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De kans op een aanrijding met een hert, ree of wild 
zwijn is in Nederland relatief groot. Jaarlijks zijn er 
gemiddeld tienduizend aanrijdingen alleen al met reeën. 
In onder meer Diepenheim, Overijssel heeft Traffic2000 
het dynamische wildwaarschuwingssysteem Prowild 
geïnstalleerd. Het aantal aanrijdingen met wilde dieren 
is daardoor drastisch gedaald.

Veilig rijden,
 veilig oversteken

PROWILD BESCHERMT DIER EN MENS

25

 magazine | januari 2015  



Tekst REMCO STUNNENBERG
Foto’s REMCO STUNNENBERG en TRAFFIC2000

Marc Wilborts (links) en Gert Hamberg: ‘Kijk je alleen al naar de jaarlijkse 

blikschade op een hotspot, dan kom je al snel uit op een ton.’

We spreken af in Diepenheim, in Overijssel. 
Het plaatsje is het centrum voor beeldende 
kunsten en staat bekend om zijn kastelen/
havezaten en in stijl aangelegde tuinen en 
parken. Lange tijd had Diepenheim echter 
ook een wat minder goede reputatie: het 
was, met jaarlijks tot veertig aanrijdingen 
met reeën, de ‘hotspot’ van Overijssel, een 
locatie waar het risico op aanrijdingen met 
wilde dieren groot is. ‘En geloof het of niet, 
maar dat is nog niets vergeleken met som-
mige hotspots in Gelderland, met in som-
mige jaren tot zestig aanrijdingen per jaar’, 
vertelt Prowild-projectleider Marc Wilborts. 
‘Gelderland telt sowieso de ‘heetste’ hot-
spots van Nederland. Helaas staan daar 
nog altijd overwegend statische waarschu-
wingsborden. Op die manier legt de pro-
vincie alle verantwoordelijkheid en risico bij 
de weggebruiker. En dan te bedenken dat 
het wilde dier volgens de flora- en fauna-
wet in Brussel beschermd is. We overtre-
den feitelijk chronisch de Europese wet.’

Rasters
Prowild is sinds 1998 actief met het creëren 
van verkeersveilige situaties op de zogeheten 
hotspots. Gert Hamberg, zakelijk partner van 

Wilborts en directeur van Traffic 2000 (ver-
keersgeleidingen), is verantwoordelijk voor 
de elektronica van het Prowild-systeem. ‘De 
werking is feitelijk heel simpel. Het wild wordt 
door middel van rasters naar één wildsluis 
geleid waar ze de weg kunnen oversteken. 
In deze wildsluis, waarvan de lengte kan va-
riëren van vijftig meter tot enkele kilometers, 
wordt het wild door middel van infrarood of 
laser gedetecteerd, waarna LED-matrixbor-
den worden geactiveerd. 
Daardoor weten weg-
gebruikers dat ze hun 
snelheid moeten verla-
gen naar vijftig kilometer 
per uur. En ja, dat is bin-
dend. Wie zich er niet aan 
houdt, loopt het risico op 
een boete.’
In de loop der jaren is 
de techniek dooront-
wikkeld, om onterechte 
activeringen van het systeem tot een mi-
nimum te beperken. Hamberg: ‘Dat waren 
steeds kleine aanpassingen. De eerste 
keer werd het systeem bij wijze van spre-
ken geactiveerd door een duif. Nu zijn de 
valse waarnemingen weggefilterd.’ 

Het idee achter het systeem van Prowild 
is overigens vooral het verhogen van de 
verkeersveiligheid en het terugdringen van 
schade. Concrete schadecijfers zijn niet be-
kend, maar de schade aan een auto door 
een aanrijding met een hert of ree loopt al 
snel richting de duizend euro en de schade 
die ontstaat door een vrachtauto die moet 
uitwijken voor overstekend wild, waardoor 
de combinatie gaat scharen, is nog vele 

malen hoger. Evenals de 
schade door persoonlijk 
letsel als gevolg van een 
aanrijding met wild.
‘Dat is het mooie van 
ons product’, vervolgt 
Wilborts. ‘Het mes snijdt 
aan twee kanten. De 
chauffeur rijdt niet langer 
bij nacht en ontij op een 
wild dier met alle schade 
en persoonlijk letsel van 

dien en het voorkomt dieronterende situa-
ties. We hebben ze zien liggen in de berm. 
Creperende reeën, herten, dassen, vossen 
en wilde zwijnen. Dat wil toch niemand? 
Geen mens gunt een dier een dergelijk ein-
de.’ Het brengt Wilborts terug in de tijd. Zijn 

‘Iedereen  
houdt van 
de natuur’

Zodra het wild wordt gedetecteerd, lichten de matrixborden op.
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vader was jarenlang actief als ambulance-
verpleger op de Veluwe. ‘Hij zag niet alleen 
mensen, maar ook heel veel wild voor zijn 
ogen sterven als gevolg van aanrijdingen. 
Ik vind het onze gemeenschappelijke ver-
antwoordelijkheid er alles aan te doen om 
dat te voorkomen. Ik ben blij dat ik daaraan 
een bijdrage kan leveren.’ 

Bewijs
Het systeem in Diepenheim wordt inmid-
dels bijna drie jaar gebruikt. In die periode 
kwamen nog slechts twee reeën om het 
leven. Hamberg: ‘Dat gebeurde na een ka-
belbreuk als gevolg van wegwerkzaamhe-
den. Hierdoor trad het systeem even buiten 
werking. Hoe wrang ook, het vormt wel het 
bewijs dat het systeem optimaal werkt.’
De vraag dient zich dan ook aan waarom dit 
systeem niet bij elke hotspot in Nederland is 
geïnstalleerd. Wilborts en Hamberg in koor: 
‘Geld.’ Wilborts: ‘Iedereen in Nederland 
houdt van de natuur, maar hoeveel hebben 
we er daadwerkelijk voor over?’ Hamberg: 
‘Kijk je alleen al naar de jaarlijkse blikschade 
op een hotspot, dan kom je al snel uit op een 
ton. Met andere woorden: dit systeem ver-
dient zichzelf binnen enkele jaren terug.’
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