage begroeiing tot kort aan de kant van
de weg stond, had het geen zin om daar een reflector te plaatsen. De lichtreflectie zou direct
door de begroeiing worden geabsorbeerd. Er werd dan aangegeven de reflector aan de
andere kant van de weg te plaatsen en dan wel aan de wegzijde. Ook werd er gekeken naar
het reliëf van het landschap. Daar waar de berm omhoog of omlaag liep werd op kaart
aangegeven dat de reflectoren schuin omhoog of schuin omlaag geplaatst moesten worden.
De laatste stap die gezet is was het in GIS inbrengen van de locaties van de wildreflectoren
(dit alles met behulp van de kilometrering van de provinciale wegen). Zoals dhr. van
Zandbrink ook al aangaf was dat ruim 95% van het totale traject dat tot op heden voorzien is
van wildreflectoren.
Anita Liebrecht
Anita Liebrecht is werkzaam bij de provincie Gelderland, afdeling Beheer en Onderhoud
wegen. Vanuit haar functie, vaktechnisch medewerker, is zij verantwoordelijk voor de
bestellingen van wildreflectoren. Ook zij geeft aan dat in de periode van 2000-2001 het
grootste gedeelte van de wildreflectoren is geplaatst. Vanuit de diverse steunpunten in de
provincie vindt er 2 tot 3 keer per week een schouw plaats van de provinciale wegtrajecten.
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Als er geconstateerd wordt dat er reflectoren kapot of verdwenen zijn, dan wordt dit
genoteerd. Zodra er een aanzienlijk aantal op de lijst staan worden nieuwe reflectoren
besteld en vervolgens geplaatst. Hier voor wordt al jaren dezelfde plaatsingsinstructie
gebruikt. Het schoonmaken van de reflectoren gebeurt 3 tot 4 keer door middel van het
automatisch wassen met borstels. Dit brengt geen extra kosten met zich mee, aangezien de
bermplanken toch gewassen moeten worden. De kosten van het vervangen van
wildreflectoren zijn € 7,50. De prijs van de wildreflectoren is ongeveer €15,00 per stuk. Op
jaarbasis worden er ongeveer 100 tot 125 wildreflectoren vervangen.
Mevr. Liebrecht gaf verder aan dat het wenselijk zou zijn als de wildreflectoren zouden
worden meegenomen in de trajectprogrammering van de provincie. Door middel van de
trajectprogrammering vindt er iedere 9 jaar groot onderhoud plaats op alle wegtrajecten van
de provincie. Hierin zou dan moeten worden meegenomen of de wildreflectoren moeten
blijven staan, of dat ze verwijderd kunnen worden (bijvoorbeeld omdat er een raster staat of
bebouwing).
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Bijlage 2 Overzicht wildspiegels langs provinciale wegen
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Bijlage 3 Plaatsingsinstructie wildreflectoren
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Bijlage 4 Verhouding aanrijdingen en populatiegrootte 2007 t/m 2016
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Bijlage 5 Aanrijdingen per provinciaal wegtraject.
Wegnummer

N795
N796
N797
N302
N311
N303
N304
N224
N309
N310
N344
N821
N787
N346
N783
N335
N794
N319
N315
N823
N790
N825
N804
N330
N332
N313
N819
N345
N798
N824
N318
N312
N820
N786
N339
N317
N826
N833
N740
N316
N314
N782
N844
N822a
N789
N841
N348
N788
N816
N822
N818
N812

Gemiddeld in 10 jaar Gem. per km. 10 jaar

48,4
17,9
25,9
59,9
16,1
16,5
46,1
36,2
30,2
67,4
24,4
5,3
6,6
14,4
3,2
10,1
1,8
30,2
22
1,7
4,7
5,1
6,2
9,6
5,3
6,7
3,9
10,2
5,4
2,4
7,8
7,4
2
5,4
4,1
11,4
4,2
3
0,2
8,3
6,7
2,1
1,3
0,1
2,8
1
7,5
1,4
1,5
1,6
1,6
0,8

6,2
6,1
3,8
2,5
2,2
1,8
1,7
1,4
1,4
1,4
1,2
1,1
1,1
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
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Wegnummer Gemiddeld in 10 jaar

N791
N842
N848
N301
N814
N846
N847
N336
N225
N792
N784
N781
N827
N800
N838
N813
N338
N840
N325
N802
N308
N830
N817
N785
N322
N271
N839
A348
N324
N329
N320
N811
N845
A326
N836
N327
A348a
N233
N322a
N323
N418
N763
N801
N810
N815
N831
N832
N834
N835
N836a
N837
N843

0,4
0,8
1,1
2,7
0,6
1,2
0,5
1,2
1,5
1,3
0,4
0,4
0,2
1
0,5
1,1
1
0,8
0,9
0,6
0,5
1
0,2
0,3
1,9
0,1
0,2
0,3
0,2
0,1
0,6
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gem. per km. 10 jaar

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Bijlage 6 Aanrijdingen op wegtrajecten met wildreflectoren
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Bijlage 7 Overzicht mitigerende maatregelen onderzoek Miriam de Vries
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Bijlage 8 Aanrijdingen per maand over de periode 2007 tot en met 2016
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Bijlage 9 Ecologie en sociaal gedrag
Ree
Het ree is van oorsprong een dier van het half open landschap. Kleinschalige landschappen
met veel afwisseling van bos, weilanden en akkers. Maar ook in meer open landschappen tot
aan de weidse poldergebieden toe kunnen reeën leven. Hun voedsel bestaat uit eiwitrijk en
vezelarm materiaal (knoppen, loten van struiken, bladeren, kruiden, grassen etc.). Zij zijn
echte snoepers. Op alleen gras kunnen zij dan ook niet leven. Vooral tijdens de verharing in
april en oktober hebben zij een grote behoefte aan hoogwaardig en snel verteerbaar voedsel
(Borst, 2008).
Zowel bokken als geiten vertonen een territoriaal gedrag. Veelal vanaf het voorjaar tot na de
bronst. Bij bokken is dit het grootst. Zij zijn erg plaats getrouw en blijven vaak hun hele leven
gebonden aan dat ene territorium. Als na de winter de sprongen uit elkaar beginnen te
vallen wordt de rangorde tussen de bokken al bepaald. Vanaf juni tot einde bronst (half
augustus) worden de territoria ook streng gehandhaafd. Na de bronst keert de rust terug en
richting de winter worden langzaam aan de sprongen weer gevormd. In die sprongen wordt
er door de bokken geen territoriaal gedrag vertoond (VHR, 2011). In mindere mate vertonen
ook de geiten in de periode van april tot oktober territoriaal gedrag. Meestal leven zij daar
met haar smalreeën en kalveren. Een aantal weken voor dat de geit haar kalveren (meestal
2) krijgt worden de jaarlingbokken en smalreeën door de geit verstoten. In die periode (april
en mei) lopen de jaarlingbokken en smalreeën onervaren rond. Zo kort na de bronst sluiten
de smalreeën weer bij de geit aan (Borst, 2008).
Het dagritme van een ree bestaat uit actieve en inactieve perioden. Zij besteden ongeveer
12 tot 14 uur aan voedsel zoeken en herkauwen. De hoogste activiteit vertonen zij bij
zonsopkomst en zonsondergang. In de zomer als de dagen langer zijn, zijn ze meer in de
nacht actief. Verstoring is iets waar reeën als herkauwer slecht tegen kunnen (VHR, 2011).
Wild zwijn
Wilde zwijnen zijn alleseters. Maar ze eten hoofdzakelijk hoogwaardig plantaardig voedsel
(95%) en in beperkte mate dierlijk voedsel. Breedbladige grassen, kruiden, mast, vruchten
maar ook ondergrondse plantendelen zoals wortels van loofbomen en varens behoort tot
hun plantaardige voedsel. In mastrijke jaren kan soms wel 80% van het voedsel uit eikels of
beukennoten bestaan. Die mastrijke jaren zijn van grote invloed op de populatiegrootte. Het
dierlijke voedsel bestaat uit insecten, eieren, zieke dieren en kadavers. Hun neus met
wroetschijf speelt een belangrijke rol in het zoeken van voedsel (Groot Bruinderink &
Dekker, 2010).
Buiten de paartijd (oktober-januari) leven de keilers gescheiden van de zeugen. De keilers
leven in die periode solitair. De andere zwijnen, zeugen, overlopers (12-24 maanden) en
biggen, leven in rotten. In zo’n rotte is altijd een volwassen zeug dominant. Zodra de paartijd
(rauschtijd) begint, sluiten de keilers zich aan bij zo’n rotte. In die periode zijn zij dominant.
De mannelijke overlopers worden in hun tweede jaar uit de rotte verstoten en leven dan
samen in kleine groepen (Borst, 2008).
De populatiegroei van wilde zwijnen is sterk afhankelijk van het voedselaanbod. Zeugen
nemen vanaf het tweede jaar deel aan de voortplanting. Maar in zeer voedselrijke jaren
55

nemen de biggen snel in gewicht toe en doen dan soms vanaf 10 maanden al mee met de
voortplanting. Het aantal biggen dat een zeug krijgt is ook sterk afhankelijk van de conditie
(lees voedselaanbod) van de zeugen (Groot Bruinderink & Dekker, 2010). In zeer voedselrijk
jaren (veel mast) kan de aanwas (percentage van de voorjaarsstand) in één jaar wel 200%
zijn. De activiteit van wilde zwijnen is voornamelijk in de schemer en in de nacht. Daar waar
weinig verstoring optreedt, zijn zij ook soms overdag actief (Borst, 2008).
Edelhert
Van oorsprong leven edelherten in open bosgebieden met een gevarieerde structuur aan
naaldbossen, loofbossen en afgewisseld met landbouwgebieden. Net als de reeën zijn
edelherten herkauwers. Ze zijn echter niet zo kieskeurig als de reeën. Zowel eiwitrijke jonge
scheuten tot ruwe houtige vezels staat op hun menu. In mei krijgen de hinden één kalf
(Borst, Rob, 2010).
Edelherten leven, gescheiden naar geslacht, vrijwel het hele jaar in roedels. De hinden,
smaldieren en kalveren leven in de zogenaamde kaalwildroedels. Dit zijn altijd
familieverbanden, waarin een dominante hinde de leidhinde is. Zij bepaalt het gedrag van
zo’n kaalwildroedel, ook gedurende de bronst (september-oktober). Ook de herten leven
voor een groot deel van het jaar in roedels, de hertenroedels. Hierin is niet echt sprake van
een dominant dier. De hertenroedels zijn geen familieverbanden. Verder varieert de
samenstelling van zo’n hertenroedel gedurende het jaar. Eind augustus beginnen deze
hertenroedels uiteen te vallen. De volwassen herten zoek de kaalwildroedels op en vormen
bronstroedels. De jongere herten blijven in kleine roedels bij elkaar. Na de bronst trekken de
volwassen herten weer terug naar hun voedselrijke leefgebieden om weer te herstellen van
de bronst (Borst, Rob, 2010).
Ook edelherten een dagritme met actieve en inactieve perioden. Ongeveer 6 tot 8 maal per
dag zijn de edelherten op de foerageerplaatsen om te eten. In gebieden met veel verstoring
vindt dat foerageren niet overdag plaats, maar hoofdzakelijk in de nacht (Borst, 2008).
Damhert
Net als edelherten zijn ook damherten oorspronkelijk bewoners van de open landschappen.
Het damhert is echter wel een dier die zich goed aanpast en thuis voelt in een
cultuurlandschap. Het zijn herkauwers maar zeker niet zo kieskeurig als reeën. Doordat zij
qua voedselkeuze meer richting de grazers gaan, hebben zij een grote concurrentiekracht
voor het ree maar ook voor het edelhert (Hoorn, Dick van den, 2006). Net als bij de
edelherten leven ook damherten het gehele jaar (op de bronstperiode in oktober na) in
roedels. Ook de kaalwildroedels (hinden, smaldieren en kalveren) zijn familieverbanden en
worden geleid door een dominante hinde. De hertenroedels zijn geen familieverbanden en
worden ook niet geleid door een dominant dier. Ten opzichte van reeën en edelherten
verplaatsen damherten zich veel vaker door hun leefgebied. Vooral verstoring kan van
invloed zijn op het trekgedrag van damherten. In aanloop naar de bronst vallen de
hertenroedels uiteen en gaan de volwassen herten een bronstplaats afbakenen waar de
hinden naar toe trekken. De jonge herten blijven in kleine groepen bij elkaar (Borst, 2008)

56

Bijlage 10 Slecht onderhouden wildreflectoren
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