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Nederland, 2016-2017:
Gemiddeld >6.300 reeën per jaar geregistreerd als 
slachtoffer van een aanrijding op verkeerswegen
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Wildlife detection systems



Mitigerende maatregelen

1. Faunakerende rasters (+) faunapassages

2. Afweren van de dieren

3. Signaleren van de weggebruiker

4. Vegetatiebeheer

5. Populatiebeheer



Effect mitigatie is mistig...



Title

• 12 typen maatregelen, geen onderzoek naar 
effectiviteit

• 7 typen maatregelen, wel onderzoek, maar:
• aantal studies is nog zeer beperkt
• kwaliteit van de studies is onvoldoende
• rapportage is onvoldoende

Kennisleemten



Wat kan er gebeuren?

Start mitigatie
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Opruimen?
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Mee stoppen?



Wildlife detection systems
Soms zijn we op de
goede weg....

Foto: Marcel Huijser



Prima, mits....



§Rasters: meest effectieve vorm van mitigatie
§~83% reductie slachtoffers grote zoogdieren

Bron: Rytwinski et al. 2016
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Effectief, maar 
lastig...
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Handhaving
onmisbaar

...maar dit kan
door 

‘compensatie’ 
positief effect 

ook weer
opheffen!



Testen, testen, testen...



Praktijkproef Virtueel 
hekwerk



Praktijkproef maatwerkbeheer

Extra afschot in zones aan weerszijden van de weg
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Hoe lang duurt de 
studie?
• 4 jaar

Wat meten we?
• Slachtoffers
• Oversteken
• Activiteit rond weg



Waar?
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Dank!

www.bij12.nl
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