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  Voorwoord 

Dienst Landelijk Gebied is bezig met een opzet voor een weginrichting aan de Diefdijk, 
waarbij het ontwerp bijdraagt aan de zichtbaarheid van de Hollandse Waterlinie. Het 
betreft het traject Fort Everdingen t/m einde Nieuwe Zuiderlingedijk. Het zuidelijk deel 
van het traject maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Zuiderlingedijk & Diefdijk-
Zuid dat onder andere voor de kamsalamander is aangewezen. 
 
Voor de gebieden Diefdijk-Noord en de Geeren worden inrichtingsvoorstellen 
uitgewerkt die onder andere maatregelen bevatten ten behoeve van amfibieën. 
 
In de eerder genoemde studies is het aspect van (mogelijke) knelpunten tussen 
infrastructuur en trekroutes van amfibieën nog onvoldoende uitgewerkt. In het 
voorliggend rapport de vraag over het nut en noodzaak van amfibieëntunnels op of 
langs de Diefdijk nader uitgewerkt. 
 
Dienst Landelijk Gebied heeft Bureau Waardenburg bv gevraagd een rapportage op te 
stellen waarin het nut en noodzaak van amfibieëntunnels op of langs de Diefdijk nader 
is uitgewerkt. Bij deze rapportage is gebruik gemaakt van beschikbare rapporten, 
verspreidingsgegevens en bij het bureau aanwezige veldkennis.  
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 1 Inleiding  

 1.1 Aanleiding 

Dienst Landelijk Gebied is bezig met een opzet voor een weginrichting, aan te brengen 
na de werkzaamheden aan de Diefdijk, waarbij het ontwerp bijdraagt aan de 
zichtbaarheid van de Hollandse Waterlinie. Het betreft het traject Fort Everdingen t/m 
einde Nieuwe Zuiderlingedijk. 
 
Voor de Diefdijkversterking is een aantal studies uitgevoerd voor bepaling van de 
effecten van de werkzaamheden op beschermde soorten, waaronder amfibieën. Het 
gebied langs de Diefdijk is door haar kleinschaligheid en afwisseling rijk aan amfibieën. 
Er komen onder andere enkele populaties voor van strikt beschermde soorten als 
kamsalamander, heikikker en rugstreeppad. Het zuidelijk deel van het traject Fort 
Everdingen t/m einde Nieuwe Zuiderlingedijk maakt deel uit van het Natura 2000-
gebied Zuiderlingedijk & Diefdijk-Zuid dat onder andere voor de kamsalamander is 
aangewezen. 
 
Voor de gebieden Diefdijk-Noord en de Geeren worden in het kader van Natura 2000 
en REVZ Lek-Maas inrichtingsvoorstellen uitgewerkt. Deze voorstellen bevatten onder 
andere maatregelen ten behoeve van amfibieën en kunnen leiden tot uitbreiding van 
het leefgebied en daarmee plaatselijk mogelijk andere of nieuwe migratie of trekroutes 
voor soorten als kamsalamander. 
 
In de eerder genoemde studies is het aspect van (mogelijke) knelpunten tussen 
infrastructuur en trekroutes van amfibieën nog onvoldoende uitgewerkt. In het 
voorliggend rapport de vraag over het nut en noodzaak van amfibieëntunnels op of 
langs de Diefdijk nader uitgewerkt. 

 1.2 Doel 

Doel van de studie is inzicht te geven of, en zo ja waar het wenselijk is om 
amfibieënpassages in de Diefdijk aan te leggen. Het betreft het traject Fort Everdingen 
t/m einde Nieuwe Zuiderlingedijk. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de 
geplande inrichting van de Robuuste Ecologische Verbindingszone, gepland aan de 
dijk aan de zuidkant.  
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Figuur 1.1 Ligging studiegebied traject Fort Everdingen t/m einde Nieuwe 

Zuiderlingedijk. 
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 2 Kader 

 2.1 Amfibieën en infrastructuur 

Verkeersinfrastructuur draagt in belangrijke mate bij aan de versnippering van het 
leefgebied van amfibieën. Wegen vormen risicobarrières tijdens de voorjaartrek en 
najaarstrek en beperken de uitwisseling tussen populaties.  
 
Risicobarrières 
Een bekend verschijnsel van risicobarrières is het grote aantal verkeerslachtoffers onder 
amfibieën tijdens de voorjaarstrek van padden. Dit heeft geleid tot tal van 
paddenoverzetplaatsen, waar vrijwilligers padden veilig de weg overzetten 
(www.padden.nu).  
Een analyse van alle beschikbare gegevens over faunaverkeersslachtoffers in Europa laat 
zien dat de Gewone pad één van de meest voorkomende slachtoffers is in voorstedelijk 
gebied. Bruine kikker en watersalamanders vormen de grootste groep in landelijk 
gebied (Elzanowski et al. 2009; Orlowski, 2007). Ook heikikkers vormen een 
risicogroep en kunnen plaatselijk een groot deel van de slachtoffers vormen (Gryz 
2008; Hels en Buchwald 2001). 
In de regio van de Diefdijk zijn waarnemingen bekend van locaties met paddentrek en 
slachtoffers van o.a. kamsalamanders. Van het traject Fort Everdingen t/m einde 
Nieuwe Zuiderlingedijk zijn echter geen locaties met paddentrek in het voorjaar bekend 
(informatie Kees Uitenboogaard Gemeente Leerdam). 
De meeste slachtoffers onder gewone pad, bruine kikker en heikikker worden in mei 
(adulten) en augustus (juvenielen/eerstejaars dieren) gevonden. De meeste 
watersalamanders worden in oktober gevonden en betreffen vooral juveniele dieren 
(Gryz 2008). 
 
Lokale sterfte 
Over de lokale sterfte op wegen onder amfibieën en het directe effect op plaatselijke 
populaties is nog weinig bekend. De aantallen doodgereden dieren geven maar een 
beperkt inzicht in het effect van verkeer op plaatselijke populaties. Uit 
vindkansonderzoek van faunaverkeerslachtoffers op wegen in Zweden blijkt dat het 
werkelijk aantal slachtoffers 12-16 keer zo hoog kan zijn dan de waargenomen 
slachtoffers (Slater 2002). Men veronderstelt dat de impact van verkeer op 
watersalamanders sterk onderschat wordt en dat de impact op bruine kikkers en 
heikikker over het algemeen groter is dan op gewone pad (Elzanowski et al. 2009). 
 
De lokale sterfte wordt vooral bepaald door de omvang van lokaal aanwezige 
populaties en de hoeveelheid voortplantingswater in nabijheid van de weg. Opvallend 
is dat de grootse aantallen slachtoffers worden gevonden op rustiger wegen  (350-
470 auto's per dag). Op druk bereden wegen (5.700-10.500 auto's per dag) is het 
aantal gevonden slachtoffers 15 keer lager (Orlowski 2007). 
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Watersalamanders en gewone pad zijn traag en lopen bij een lage verkeersintensiteit al 
een hoog risico. Soorten als Bruine kikker en Heikikker kunnen een weg aanzienlijk 
sneller passeren en lopen daardoor een relatief laag risico. Desondanks is de jaarlijkse 
sterfte onder volwassen kikkers bij een verkeersintensiteit van ruim 3.000 autos per dag 
al 10% van de populatie (Hels en Buchwald 2001). De jaarlijkse sterfte onder 
volwassen dieren kan oplopen tot zo’n 20% van de populatie (Orlowski 2007).  
 
Versnippering 
Door de barrièrewerking van (spoor)wegen raken populaties van amfibieën geïsoleerd 
waardoor uitwisseling tussen populaties van bijvoorbeeld heikikkers wordt beperkt 
(Arens et al. 2007; Vos et al. 2001). De dichtheid aan wegen verklaart onder andere 
de regionale verspreiding van heikikkers (Vos en Chardon 1998). Lokale knelpunten 
tussen amfibieën en infrastructuur worden bepaald door aanwezigheid van water 
binnen 100 meter van de weg. Vooral locaties met geschikt water aan weerszijde van 
de weg vormen knelpunten in (potentiële) migratieroutes (Langen et al. 2009)  
 
Amfibieëntunnels 
Om de effect van wegen te verzachten worden maatregelen toegepast als het tijdelijk 
sluiten van wegen, het overzetten van dieren en het aanbrengen van faunapassages. 
Het tijdelijk sluiten van wegen en overzetten van dieren gebeurt vooral tijdens de 
paddentrek in het voorjaar. De trek van watersalamanders vindt eerder plaats en is 
veelal minder massaal en opvallend. Hierdoor kan een belangrijk deel van de trek van 
watersalamanders bij dergelijke tijdelijke maatregelen worden gemist. De najaarstrek is 
meer gespreid en betreft met name de (kleinere) juveniele dieren. Veel tijdelijke 
maatregelen worden niet bij najaarstrek toegepast. 
Amfibieëntunnels vormen een meer permanente toepassing en kunnen zeer effectief 
zijn. Uit een evaluatie van een systeem van diverse tunnels onder wegen in Hongarije 
bleek het aantal faunaverkeersslachtoffers onder amfibieën met 90% afgenomen (Puky 
at al. 2007).  
Faunavoorzieningen voor soorten als das, marterachtigen en kleine zoogdieren worden 
ook door amfibieën gebruikt. Het gebruik is bij voorzieningen van grote lengten 
(meerdere tientallen meters) over het algemeen gering. Dergelijke voorzieningen 
hebben geen functie voor de seizoensmigratie maar kunnen wel een rol spelen bij 
dispersie en daarmee een bijdrage leveren aan uitwisseling tussen lokale populaties 
(Smit et al 2006). 

 2.2 Amfibieën traject Fort Everdingen t/m einde Nieuwe Zuiderlingedijk 

Langs de Diefdijk komen een zestal soorten voor. Naast de kamsalamander, de 
heikikker en de rugstreeppad komen algemene soorten als kleine watersalamander, 
gewone pad en bastaardkikker voor. In 2009 zijn bij werkzaamheden aan de 
Molenkade ook enkele poelkikkers aangetroffen (informatie P. Boddeke, Bureau 
Waardenburg). Andere waarnemingen uit de regio ontbreken en de verspreiding van 
deze soort in en rond de Diefdijk is dan ook onbekend (Bron RAVON / Gelderland).  
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Kamsalamander 
De kamsalamander is een kenmerkende soort voor het rivierengebied, die hier met 
name voorkomt in en nabij de uiterwaarden van de Rijntakken. De Diefdijk maakt deel 
uit van zijn westelijke verspreidingskern in het Rivierengebied (Figuur 2.1; Spitzen-van 
der Sluijs et al 2007; Creemers & Van Delft 2009). 
 

 
Figuur 2.1  Verspreiding kamsalamander in Nederland (Bron: RAVON 

Levende Atlas). 
 
Recente waarnemingen langs de Diefdijk zijn beperkt. Er zijn tijdens het veldonderzoek 
in 2008 geen kamsalamanders gevonden op het traject ten noorden van de Linge. 
Van Vliet et al. (2007) vermelden dat op het traject ten zuiden van de A2 concentraties 
van waarnemingen van de kamsalamander bekend zijn en dat de soort op dit traject 
overal verwacht kan worden. De dijk is dan vooral van betekenis als overstromingsvrije 
overwinteringslocatie voor de kamsalamander (Hoefsloot et al 2008). 
 
Heikikker 
De heikikker is in laag-Nederland een kenmerkende soort voor het rivierengebied, die 
hier voorkomt in de uiterwaarden van de Rijntakken en in het westelijk deel van de 
Betuwe, met name de Vijfherenlanden. De Diefdijk vormt de oostelijke rand van deze 
westelijk gelegen verspreidingskern (Figuur 2.2; Spitzen-van der Sluijs et al 2007; 
Creemers & Van Delft 2009). 
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Verspreid langs de gehele dijk zijn recente waarnemingen gedaan van (juveniele) 
heikikkers. In 2009 is de heikikker o.a. nog bij werkzaamheden langs De Molenkade 
aangetroffen. De juveniele exemplaren komen vooral voor in het vochtige hoge gras 
nabij struweel en langs slootkanten met voldoende schuilmogelijkheden. In veel 
gevallen zijn de juveniele exemplaren afkomstig van de sloten en wateren langs de dijk, 
waar in 2008 dus voortplanting heeft plaatsgevonden. Ook kunnen de dieren 
afkomstig zijn van verder weg gelegen wateren. Omdat de dijk goede 
zonmogelijkheden geeft in combinatie met voldoende schuilplaatsen en voedsel 
trekken de dieren naar de dijktaluds. De verwachting is dat de dijk ook functioneert als 
overstromingsvrije winterverblijfplaats voor veel juveniele en oude dieren (Hoefsloot et 
al 2008). 
 

  
Figuur 2.2  Verspreiding heikikker en rugstreeppad in Nederland (Bron: 

RAVON Levende Atlas). 
 
Rugstreeppad 
De rugstreeppad is in west-Nederland betrekkelijk algemeen. Hij komt hier voor in de 
duinen, oudere polders en het rivierengebied. In het rivierengebied komen plaatselijk 
grote populaties voor in de in de uiterwaarden, de Vijfherenlanden vormen een 
belangrijk verspreidingsgebied in het westelijk deel van de Betuwe. De Diefdijk vormt 
de oostelijke rand van deze verspreidingskern (Figuur 2.2; Spitzen-van der Sluijs et al 
2007; Creemers & Van Delft 2009). 
 
Van Vliet et al. (2007) vermelden dat de rugstreeppad voorkomt langs de Diefdijklinie. 
De soort zou vooral gebruik maken van de erven langs de dijk. In 2008 is de 
rugstreeppad niet aangetroffen langs de dijk. Kooractiviteit is in het recente verleden 
echter gehoord uit een eiland ten westen van de dijk bij Lange Meent. Incidenteel is 
een verkeerslachtoffer gevonden in het uiterste noorden van de Diefdijk. De 
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rugstreeppad komt hier voor in de recent gegraven strangen van de uiterwaarden bij 
Everdingen (waarnemingen auteur). Ook in het zuiden bij Leerdam is kooractiviteit van 
de rugstreeppad bekend, nabij de bebouwing ten noorden van het spoor. 
 

 
Figuur 2.3 Recente vindplaatsen van kamsalamander en koren van 

rugstreeppad en heikikker langs de Diefdijk - Nieuwe 
Zuiderlingedijk (Hoefsloot 2008; aangevuld met 
waarnemingen auteur). 
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 2.3 Ontwikkelingen in het kader van de REVZ Lek-Maas 

In het kader van de Robuuste Ecologische Verbindingszone Lek-Maas is de opgave de 
bestaande en nieuw te ontwikkelen natuurgebieden zodanig in te richten en te 
beheren dat de karakteristieken van de Waterlinie worden versterkt. Op hoofdlijnen 
betekent dit het creëren van een open, natte zone aan de inundatiezijde en het 
verdichten van het landschap aan de veilige zijde van de hoofdverdedigingslijn.  
De plannen houden onder andere in het verbeteren van de waterkwaliteit door de 
invloed van kwel te versterken en door aanleg van natuurvriendelijke oevers. Verder 
wordt gestreefd naar moerasontwikkeling en nat grasland waarbij bestaande 
slootpatronen zoveel mogelijk worden gehandhaafd (Buizer et al. 2009; DLG in 
voorbereiding). 
De ontwikkeling van de REVZ biedt mogelijkheden voor amfibieën waaronder 
kamsalamander, heikikker en rugstreeppad doordat de waterkwaliteit wordt verbeterd 
en moerasontwikkeling, inclusief de aanleg van nieuwe poelen, nieuw leefgebied dan 
wel versterking van bestaand leefgebied betekent. 
 
Bij de ontwikkeling worden de volgende deelgebieden onderscheiden (DLG in 
voorbereiding): 

• Diefdijk-Noord 
• Molenkade 
• Polder De Geeren 
• Linge-access 
• Nieuwe Zuiderlingedijk 

 
Diefdijk-Noord 
Dit gebied heeft momenteel betekenis voor 
heikikker en rugstreeppad. Het voorkomen 
van de heikikker zal samenhangen met veen 
in de ondergrond, de aanwezigheid van 
rietmoerasjes en extensief beheerd grasland 
en lokale kwel. In de aan de oostzijde van 
de dijk geplande REVZ wordt een 
combinatie van grootschalig nat hooiland en 
moeras beoogd. De oostelijke rand van de 
REVZ wordt gevormd door een watergang 
met natuurvriendelijke oever.  
De ontwikkeling zal kansen bieden voor 
uitbreiding van het leefgebied van heikikker 
(zie figuur rechts). De rugstreeppad is 
bekend ten het westen van de Diefdijk, waar 
een lintbebouwing met erven ligt.  
Daar waar de REVZ rijk is aan kwel en in het voorjaar sprake is van tijdelijke 
waterpartijen, plasdras situaties of plasvorming op het maaiveld (nat grasland) kan de 
rugstreeppad profiteren. De dijk en erven vormen geschikt landbiotoop. De 
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rugstreeppad is een mobiele soort die goed in staat moet zijn om geschikt leefgebied 
ten oosten van de dijk te koloniseren.  
Ter hoogte van de Stokvisweg zijn in de REVZ poelen geprojecteerd en liggen bosjes. 
Hier liggen mogelijkheden voor kamsalamander, deze is echter niet uit de nabije 
omgeving bekend. Vindplaatsen liggen ten zuiden van de A2, de oostrand van 
Vianen en ten noordoosten van Culemborg. 
 
Molenkade 
Ten zuiden van de A2 ligt De 
Molenkade. Hier is in 2009 
natuurontwikkeling uitgevoerd (Figuur 
2.5). De natte graslanden en nieuw 
aangelegde poelen kunnen betekenis 
hebben voor heikikker en 
kamsalamander. Beide soorten zijn 
bekend van het gebied ten westen van de Diefdijk. Voor de rugstreeppad kunnen de 
nieuw aangelegde sloten geschikt zijn. Waarnemingen van rugstreeppadden zijn echter 
niet uit de omgeving bekend. 
Molenkade ligt van de Diefdijk-Noord gescheiden door de A2. Uitwisseling van dieren 
tussen de gebieden aan weerszijde van de dijk is in principe ook mogelijk onder het 
viaduct via de berm van de snelweg. 
 
Polder De Geeren 
Dit gebied heeft momenteel betekenis voor 
kamsalamander en heikikker. Het 
voorkomen van de beide soorten zal 
samenhangen met de afwisseling tussen 
percelen extensief beheerd grasland en 
broekbos en lokale kwel. De heikikker kan 
profiteren van bodems met veen en kalkloze 
klei en de aanwezigheid van moerasjes met 
rabatten, zeggen en pitrus. In de aan de 
oostzijde van de dijk geplande REVZ liggen 
kansen de bestaande natte schraallanden, 
elzenbroekbossen en rietruigten te 
herstellen.  
De ontwikkeling zal kansen bieden voor 
versterking van het leefgebied van 
kamsalamander en heikikker dat aansluit op 
leefgebied ten westen van de Diefdijk. 
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Linge-access 
Het deel van de REVZ in dit gebied tot aan 
de Nieuwe Zuiderlingendijk omvat de 
uiterwaarden langs de Linge ten zuiden van 
de Meerdijk en de percelen tussen de 
Meerdijk en de Leerdamseweg. Uit het 
gebied zijn geen recente vindplaatsen van 
kamsalamander, heikikker en rugstreeppad 
bekend. Maar het gebied sluit wel aan op 
leefgebied van deze soorten. De inrichting is 
gericht op herstel van broekbos, geulen en 
rietmoeras. Deze inrichting bied met name 
kansen voor heikikker en rugstreeppad. De 
laatste kan (tijdelijk) profiteren van nieuw 
gegraven geulen, mist deze voorzien zijn 
van ondiepe zeer flauw oplopende oevers.  
 
Nieuwe Zuiderlingedijk 
Dit gebied heeft momenteel betekenis 
voor kamsalamander en heikikker.  Uit 
het gebied zijn recente vindplaatsen 
van kamsalamander en heikikker 
bekend. De REVZ omvat de Nieuwe 
Zuiderlingendijk tot de 
Zuiderlingendijk. Aan weerszijde van 
de dijk ligt rietmoeras met struweel 
afgewisseld met percelen bos en nat 
grasland. De dijk loopt dan ook dwars 
door het leefgebied van de beide 
soorten.  

 2.4 Infrastructuur traject Fort Everdingen t/m einde Nieuwe Zuiderlingedijk 

De Diefdijk vormt op zichzelf een barrière tussen de leefgebieden (van amfibieën) die 
aan weerszijde van de dijk liggen. Daarnaast wordt het traject door de volgende 
infrastructuur doorsneden (van noord naar zuid; Figuur 2.4): 

1. Lange Meent / Prijsseweg 
2. Kerkweg (Everdingen) 
3. Stokvisweg 
4. A2 
5. Acquoiseweg/Sonsbrug 
6. Kerkweg (Leerdam) 
7. Acquoisemeer 
8. Industrieweg 
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9. Spoor Leerdam-Geldermalsen 
10. N327: Leerdamseweg / Koningin Emmalaan 
11. Huigenstraat 
12. Kerkweg (Acquoy) 
13. Langendijk 
14. Lingendijk 
15. N 848 - Zeiving 
16. Nieuweweg 
17. Kerkweg (Heukelum) 

 
De grootste barrière vormt de A2. Ter hoogte van de Diefdijk ligt een faunatunnel 
onder de rijksweg. Andere relatief drukke wegen zijn de N327 en de Kerkweg 
(Leerdam), Acquoiseweg/Sonsbrug, Kerkweg (Everdingen) en Lange Meent / 
Prijsseweg. 
 

 
Figuur 2.3 Kruising van wegen en spoor met de Diefdijk - Nieuwe 

Zuiderlingedijk 
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Figuur 2.4 Heikikker biotoop Diefdijk-Noord ter hoogte van Fort 

Everdingen. 

 
Figuur 2.5 Natuurontwikkeling Molenkade-zuid. 
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 3 Knelpunten en oplossingsrichtingen  

 3.1 Visie op ontsnippering Diefdijk 

De Diefdijk vormt op zichzelf een barrière tussen de leefgebieden voor amfibieën die 
aan weerszijde van de dijk liggen. Aangenomen wordt dat het verkeer op de dijk voor 
passerende padden, kikkers en watersalamanders een groot risico vormt. Op de dijk 
worden ook plaatselijk verkeerslachtoffers gevonden. Incidenteel zijn vondsten bekend 
van kamsalamanders op de dijk ter hoogte van Asperen en rugstreeppadden nabij Fort 
Everdingen. Locaties met concentraties van verkeersslachtoffers onder amfibieën, die 
bijvoorbeeld samenhangen met paddentrek, zijn niet uit het studiegebied bekend 
(informatie Kees Uitenboogaard Gemeente Leerdam). 
 
Tijdens regenachtige avonden in het voorjaar en voorzomer zijn echter regelmatig 
padden en kikkers op de dijk en aanliggende wegen te vinden. Relatief veel dieren 
bevinden zich op het dijktraject rond Molenkade (waarneming auteur). Dit geeft aan 
dat over de dijk regelmatig migratie plaatsvindt. Door de natuurontwikkeling langs de 
dijk zal het aanbod aan voortplantingswateren langs de dijk toenemen en daarmee ook 
de kans op verkeerslachtoffers (zie o.a. Langen et al. 2009). 
 
Leefgebieden bevinden zich langs weerszijde van de dijk en sluiten in het westen aan 
op de Vijfheerenlanden. Aangenomen wordt dat ondanks het risico op 
verkeerslachtoffers, de barrièrewerking van de Diefdijk niet absoluut is. Uitwisseling 
tussen populaties aan weerszijde van de dijk moet dan ook in principe mogelijk zijn. 
Het verzachten van de barrièrewerking van het traject Diefdijk - Nieuwe Zuiderlingendijk 
over het gehele traject lijkt niet noodzakelijk. Het over grote lengte uitrasteren van het 
dijktraject is ook niet wenselijk omdat dit de barrièrewerking van de dijk voor amfibieën 
(en kleine zoogdieren) versterkt. Ook maatregelen ten behoeve van gerichte trek 
(seizoensmigratie) naar en van voortplantingswater lijkt door het ontbreken van locaties 
met concentraties van slachtoffers onder amfibieën niet noodzakelijk. Wel zal het 
wenselijk zijn op locaties waar na realisering van de REVZ aan weerszijde van de dijk 
geschikt voortplantingswater ligt, maatregelen te nemen om uitwisseling tussen 
populaties (dispersie) aan weerszijde van de dijk te optimaliseren. 
 
Binnen de REVZ zijn een viertal grote knelpunten voor amfibieën die uitwisseling 
tussen deelgebieden beperken (zie Figuur 3.1): 

1. De A2. 
2. De versmalling ter hoogte van de aansluiting Acquoiseweg/Sonsbrug. 
3. De versmalling en infrastructuur ten oosten van Leerdam. 
4. De Lingedijk en Linge. 

Om de REVZ voor amfibieën te versterken is het wenselijk dat barrières als gevolg van 
infrastructuur in doorgaande richting, dat wil zeggen langs de dijk, passeerbaar worden 
gemaakt. Verder is het wenselijk uitwisseling tussen populaties aan weerszijde van de 
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dijk te optimaliseren om de samenhang tussen de deelgebieden van de REVZ en het 
westelijke leefgebied te versterken.  
De samenhang tussen de te onderscheiden deelgebieden kan versterkt worden door 
realisatie van minimaal één amfibieënpassage over de dijk per door (relevante) 
infrastructuur gescheiden deeltraject in combinatie met passage van deze infrastructuur 
.Een overzicht van knelpunten en locaties voor maatregelen geeft Figuur 3.1. 
 

 
Figuur 3.1 Knelpunten (links) en locaties voor maatregelen (rechts). 
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 3.2 Typen van maatregelen 

De voorgestelde typen van maatregelen zijn primair gericht op het mogelijk maken dan 
wel versterken van dispersie. Dit betekent dat niet per se gekozen hoeft te worden voor 
standaard amfibieëntunnels zoals die in het algemeen gebruikt worden om 
seizoensmigratie mogelijk te maken. Allerlei typen van maatregelen zoals faunabuizen, 
loopplanken en doorgetrokken oevers maken dispersie van amfibieën mogelijk. Bij 
dergelijke voorzieningen is onder andere onder rijkswegen dispersie van 
watersalamanders, padden en kikkers vastgesteld. Van watersalamanders is alleen 
dispersie vastgesteld bij voorzieningen met een lengte tot 50 meter. Met uitzondering 
van de A2 zijn alle knelpunten binnen de REVZ aanzienlijk korter en daarmee in 
potentie geschikt voor dispersiebevorderende maatregelen. 
 
Plaatselijk liggen op het dijktraject verkeersdrempels. Bij reconstructie van de dijk zijn 
eveneens verkeersdrempels gepland. Amfibieëntunnels, bijvoorbeeld van het type 
ACO-pro (zie Bijlage), kunnen worden ingebouwd in verkeersdrempels en in 
combinatie met een geleidewand aan de bovenzijde van het talud, zo lokaal een veilige 
passage van amfibieën waarborgen. De tunnelelementen hebben een bouwhoogte 
van 520 mm, een breedte van 600 mm en een lengte van 500 of 1.000 mm (zie 
Bijlage). Geleidewanden zijn voorzien van een overstaande schuine rand om 
overklimmen door dieren tegen te gaan. Voor de geleidewand kan een lengte van 25 
meter aan beide zijde van de opening worden aangehouden. Indien lokaal sprake is 
van amfibieëntrek kan de wand indien nodig tijdens de trek tijdelijk worden verlengd. 
Een voorbeeld van een dergelijke passage geeft Figuur 3.2. 
 

 
Figuur 3.2 Voorbeeld van een amfibieëntunnel type ACO-pro in een 

verkeersdrempel (Nieuw Sloten, Amsterdam, zie ook Bijlage). 
 
Locaties met passages op de Diefdijk liggen op plaatsen waar aan beide zijde van de 
dijk geschikt habitat voor amfibieën (en kleine zoogdieren) aanwezig is. Dit bestaat uit 
een combinatie van broekbos en vochtig schraal grasland.  
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 3.3 Diefdijk-Noord 

Fort Everdingen 
Het noordelijkste deel van de REVZ is relatief droog. Relatief droog grasland of 
hooiland kan, mits extensief beheerd, geschikt zijn als leefgebied voor heikikker. Aan 
weerszijde van de dijk liggen binnendijks voortplantingsplaatsen van Heikikker (figuur 
2.4) die door de Diefdijk en Lekdijk / Goilberdingendijk van elkaar en van de 
buitendijks gelegen voortplantingsplaatsen gescheiden liggen . Met uitbreiding van 
natuurvriendelijke oevers langs de REVZ nemen de voortplantingsmogelijkheden ten 
oosten van de dijk toe, waarbij de dieren ook de bermsloot in gebruik kunnen nemen.  
De dijkweg ten noorden van de Prijsseweg is relatief rustig en naar verwachting geen 
onoverkomelijke barrière. Echter met een toename van de voortplantingsmogelijkheden 
ten oosten van de dijk zal de kans op verkeersslachtoffers onder amfibieën toenemen. 
Een amfibieënpassage in de Diefdijk zal de uitwisseling optimaliseren.  
 

 
Figuur 3.3 Voortplantingswateren van heikikker (arcering) en passage Diefdijk-

Noord. 
 
Prijsseweg passage bij bestaande duiker  
Waar de brede watergang langs de oostrand van de REVZ de Prijsseweg (Figuur 2.3 - 
1) kruist bevindt zich een duiker onder de weg.  
De duiker bestaat uit een ronde buis en is aan de noordzijde afgesloten met een stuw 
(Figuur 3.4). De huidige duiker is ongeschikt om aan te passen als passage voor 
amfibieën. Mogelijke oplossingen zijn een faunabuis onder of een amfibieëntunnel in 
de weg aansluitend op een geleidende keerwand (2 x 25 meter) langs de bermsloot. 
De voorziening ligt in het verlengde van de toekomstige natuurvriendelijke oever.  
Alternatieve oplossingen zijn een droge faunabuis onder of een amfibieëntunnel in de 
weg aansluitend op een geleidende keerwand. De voorziening ligt in het verlengde 
van de toekomstige natuurvriendelijke oever. 
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Figuur 3.4 Watergang en duiker Prijsseweg (Figuur 2.3 - knelpunt 1), de 

oostrand van de REVZ. 
 
Zuidelijk deel 
De REVZ ten noorden van de A2 is relatief nat, door aanleg van poelen en uitbreiding 
van waterpartijen. Aan weerszijde van de dijk liggen voortplantingsplaatsen die op 
termijn betekenis kunnen hebben voor Heikikker en Kamsalamander. Door de toename 
van de voortplantingsmogelijkheden ten oosten van de dijk zal de kans op 
verkeersslachtoffers onder amfibieën toenemen. Een amfibieënpassage in de Diefdijk 
(amfibieëntunnel in verkeersdrempel) zal de uitwisseling optimaliseren. Op dit deel van 
het traject liggen twee potentieel geschikte locaties, weergegeven in Figuur 3.5. Een 
passage op deze locaties sluit aan op waterpartijen op particulier terrein ten westen van 
de dijk en sloten langs bospercelen van de REVZ ten oosten van de dijk. Op dit 
moment is er geen duidelijke voorkeurslocatie, dit zal mede afhangen van de 
toekomstige ontwikkelingen in de REVZ.  
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Figuur 3.5 Potentieel geschikte locaties voor een passage op Diefdijk-

Noord zuidelijk deel. 
 
Stokvisweg passage bij bestaande duiker  
Waar de brede watergang langs de oostrand van de REVZ de Stokvisweg (Figuur 2.3 - 
3) kruist ligt een ruime duiker die in principe voorzien kan worden van een looprichel 
(Figuur 3.6). Alternatieve oplossingen zijn een droge faunabuis onder of een 
amfibieëntunnel in de weg aansluitend op een geleidende keerwand die hier aansluit 
op de bovenzijde van oevers van de watergang. De voorziening ligt in het verlengde 
van de toekomstige natuurvriendelijke oever. 

 3.4 Molenkade 

Rijksweg A2 
De A2 is de belangrijkste barrière voor amfibieën ten noorden en ten zuiden van de 
rijksweg. Langs de diefdijk ligt onder de A2 een ruime faunabuis aansluitend op 
vochtige greppels, waardoor in principe dispersie van padden en kikkers mogelijk is. 
Door de lengte van ca 75 meter lijkt dispersie van kamsalamanders niet aannemelijk. Dit 
mede door het ontbreken van geschikt voortplantingswater in de directe omgeving van 
de buis. Langs de A2 liggen echter aan weerszijde onverharde stroken onder het 
viaduct, die aansluiten op bermsloten en greppels (Figuur 3.7). Deze stroken bieden 
goede mogelijkheden voor amfibieën (en kleine zoogdieren) de Diefdijk te passeren. 
Deze potentiële passages kunnen geoptimaliseerd worden door een stobbenwal. Aan 
de noordwestzijde zal het geluidscherm, door het aanbrengen van een sleuf ter hoogte 
van de stobbenwal, aan de onderzijde passeerbaar moeten worden gemaakt. Het 
scherm vormt in de huidige situatie een effectieve afscherming van wegberm en 
achterland. 
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Figuur 3.6 Watergang en duiker Stokvisweg (Figuur 2.3 - knelpunt 3), de 

oostrand van de REVZ. 
 

 
Figuur 3.7 Groenstrook langs de A2 maakt uitwisseling van dieren onder 

de Diefdijk door mogelijk. De berm sluit aan op bermsloten 
en rietruigte. 
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Molenkade 
Rond Molenkade zijn in 2009 in de REVZ nieuwe poelen en sloten aangelegd, 
waarmee het aantal voortplantingswateren voor amfibieën is toegenomen. Uitwisseling 
met geschikt leefgebied ten westen van de Diefdijk is mogelijk via de berm van de A2 
(zie hiervoor) en de dijk zelf. De kans op verkeerslachtoffers op de dijk is echter groot. 
Uitwisseling kan geoptimaliseerd worden door realisatie van amfibieëntunnels in 
verkeersdrempels. Op dit deel van het traject liggen potentieel geschikte locaties ten 
noorden en ten zuiden van het wiel. Een passage direct ten noorden van het wiel is 
een geschikte aanvulling op een passage langs de A2 (zie eerder). Geschikte locaties 
ten zuiden van het wiel zijn weergegeven in figuur 3.8. De noordelijke optie van deze 
locaties heeft de voorkeur omdat de REVZ hier breed is en tegenover (vochtig) bos ligt. 
 

 
Figuur 3.8 Potentieel geschikte locatiesvoor uitwisseling amfibieën over de Diefdijk 

(boven, midden) en Acquoiseweg – Sonsbrug (onder). 
 
Acquoiseweg - Sonsbrug passage bij bestaande brug 
Bij de aansluiting van de Acquoiseweg en Sonsbrug (Figuur 2.3 – 5; Figuur 3.8) op de 
Diefdijk wordt de REVZ zeer smal en vormt de brug tussen beide wegen en de 
aansluiting op de dijk de verbinding tussen het REVZ ten noorden en ten zuiden van 
dit knelpunt. De brug biedt voldoende ruimte voor het aanbrengen van een looprichel, 
aansluitend op de oever van de watergang (Figuur 3.9). De huidige oever is beschoeid 
en niet geschikt als migratieroute voor amfibieën, en kleine zoogdieren als 
medegebruikers van de looprichel. De extensief beheerde grasberm is wel geschikt als 
landbiotoop voor dispersie. Passages langs watergangen onder rijkswegen die 
aansluiten op extensief beheerde bermen worden over het algemeen goed gebruikt 
door watersalamanders, padden en kikkers. 
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Aan de westzijde van de Diefdijk liggen ter hoogte van dit knelpunt geen barrières. 
Door uitwisseling tussen leefgebied aan weerszijde van de dijk ten noorden en ten 
zuiden van dit knelpunt te verbeteren, wordt de samenhang tussen delen van de REVZ 
versterkt (zie hierboven onder passage Diefdijk). 
 

 
Figuur 3.9 Watergang en brug bij Acquoiseweg en Sonsbrug (Figuur 2.3 

- knelpunt 5), versmalling van de REVZ. 

 3.5 Polder De Geeren 

Passages Diefdijk 
Met de ontwikkeling van de REVZ zal de betekenis van het gebied voor amfibieën 
toenemen. Kans op verkeerslachtoffers onder trekkende dieren is op het gehele traject 
aanwezig. Uitwisseling tussen leefgebied aan weerszijde van de dijk kan verbeterd 
worden door aanleg van amfibieëntunnels in verkeerdrempels. Op het traject zijn 
meerdere geschikte locaties aanwezig, op plaatsen waar aan weerzijde van de dijk een 
combinatie van poelen, extensief grasland en / of bosjes aanwezig is (Figuur 3.10; 
3.11). Aanbevolen wordt ten noorden van het wiel minimaal één en ten zuiden van 
het wiel, gelet op de lengte van het traject, minimaal twee passages over de dijk te 
realiseren. De keuze van de locaties voor maatregelen zal afhangen van de toekomstige 
ontwikkeling van de REVZ. 
 



28 

 
Figuur 3.10 Polder De Geeren noord, mogelijke locaties voor 

uitwisseling amfibieën over de Diefdijk. 

 
Figuur 3.11 Polder De Geeren zuid, mogelijke locaties voor uitwisseling 

amfibieën over de Diefdijk. 
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Acquoisemeer passage bij bestaande brug 
Bij het Schoonrewoerdse wiel wordt de REVZ doorkruist door de Acquoisemeer (Figuur 
2.3 - 7). De weg kruist de watergang langs de rand van de REVZ over een brug. De 
brug is passeerbaar voor dieren maar er is voldoende ruimte om de looprichel te 
optimaliseren, aansluitend op de oever van de watergang (Figuur 3.11; Figuur 3.12).  
Ten oosten van de Diefdijk wordt de REVZ doorsneden door de Kerkweg (Figuur 2.3 - 
6). Deze loopt langs het Wiel van Bassa, door een kleinschalig landschap. De weg is 
smal en aan weerzijden ligt een greppel of sloot (Figuur 3.13). De weg is geen 
absolute barrière voor amfibieën, er is wel risico op verkeersslachtofers. Maatregelen 
worden vooralsnog niet nodig geacht. 
 

 
Figuur 3.11 Watergang en brug bij Acquoisemeer (Figuur 2.3 - knelpunt 7). 

 3.6 Linge-acces 

Infrastructuur ten oosten van Leerdam 
Aan de oostrand van Leerdam wordt de REVZ achtereenvolgens doorkruist door de 
Industrieweg; het spoor Leerdam-Geldermalsen en de N327: Leerdamseweg / 
Koningin Emmalaan (Figuur 2.3 – 8, 9, 10).  
De REVZ bestaat hier uit een smalle corridor langs een brede waterloop die de 
infrastructuur kruist onder ruim gedimensioneerde bruggen. De spoorbrug bij het fort 
biedt voldoende ruimte voor het aanbrengen van looprichels aansluitend op de oever 
van de waterloop. De tunnel ten oosten van het fort biedt dieren de mogelijkheid het 
spoor te passeren. De brug over de N327 is voorzien van brede loopstroken wat 
dieren eveneens de mogelijkheid bied de weg te kruisen (Figuur 3.14).  
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Figuur 3.13 Kerkweg Leerdam langs Wiel van Bassa (Figuur 2.3 - knelpunt 6). 
 

 
Figuur 3.14 Geschikte locaties voor passage van infrastructuur ten oosten van 

Leerdam. 
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Meerdijk 
Ten oosten van Asperen heeft de REVZ weer een robuust karakter en worden de 
buiten- en binnendijkse terreinen langs de Linge gescheiden door de Meerdijk. Over 
het gehele traject kunnen amfibieën tussen beide terreinen de dijk oversteken. Er zijn 
geen specifieke locaties met gerichte trek bekend. Uitrasteren van het dijktraject is niet 
wenselijk, daar dit de barrièrewerking van de dijk voor amfibieën en kleine zoogdieren 
vergroot. Uitwisseling tussen leefgebied aan weerszijde van de dijk kan verbeterd 
worden door aanleg van amfibieëntunnels in verkeerdrempels (Figuur 3.15). 
 

 
Figuur 3.15 Geschikte locaties voor passage van de Meerdijk. 

 3.7 Nieuwe Zuiderlingedijk 

De Nieuwe Zuiderlingedijk kruist leefgebied van Kamsalamander en Heikikker. 
Incidenteel worden op de dijk verkeerslachtoffers gevonden. Er zijn geen specifieke 
locaties met gerichte trek bekend. Uitrasteren van het dijktraject is niet wenselijk, daar dit 
de barrièrewerking van de dijk voor amfibieën en kleine zoogdieren vergroot. 
Uitwisseling tussen leefgebied aan weerszijde van de dijk kan verbeterd worden door 
aanleg van amfibieëntunnels in verkeerdrempels. De meest geschikte locaties voor 
passages zijn weergegeven in Figuur 3.16. Aanbevolen wordt twee passages ten 
oosten en twee passages ten westen van de N848 te realiseren. 
 
Het gebied wordt doorkruist door een drietal wegen: N848 – Zeiving, Nieuweweg, 
Kerkweg (Heukelum). De Nieuweweg en de Kerkweg lijken geen barrières van 
betekenis voor amfibieën en andere dieren (Figuur 3.17). Dispersie van dieren langs de 
Nieuwe Zuiderlingedijk lijkt over deze wegen goed mogelijk.  
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De N848 is een duidelijke barrière voor amfibieën en andere (grondgebonden) dieren. 
De weg heeft een intensief verkeer, heeft 2 rijstroken en is ter hoogte van de dijk een 
verhoogde ligging (Figuur 3.18). Nabij de Nieuwe Zuiderlingedijk liggen er geen 
duikers of bruggen onder de weg. Aanbevolen wordt de weg aan weerszijde van de 
dijk te voorzien van faunabuizen (Figuur 3.16). 
 

 
Figuur 3.16 Mogelijkheden voor passage van de Nieuwe Zuiderlingedijk. 

 3.8 Overige oplossingen 

Controle op faunaverkeersslachtoffers 
De hierboven genoemde maatregelen zijn gericht op het realiseren van duurzame 
oplossingen om dispersie mogelijk te maken. Er zijn geen locaties op het tracé bekend 
waar sprake is van gerichte seizoenstrek. Echter verkeersslachtoffers onder 
kamsalamanders worden zelden in grote aantallen gevonden en kunnen daardoor 
eenvoudig over het hoofd worden gezien. 
Aanbevolen wordt het dijktraject bij realisering van de REVZ regelmatig tijdens voor- en 
najaartrek te controleren op verkeerslachtoffers, met name watersalamanders. Indien er 
indicaties zijn dat er plaatselijk sprake is van seizoensmigratie zullen aanvullende 
maatregelen moeten worden overwogen. 
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Figuur 3.17 De Kerkweg bij Heukelum (1 rijstrook; weinig verkeer) is een beperkte 

barrière voor amfibieën en kleine zoogdieren. 
 

 
Figuur 3.18 De N848 is een barrière voor amfibieën en kleine zoogdieren. 
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Aanvullende maatregelen 
Om een veilige oversteek tijdens de seizoenstrek mogelijk te maken worden veelal 
tijdelijke paddenschermen geplaatst (overzetacties) of worden wegen tijdelijk afgesloten. 
Permanente maatregelen bestaan uit het over grote lengte uitrasteren van wegtrajecten 
in combinatie met amfibieëntunnels. Dergelijke permanente maatregelen worden alleen 
aanbevolen als migratie of dispersie over de weg door de hoge verkeersintensiteit kan 
worden uitgesloten of als het aantal faunaverkeersslachtoffers onacceptabel hoog 
wordt. Voor het hier besproken tracé is dit (voor zover bekend) niet aan de orde. 
 
Naast het type ACO-pro worden ook ruime, vierkante duikers toegepast als 
amfibieënpassage (Figuur 3.19). Dergelijke passages zijn zowel geschikt voor dispersie 
als voor seizoenstrek.  
 

 
Figuur 3.8 Voorbeeld van een vierkante duiker in combinatie met een 

amfibieënscherm (het gehele wegtraject is hier uitgerasterd met een 
groene faunaplaat). 
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 4 Conclusie 

Knelpunten 
• De Diefdijk vanaf Fort Everdingen t/m einde Nieuwe Zuiderlingedijk is geen 

absolute barrière voor amfibieën. De dijk doorsnijdt leefgebied en huidige en 
toekomstige voortplantingswateren liggen op korte afstand van de dijk. De dijk 
vormt daarmee een risico op faunaverkeerslachtoffers bij dispersie van amfibieën. 

• Op het tracé zijn geen concentraties van verkeerslachtoffers onder amfibieën 
bekend die wijzen op knelpunten bij seizoensmigratie. Verkeerslachtoffers onder 
kamsalamanders zijn wel incidenteel bekend en kunnen makkelijk over het hoofd 
worden gezien. 

• Het tracé wordt op een aantal plaatsen doorkruist door infrastructuur. Deze 
kruisingen kunnen knelpunten vormen voor uitwisseling van amfibieën tussen 
leefgebied in de langsrichting van het tracé. 

 
Doel en typen passages 
• Maatregelen zijn primair bedoeld om dispersie tussen populaties aan weerszijde van 

de dijk te optimaliseren. Uitgangspunt is dat voor alle door (relevante) infrastructuur 
gescheiden deeltrajecten passage over de dijk is geoptimaliseerd door realisatie van 
minimaal één amfibieënpassage. 

• Uitrastering van (grote) delen van het dijktraject wordt niet aanbevolen omdat dit 
de barrièrewerking van de dijk verhoogd voor amfibieën en kleine zoogdieren. 

• Het dijktraject zal in de toekomstige situatie worden voorzien van verkeersdrempels. 
Dit biedt de mogelijkheid voor het inbouwen van standaard amfibieëntunnels met 
geleiding. 

• Kruisingen van infrastructuur zijn voorzien van duikers en bruggen. Door het 
aanbrengen van looprichels met bijbehorende geleiding kan dispersie worden 
bevorderd. 

 
Passages 
• Voor Diefdijk-Noord zijn 2 passages voorzien over de Diefdijk, één ter hoogte van 

Fort Everdingen en één ten noorden van de Stokvisweg. Daarnaast zijn looprichels 
voorgesteld onder duikers bij Prijsseweg en Stokvisweg en Acquoiseweg en een 
loopstrook langs de A2 onder het viaduct.  

• Voor Molenkade zijn 2 passages voorzien over de Diefdijk, één ten noorden van 
het wiel en één ten zuiden van het wiel. Daarnaast zijn looprichels voorgesteld 
onder de brug bij Acquoiseweg – Sonsbrug. Verder zijn maatregelen voorgesteld 
om passage onder de Diefdijk langs de A2 te verbeteren. 

• Voor Polder De Geeren zijn 3 passages voorgesteld over de Diefdijk, één ten 
noorden van het wiel en twee ten zuiden van het wiel. De barrièrewerking van 
kruisende wegen is op dit tracé zeer beperkt. 

• Maatregelen bij Linge-acces hebben met name betrekking op migratie langs het 
tracé en betreffen kruisingen van infrastructuur ten oosten van Leerdam. Tevens 
zijn drie passages voorzien over de Meerdijk. 
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• Voor Nieuwe Zuiderlingedijk zijn 4 passages voorgesteld over de dijk, twee 
passages ten oosten en twee passages ten westen van de N848. De N848 is de 
belangrijkste barrière waarvoor aan weerszijde van de dijk een faunabuis wordt 
voorzien. De barrièrewerking van overige kruisende wegen is op dit tracé zeer 
beperkt. 

 
Aanvullend onderzoek 
• Er is onvoldoende informatie beschikbaar om met zekerheid te stellen dat er geen 

sprake is van seizoenstrek van kamsalamander. Daarom wordt aanbevolen in 
voorjaar en najaar het tracé te controleren op mogelijke verkeersslachtoffers. Dit 
betreft met name het tracé ten zuiden van de A2. 

• Verder verdiend het aanbeveling om de effectiviteit van getroffen maatregelen te 
volgen. Indien als gevolg van de toekomstige inrichting er sprake is van gerichte 
trek over de dijk, kan het wenselijk zijn de geleiding naar passages tijdelijk (dat wil 
zeggen in de trekperiode) te verlengen. 

 

 
Figuur 4.1 Het kleinschalig landschap langs de Diefdijk is zeer geschikt voor 

amfibieën als de kamsalamander. 
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Bijlage Technische informatie amfibieëntunnels 

 

De onderstaande illustraties en bijschriften zijn ontleend aan de website van ACO. 

Voor info zie http://www.aco.nl/2063.html 

 

 

 

 
 

 

 

Tunnelelement Geleidingswand 
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Voorbeeld detail amfibieëntunnel (foto Bureau Waardenburg) 
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