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Geachte relatie, 

Waar dieren en mensen samen leven, komen helaas conflicten voor. De overlast die men ervaart is vaak 

aanleiding tot het doden van wilde dieren. Er zijn echter vele diervriendelijke alternatieven die ingezet 

kunnen worden, bijvoorbeeld om aanrijdingen met wilde dieren te voorkomen. Om u daar, als 

(mede)verantwoordelijke voor het provinciale faunabeheer en/of de verkeersveiligheid, een beeld van te 

geven, nodigt de Dierenbescherming u graag uit voor de excursie ‘Voorkom aanrijdingen met wilde 

dieren’.  

 

De excursie vindt plaats op: 

Zaterdag 18 april 2020 van circa 11.30 uur tot 16.00 uur 

 in de omgeving van Diepenheim 

 

Tijdens deze excursie: 

- Nemen wij u mee naar het Wildsignaleringssysteem van Traffic 2000, een innovatieve en 

effectieve methode ter voorkoming van aanrijdingen, in Diepenheim (Overijssel); 

- Gaan wij dieper op dit onderwerp in met interessante sprekers, zoals Edgar van der Grift, 

onderzoeker en ecoloog bij Wageningen Environmental Research; 

- Is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. Provincie Overijssel is tevens 

aanwezig.  

 

Het definitieve programma van deze excursie volgt half maart. Graag vernemen wij alvast of u interesse 

heeft om bij deze excursie aanwezig te zijn. U kunt dit kenbaar maken door een e-mail te sturen aan 

Sammy Koch via sammy.koch@dierenbescherming.nl. Zodra het definitieve programma bekend is, zal 

zij dit rechtstreeks aan u communiceren en kunt u uw aanmelding definitief maken.  

 

Ook vernemen wij graag of u voornemens bent om met het openbaar vervoer te komen, zodat wij 

kunnen helpen bij het afreizen naar de locatie vanaf station Apeldoorn. 

 

Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Indien er meer aanmeldingen zijn dan 

beschikbare plaatsen, maken wij gebruik van een reservelijst. 

 

Graag tot zaterdag 18 april! 

Met vriendelijke groet, 

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 

 

 

Femmie Smit 

Programmamanager In het wild levende dieren 
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