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  Voorwoord 

In de Provincie Noord-Brabant is een groot aantal faunavoorzieningen gerealiseerd en is 
voor de komende jaren aanleg van nieuwe voorzieningen gepland. Voor provinciale 
wegen wil de Provincie Noord-Brabant inzicht in het gebruik van de voorzieningen door 
dieren. Tevens wil zij weten of de werking van de voorzieningen kan worden verbeterd. 
Daarnaast wil zij een breed draagvlak realiseren zodanig dat implementatie van de 
voorzieningen in een vroegtijdig stadium van de planvorming kan geschieden.  
 
De Provincie Noord-Brabant heeft Bureau Waardenburg verzocht een ecologische 
monitoring uit te voeren bij 47 faunavoorzieningen langs en onder wegen in de provincie 
Noord-Brabant. Het opzetten van een netwerk van vrijwilligers voor monitoring maakt 
deel uit van de opdracht. Het voorliggende rapport bevat de resultaten van het 
veldonderzoek in 2006. Naast het veldonderzoek zijn drie workshops georganiseerd voor 
geïnteresseerde personen en organisaties. 
 
Het project is uitgevoerd door een projectteam van Bureau Waardenburg: 

Gerard Smit projectleiding en rapportage (projectmanager) 
Rombout van Eekelen organisatie workshops 
Jeroen Brandjes coördinatie en uitvoering veldwerk 
Paul Boddeke veldwerk 
Dimitri Emond veldwerk 
Gerlof Hoefsloot  veldwerk 
Fleur van Vliet veldwerk 

 
Het project is vanuit de opdrachtgever begeleid door: Hans van Zandvoort, Maayke Snel 
en Melchert Meijer zu Schlochtern (Bureau Natuurverkenningen). 
 
Bij deze bedanken wij alle deelnemers van de workshops voor de stimulerende discussies. 
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  Samenvatting 

In de Provincie Noord-Brabant is een groot aantal faunavoorzieningen gerealiseerd en is 
voor de komende jaren aanleg van nieuwe voorzieningen gepland. In 2006 is een 
veldonderzoek uitgevoerd naar n het gebruik van 47 voorzieningen door dieren. Tevens 
zijn een drietal workshops over faunavoorzieningen georganiseerd voor particulieren en 
terreinbeherende instanties om draagvlak realiseren voor nieuw aan te leggen 
voorzieningen.  
 
Voorliggend rapport geeft de resultaten van het veldonderzoek over 2006. Alle 
voorzieningen zijn in twee periodes onderzocht, in het voorjaar en in het najaar.  
 
Het sporenonderzoek geeft aan dat de voorzieningen goed gebruikt worden door 
amfibieën en zoogdieren. De ruime dimensie, relatief korte lengte van de voorzieningen 
en goede ligging in het landschap dragen positief bij aan het gebruik. De kwaliteit van de 
voorzieningen kan over het algemeen als goed worden beoordeeld. De onderzochte 
knelpunten zijn voor de meeste doelsoorten opgelost. 
 
Bij knelpunten waarbij van één of meer doelsoorten niet of nauwelijks sporen zijn 
aangetroffen lijkt het ontwerp van de voorziening geen beperkende factor. Het 
ontbreken van sporen lijkt bij dergelijke locaties vooral samen te hangen met het 
ontbreken van geschikt habitat, en daarmee doelsoorten, in de omgeving van de 
passage. Een aantal voorzieningen ligt in een ecologische verbindingzone waarvan de 
inrichting nog moet worden uitgevoerd. 
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 1 Inleiding 

 1.1 Aanleiding 

In de Provincie Noord-Brabant is een groot aantal faunavoorzieningen gerealiseerd en is 
voor de komende jaren aanleg van nieuwe voorzieningen gepland. Het gaat zowel om 
kleinschalige voorzieningen zoals kleinwildtunnels (dassentunnels) en amfibieëntunnels 
als grootschalige voorzieningen als ecoducten en grootwildtunnels. De aanleg van 
ecoducten en grootwildtunnels is in voorbereiding. De voorzieningen liggen zowel onder 
rijkswegen als onder provinciale wegen. Voorzieningen onder rijkswegen worden door 
Rijkswaterstaat geëvalueerd. 
 
Voor provinciale wegen wil de Provincie Noord-Brabant inzicht in het gebruik van de 
voorzieningen door dieren. Tevens wil zij weten of de werking van de voorzieningen kan 
worden verbeterd. Daarnaast wil zij een breed draagvlak realiseren zodanig dat 
implementatie van de voorzieningen in een vroegtijdig stadium van de planvorming kan 
geschieden. Daarvoor is het wenselijk dat het nut van investeren in faunavoorzieningen 
breed wordt ondersteund en eventuele problemen bij beheer en onderhoud tijdig 
worden onderkend. 
 
Dit rapport bevat de resultaten van een Pilot voor monitoring van 47 faunapassages in 
Noord-Brabant. Deze passages zijn door de provincie geselecteerd en in het voorjaar en 
najaar onderzocht op het gebruik door dieren. Hierbij is gebruik gemaakt voor 
sporenonderzoek. Tevens is beeldmateriaal verzameld over het gebruik van 
faunavoorzieningen door dieren. Dit materiaal is primair verzameld voor promotie 
doeleinden. De ervaringen zijn verwerkt in dit rapport. Er zijn drie workshops 
georganiseerd waarvoor vrijwilligers en geïnteresseerde organisaties zijn benaderd. De 
verslagen van deze workshops zijn opgenomen in de bijlagen. 
 
 

 1.2 Doelstelling 

 Het gebruik van Faunapassages 
Het doel van het onderzoek is antwoord te krijgen op de volgende vragen: 

• Welke diersoorten maken gebruik van de passage? 
• Met welke frequentie worden de passages door deze dieren gebruikt? 
• Zijn er doelsoorten die geen gebruik maken van de passage? 
• Is het knelpunt voor de beoogde doelsoorten opgelost? 
• Zijn er passages waar nog faunaslachtoffers worden aangetroffen of zijn er 

andere knelpunten die het gebruik door dieren beperken? 
• Met welke maatregelen kan de werking van de passage worden verbeterd of 

geoptimaliseerd? 
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Vrijwilligers netwerk 
Doel is het opzetten van een duurzaam netwerk van vrijwilligers voor samenwerking 
waarmee draagvlak wordt gecreëerd en tijdig knelpunten kunnen worden onderkend op 
het gebied van beheer en onderhoud. Het netwerk zal als zelfstandige ‘Werkgroep 
Monitoring Faunapassages Noord-Brabant’ moeten kunnen functioneren. 
 
Beeldmateriaal 
Doel is het verzamelen van beeldmateriaal van het gebruik van passages door dieren 
voor voorlichting en beleid met betrekking tot het thema ontsnippering. 
 

  

 
Foto 1.1  Beeldmateriaal is opgenomen in faunabuizen variërend van een 

dassenbuis van 30 cm doorsnede (rechts) tot  een kleine faunatunnel 
van 100 cm doorsnede (links). 

 

 
 

Foto 1.2  Kleine faunatunnels zijn ruim gedimensioneerd (100 cm doorsnede). 
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 2 Aanpak 

 2.1 Veldwerk 2006, evaluatie knelpunten 

De monitoring aan zoogdieren en amfibieën vindt plaats door sporenonderzoek met 
inktplaten en sporenbedden, afhankelijk van het type passage (Brandjes, 1999). Er is een 
voorjaars- en een najaarsronde uitgevoerd van vier tot zes respectievelijk acht weken. De 
bezoekfrequentie is éénmaal per week. Het betreft de 47 voorzieningen onder 
provinciale wegen in de provincie Noord-Brabant. 
 
Algemeen 
Een onderzoeksperiode van vier tot zes weken voldoet goed om inzicht te krijgen in het 
regelmatige gebruik van een passage door dieren. Uitvoering van dit onderzoek in voor- 
èn najaar geeft een goed beeld van frequente gebruikers (Brandjes et al., 2002). Voor 
het registreren van passages van incidentele gebruikers kan een langere periode nodig 
zijn. Het najaar is de meest productieve periode voor het vaststellen van 
zoogdierbewegingen, daarom is in deze periode acht weken gecontroleerd. Het voorjaar 
is de meest kansrijke periode voor het vaststellen van grootschalige amfibieënmigratie 
door de tunnels. Een periode van minimaal vier weken voor dit voorjaarsonderzoek 
volstaat indien bij de start van het onderzoek rekening is gehouden met het begin van de 
zogenaamde paddentrek. Het merendeel van de passages is echter zesmaal 
gecontroleerd. Aangezien amfibieëntunnels tevens door zoogdieren (o.a. dassen) 
gebruikt worden en dassentunnels, stobbenwallen etc. tevens door amfibieën, ook in het 
najaar (o.a. dispersie van juveniele dieren), zijn alle 47 voorzieningen gedurende beide 
onderzoeksperioden onderzocht. 
 
Voorbereiding 
Voorafgaand aan het veldwerk is een oriënterend bezoek aan de locaties afgelegd om 
inzicht te krijgen in de bereikbaarheid, de toe te passen methodiek en het benodigde 
veldmateriaal (bijvoorbeeld exacte breedte van de in te zetten inktplaten). Per locatie is 
de beste onderzoeksmethode bepaald, zijn foto’s genomen en is de benodigde 
hoeveelheid zilverzand berekend dan wel is de breedte van de inktplaat bepaald etc.. 
Hieronder is voor de verschillende typen locaties de toe te passen methodiek beschreven 
(niet voor alle 47 voorzieningen afzonderlijk). Voor alle locaties geldt dat de resultaten 
per controlebezoek zijn geregistreerd. 
 
Methode doorlopende oevers, stobbenwallen  
Deze locaties (de minderheid, slechts enkele locaties) zijn onderzocht met een zandbed 
midden onder het kunstwerk. Controle heeft éénmaal per week plaatsgevonden 
gedurende 6 weken in het voorjaar en 8 weken in het najaar. Het onderzoek is 
uitgevoerd door middel van zandbedden (zilverzand). Bij elke controle is het sporenbed 
uitgelezen (eventueel gefotografeerd) en opnieuw in conditie gebracht (gladrollen met 
kunststof buis). Het betreft ‘overdekte’ passages waardoor het zandbed in het algemeen 
ongevoelig is voor neerslag en minder gevoelig voor wind. Zelfs bij frequent gebruik van 
dergelijke onderdoorgangen door dieren is gebleken dat een controlefrequentie van 
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éénmaal per week volstaat om alle afzonderlijke sporen goed te kunnen interpreteren. 
Wel dient het zandbed hiervoor voldoende ‘lengte in de looprichting’ te hebben (= 
minimaal 1,5 meter). Voor deze methode is gedegen kennis over diersporen vereist. 
 
Methode amfibieëntunnel, dassentunnel, ecoduiker  
Deze locaties (meer dan 40) zijn onderzocht met een sporenplaatconstructie (triplex plaat 
met papier en inktstempel) die in de passage (op de loopplank, in de buis / tunnel) is 
geschoven. Controle heeft éénmaal per week plaatsgevonden gedurende 6 weken in het 
voorjaar (wk 12 t/m 17) en 8 weken in het najaar (wk 38 t/m 45). Het onderzoek is 
uitgevoerd door middel van de ‘inktmethode’. Bij elke controle zijn twee papieren vellen, 
die zijn bevestigd op een triplex plaat aan weerszijden van een door paraffine-olie en 
koolstof (mengsel) verzadigd inktstempel (absorptiedoek) vervangen en geïnterpreteerd 
/ gearchiveerd op kantoor. Het materiaal is verwijderd bij afronding van het 
najaarsonderzoek. Deze methode is bij uitstek geschikt voor vrijwilligers. Sporenvellen 
kunnen onder begeleiding van een deskundige achteraf worden gedetermineerd. 
 
Tijdsindeling per onderzoeksweek 
Vanwege de grote hoeveelheid te onderzoeken voorzieningen was het niet mogelijk om 
alle locaties op dezelfde dag te bezoeken. Er zijn daarom drie routes van ca. 15/16 
locaties vastgelegd (West-, Midden- en Oost-Brabant) die op drie opvolgende dagen zijn 
ingezet en vervolgens wekelijks op dezelfde opvolgende dagen gecontroleerd etc.  
 
 

 2.2 Draagvlak en inzet vrijwilligers  

In het kader van het creëren van draagvlak en werving van potentiële vrijwilligers zijn 
drie workshops georganiseerd. Tevens is de mogelijkheid geboden om tijdens het 
najaarsonderzoek mee te lopen met een onderzoeksronde. 
De workshops zijn gepromoot onder organisaties in Noord Brabant die actief zijn op het 
gebied van natuur en milieu. De workshops zijn opgebouwd uit een informatief gedeelte 
en een praktijk deel sporenherkenning. Voor alle deelnemers is een informatieboekje 
opgesteld met een introductie diersporenherkenning en een instructie voor het zelf 
maken van sporenplanken. De resultaten van de discussie tijdens de workshops zijn 
teruggekoppeld middels een nieuwsbrief aan alle deelnemers. 
 
 

 2.3 Beeldmateriaal 

Voor het verzamelen van beeldmateriaal van doelsoorten onder dieren in 
faunavoorzieningen kan een langdurige videoregistratie noodzakelijk zijn (Veenbaas et 
al., 2003; Sips et al., 2002, Sips et al., 2003). Dit omdat doelsoorten passages vaak 
incidenteel gebruiken en kennis over de locaties waar sprake is van een frequent gebruik 
(en hoge trefkans) veelal ontbreekt. 
 
Om de kans op het verzamelen van beeldmateriaal te vergroten is er voor gekozen 
beeldmateriaal tijdens de najaarsronde te verzamelen, waarbij de locatiekeuze is 
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gebaseerd op de resultaten in het voorjaar. Voor het verzamelen van beeldmateriaal is 
gebruik gemaakt van een automatisch videoregistratiesysteem (Sips et al., 2002). 
Hiermee zijn passages gedurende een langere aaneengesloten periode te volgen.  
De videoregistratie viel samen met het sporenonderzoek, waarbij de opstelling steeds 
werd geïnstalleerd enige dagen na het verwisselen van de sporenvellen. Hiermee konden 
eventuele negatieve effecten van de aanwezigheid van de cameraopstelling op het 
gebruik door dieren worden ingeschat. 
 
Het verzamelen van beeldmateriaal van amfibieën is beperkt tot de periode van de 
voorjaarstrek. Locaties waar sprake was van een veelvuldig gebruik door amfibieën 
zouden na één of twee controle weken bekend moeten zijn. Op locaties met massale 
paddentrek kan beeldmateriaal handmatig worden opgenomen door deze locaties na de 
avondschemering, wanneer de activiteit zijn hoogtepunt bereikt, te bezoeken. Door de 
wisselende weersomstandigheden in het voorjaar van 2006 is een sterk ‘gestuwde’ 
paddentrek uitgebleven. Uit de eerste weken van het voorjaarsonderzoek bleken geen 
locaties naar voren te komen waarbij sprake was van een massaal gebruik en hoge 
trefkans op amfibieën, dit ondanks de aanwezigheid van geschikte passages (foto 2.1, 
H3).  
 
 

 2.4 Beoordeling knelpunten 

De knelpunten zijn beoordeeld op het gebruik door doelsoorten. Een knelpunt kan 
meerdere faunapassages bevatten. Voor elke passage is de mate van het gebruik 
vastgesteld op basis van het aantal geregistreerde diersporen tijdens de 
onderzoeksperiode. 
 
Het onderzoek is een momentopname. De resultaten worden beïnvloed door de trefkans 
op sporen van doelsoorten. De trefkans neemt toe naarmate er meer verplaatsingen zijn, 
bijvoorbeeld doordat er veel dieren voorkomen in de omgeving van een voorziening of 
de voorziening onderdeel is van een regelmatig gebruikte migratieroute. 
Weersomstandigheden hebben effect op de activiteit van dieren en daarmee op de 
resultaten. 
 
Een frequent gebruikt van passages kan betekenen dat de voorziening door een groot 
aantal dieren wordt gebruikt dan wel één of meerdere individuen de passage regelmatig 
gebruiken. In beide gevallen mag worden aangenomen dat de voorziening goed door de 
dieren geaccepteerd wordt en dat deze betekenis kan hebben voor verplaatsing van 
dieren binnen hun leefgebied (migratie). 
 
Een incidenteel gebruik van passages betekent dat de voorziening door een beperkt 
aantal dieren wordt gebruikt, dat de voorziening tijdelijk, gedurende een beperkte 
periode van het jaar, wordt gebruikt of dat bepaalde soorten, waarvan bekend is dat ze 
voorkomen rond de voorziening en het betreffende type faunapassage normaal 
gesproken accepteren, de voorziening niet gebruiken. Incidenteel gebruik kan van 
betekenis zijn voor individuen die tijdelijk hun activiteit verleggen naar terrein aan de 
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andere kant van de weg bijvoorbeeld als voedselgebieden tijdelijk beschikbaar komen 
(dit is bekend van dassen). Incidenteel gebruik kan ook een gevolg zijn van min of meer 
toevallig passerende dieren (dispersie). Een dergelijk gebruik is van belang voor 
uitwisseling van dieren tussen populaties die aan weerzijden van de weg voorkomen. 
Isolatie van populaties door wegen wordt zo verminderd. 
 
Bij de beoordeling van een knelpunt zijn alle onderzochte voorzieningen van dat 
knelpunt betrokken. Een knelpunt is beschouwd als opgelost voor de doelsoorten als 
voor één of meerdere voorzieningen dispersie dan wel migratie van de doelsoorten is 
vastgesteld. 
 
 

 
Foto 2.1 Vochtige ruim gedimensioneerde faunatunnels met bodemmateriaal 

zijn bij uitstek geschikt voor amfibieën. 
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 3 Resultaten veldwerk 

 3.1 Voorbereiding veldwerk  

Voorafgaande aan het veldonderzoek is op 20 februari 2006 een oriënterend bezoek 
gebracht aan alle locaties. De oudere passages bestaan vooral uit faunabuizen met een 
diameter van 30 cm en liggen rond Cuijk, Mill en St. Hubert, Landerd en Grave. Tijdens 
het bezoek zijn bij een aantal locaties wissels en sporen van das aangetroffen. Recent 
aangelegde passages bestaan vooral uit amfibieëntunnels met een functie voor kleinwild 
en das. De passages zijn ruim gedimensioneerd en liggen goed ingepast in het 
landschap. Verder komen loopstroken (ecoduikers, looprichels) en stobbenwallen voor. 
 
Tijdens dit bezoek is de situatie ter plekken bekeken en is de voor de situatie meest 
geschikte methode bepaald. Voor de meeste knelpunten bleek de ‘papier – inkt’ 
methode met sporenplaten geschikt. In het veld zijn de maten opgenomen voor de 
constructie van sporenplaten. Bij stobbenwallen is gekozen voor zandbedden.  
 
 

 3.2 Verloop voorjaar 2006 

Het veldonderzoek is gestart op 11 maart 2006. De veldlocaties zijn verdeeld over drie 
routes. Na het inzetten van materiaal ten behoeve van het sporenonderzoek zijn de 
locaties in 5 (in plaats van de voorgenomen 4) rondes gecontroleerd. Bij elke controle is 
op sporen gecontroleerd. Indien nodig is nieuw papier en/of inkt aangebracht. Het 
papier is steeds voorzien van controle datum. De zandbedden zijn na elke controle 
gladgestreken. 
 
De uitval is beperkt gebleven. Zeven locaties in het westen van Brabant waren te nat om 
tijdens de eerste ronde (het inzetten van materiaal) te worden voorzien van sporenplaten 
(Foto 3.1). Deze locaties zijn tijdens de volgende controles ingezet. Viermaal was een 
plaat weggehaald.  
 
Algemeen 
In totaal zijn over alle knelpunten 2105 sporen (passages) onderscheiden. Het betreft 
passages van amfibieën (262), zoogdieren (1824) en vogels (19). Een groot deel van de 
zoogdierpassages (62%) bestaat uit sporen van muizen, spitsmuizen, ratten, katten en 
honden.  
 
 

 3.2 Verloop najaar 2006 

Het veldonderzoek is gestart op 13 september 2006. De veldlocaties zijn wederom 
verdeeld over drie routes. Na het inzetten van materiaal ten behoeve van het 
sporenonderzoek zijn de locaties in 8 rondes gecontroleerd.  
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De uitval is beperkt gebleven. In zeven gevallen kon op een locatie van de voorafgaande 
week geen sporen worden vastgesteld doordat sporenplaten waren verdwenen of het 
inktlapje over het papier was geschoven. Deze locaties zijn opnieuw voor een volgende 
controle ingezet. Ondanks de zware regenval in augustus stonden er bij de start van het 
najaarsonderzoek geen passages onder water. Wel bleken enkele planken die na het 
voorjaarsonderzoek waren blijven liggen, te zijn verdwenen o.a. door wegdrijven. 
 

 
Foto 3.1 Als gevolg van zware regenval in het voorjaar stond een enkele 

passage in het westen van Brabant tijdelijk onder water. Over het 
algemeen was de uitval beperkt. 

 
In totaal zijn over alle knelpunten 3371 sporen (passages) onderscheiden. Het betreft 
passages van amfibieën (160), zoogdieren (3174) en vogels (37). Een groot deel van de 
zoogdierpassages (71%) bestaat uit sporen van muizen, spitsmuizen, ratten, katten en 
honden. Deze dieren komen in de directe omgeving van de passages voor en belopen 
sporenbedden daardoor frequent.  
 
 

 3.2 Resultaten per soortengroep 

Amfibieën 
Zowel in het voorjaar als in het najaar zijn passages van amfibieën vastgelegd. Het totaal 
aantal locaties met passages is 34. In ongeveer de helft van de gevallen zijn padden of 
kikkers regelmatig vastgesteld (één keer per week of vaker). In de overige gevallen gaat 
het om incidentele passages (minder dan één keer per week). Het aandeel van passages 
van amfibieën ten opzicht van zoogdieren is in het najaar duidelijk lager. Na correctie 
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voor het aandeel van kleine zoogdieren, katten en honden is het aandeel amfibieën 28 
% in het voorjaar en 15 % in het najaar (figuur 3.1).  
 

 

  
Figuur 3.1 Verdeling aantal passages over amfibieën en zoogdieren (zonder muizen, 
spitsmuizen, ratten en huisdieren). 
 

 

  
Figuur 3.2 Verdeling aantal passages over pad, kikker en salamander. 
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Figuur 3.3 Verloop van het aantal passages van amfibieën in voorjaar en najaar.. 
 
De voorjaarsronde had (mede) tot doel het vaststellen van het gebruik van passages 
door amfibieën tijdens de voorjaarstrek. Op 20 locaties zijn sporen van amfibieën 
vastgesteld. Het grootste deel van de passages in het voorjaar, 90%, bestaat uit 
paddensporen. Kikkers nemen 10% van de sporen in. Salamanders zijn slechts tweemaal 
vastgesteld (figuur 3.2).  
 
De amfibieëntrek kwam de tweede helft van maart op gang. Bij de controle in week 12 
zijn nog geen amfibieënsporen vastgesteld. De meeste sporen zijn bij controles in de 
twee weken daarop vastgesteld (figuur 3.3). Bij geen van de locaties lijkt sprake te zijn 
van grootschalige paddentrek, waarbij in kort tijdsbestek tientallen tot honderden dieren 
passeren. De meeste passages zijn vastgesteld bij knelpunt 21(A) St Anthonisloop. In vijf 
weken passeerde hier 74 amfibieën waaronder padden, kikkers en een salamander. In 
totaal gingen ter plekke van de sporenplank 66 dieren de buis in en kwamen 8 dieren de 
buis uit. Het maximum aantal passages per week bedroeg 31 dieren. In de overige 
weken passeerde er gemiddeld 10 dieren de buis.  
Hoewel er in het voorjaar geen locaties met grote aantallen passages van padden zijn 
vastgesteld worden de passages wel duidelijk tijdens de voorjaarstrek door amfibieën 
gebruikt.  
 
De faunapassages spelen ook een rol bij de najaarstrek en dispersie van amfibieën. Op 
23 locaties, 4 meer dan in het voorjaar, zijn in het najaar sporen van amfibieën 
vastgesteld. Het gebruik verschilt van het voorjaar. Het verloop van de activiteit van 
amfibieën in het najaar is meer gespreid over de gehele onderzoeksperiode (figuur 3.3). 
Het grootste deel van de passages, 75%, bestaat uit kikkersporen. Het aandeel van pad 
is 17% en er zijn in totaal 13 (8%)  salamandersporen vastgesteld. De meeste passages 
in het najaar zijn vastgesteld bij knelpunt 198 (A/B) Tongelreep. In 8 weken passeerden 
op beide locaties in totaal 46 keer een kikker, 2 keer een pad en 3 keer een salamander. 
In het voorjaar zijn hier 25 passages vastgesteld. Bij het in het voorjaar goed bezochte 
knelpunt 21(A) St Anthonisloop zijn in het najaar 8 passages vastgesteld. 
 
Zoogdieren 
Op alle passages is gebruik door zoogdieren vastgesteld. Op 5 passages betrof het alleen 
katten, muizen en/of ratten. In de bespreking hierna zijn deze groepen niet 
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meegenomen. De grootste gebruikers zijn kleine marterachtigen, egel, das en 
konijn/haas (figuur 3.4). Kleine marterachtigen blijken frequent van de passages gebruik 
te maken, zowel wezel, hermelijn als bunzing zijn vastgesteld. Het totaal aantal locaties 
met passages van één of meer soorten bedraagt 24. Hermelijn is met 111 passages 
(50%) de grootste gebruiker onder de marterachtigen. Bij bunzing en wezel is het 
aandeel 25% respectievelijk 21%. Bij faunavoorzieningen onder rijkswegen wordt 
gebruik door bunzing regelmatig vastgesteld maar komen passages van wezel en 
hermelijn incidenteel voor. Bij passages onder provinciale wegen blijken deze soorten 
regelmatige gebruikers. Bij 3 locaties zijn wezels en/of hermelijnen wekelijks één of 
meerdere keren gepasseerd. De best bezochte locatie is bij de Lange Raam (20A) waar 
45 keer sporen van hermelijn zijn vastgesteld. 
Gebruik door das is op 8 locaties vastgesteld, waarbij 3 locaties regelmatig zijn gebruikt 
(één keer per week of vaker). Steenmarter is op 2 locaties vastgesteld. Bij Tongelreep 
(198A) zijn 5 passages geregistreerd, bij Kleine Dommel (59A) éénmaal.  
 
Opvallend is verder het frequente gebruik van passages door egels. Het aandeel van 
egelpassages is in het najaar meer dan de helft (52%), in het voorjaar is dit 35% (figuur 
3.4). Gebruik door egels is op 25 locaties vastgesteld. Bij rijkswegen worden faunabuizen 
matig door egels gebruikt. Onder provinciale wegen is het een regelmatige (wekelijks) 
tot frequente (dagelijks) gebruiker. Op 12 locaties zijn één tot meer passages per week 
vastgesteld. Uitschieters zijn de locaties bij Lange Maten/Pannenhoef (207C, 208D) met 
86 respectievelijk 72 passages. 
 

 

  
Figuur 3.4 Verdeling aantal passages over zoogdieren (uitgezonderd kleine zoogdieren, 
kat en hond). 
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Verder zijn een aantal passages van eekhoorn en vos geregistreerd. Vossen kunnen 
passages frequent gebruiken. In dit onderzoek is het gebruik op 5 locaties vastgesteld en 
bedraagt het aantal passages minder dan éénmaal per week. Bij eekhoorn is het gebruik 
van buizen eerder uitzondering. Gebruik is op 3 locaties vastgesteld, waarvan 1 locatie 
bij Goorloop 16 keer is bezocht. 
Mogelijk dat de korte buizen voor kleine marterachtigen, egels en eekhoorn 
aantrekkelijker zijn dan faunavoorzieningen onder rijkswegen. 
 
Het gebruik van de passages lijkt in het voor- en najaar redelijk constant. Het totaal 
aantal passages schommelt in het voorjaar rond de 100 per week (figuur 3.4). Vanaf 
eind april neemt het gebruik sterk toe tot 160 passage per week. Het is met name het 
gebruik door egel dat sterk toeneemt, van 38 passages in week 15 tot 95 in week 17. In 
week 13 is een opvallend hoog gebruik door bunzing vastgesteld, 48 passages tegenover 
minder dan 10 in de andere weken. Van deze 48 zijn 30 passages vastgesteld op één 
locatie, Brouwhuise Heide (82E). Hier gingen circa 15 sporen de buis in en circa 15 
sporen de buis uit. Mogelijk heeft dit betrekking op één dier dat meerdere keren op en 
neer gelopen is. 
 

  

Figuur 3.5 Verloop van het aantal passages van zoogdieren (uitgezonderd kleine 
zoogdieren, kat en hond). 
 
In het najaar ligt het gebruik rond de 120 passages per week. Vanaf half oktober neemt 
het aantal passages beduidend af. 
De meeste passages zijn vastgesteld bij Lange Maten/Pannenhoef (207C, 208D). Dit 
betreft echter uitsluitend egels. Faunapassages die door meerdere soortgroepen goed 
gebruikt zijn, zijn Hooidonkse Beek (60B), Brouwhuisse Heide (82E), Tongelreep (198 
A/B) en Groote Beerze (90A).  
 
De totaal indruk is dat de passages zowel in het voorjaar als najaar goed door zoogdieren 
worden gebruikt.  
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 3.4 Bespreking per knelpunt 

Knelpunt 20 N264, Lange Raam 
Doelsoorten: Das, Kleine en middelgrote zoogdieren, Amfibieën, Kleine marterachtigen 
Gebruik:  

soort 20A 20B 20C 
salamander 1   
vogel 4   
bunzing 11   
das 5 8  
egel 1  1 
hermelijn 53   
muis 111 32 153 
rat 36 11 8 
spitsmuis 1  2 
kat   16 

Toelichting: De das is een incidentele gebruiker van de passages. In totaal zijn 13 
passages vastgesteld,  verdeeld over een doorgetrokken oever (20A) en een dassenbuis 
(20B). Dit geeft aan dat de das deze voorzieningen accepteert. Van kleine en 
middelgrote zoogdieren zijn muizen frequente bezoekers. De egel heeft twee 
voorzieningen incidenteel bezocht. Van amfibieën is éénmaal een passage vastgesteld op 
de doorgetrokken oever. 20A loopt langs de Lange Raam, de beide andere locaties 
sluiten liggen in het open landschap en niet langs of op korte afstand van water. Er zijn 
geen duidelijke redenen aan te geven waarom het gebruik van deze voorzieningen door 
amfibieën beperkt is. De uitvoering van de voorzieningen is in principe geschikt voor 
amfibieën. Mogelijk is de dichtheid in de omgeving laag (er zijn geen 
voortplantingswateren) en is daarmee de trefkans beperkt. Kleine marterachtigen maken 
goed gebruik van de doorgetrokken oever (20A). Hermelijn is een frequente bezoeker en 
maakt gemiddeld dagelijks gebruik van de doorgetrokken oever. 
 
Conclusie: De voorzieningen hebben een functie voor dispersie van alle groepen 
doelsoorten. 20A heeft betekenis voor kleine marterachtigen en kleine zoogdieren. De 
dassentunnels (20B,C) hebben betekenis voor das en kleine zoogdieren. Knelpunt 20 is 
opgelost voor de doelsoorten, met uitzondering van amfibieën. 
 
Aanbeveling: om het gebruik door amfibieën te stimuleren wordt aanbevolen in de 
nabije omgeving aan weerzijde van de weg een poel aan te leggen en een (vochtige) 
greppel als toeloop naar de dassentunnels. 
 
 



22 

Knelpunt 21 N624, St. Anthonis Loop 
Doelsoorten: Das, Kleine en middelgrote zoogdieren, Amfibieën Kleine marterachtigen 
Gebruik:  

soort 21A 21B  
grote salamander 2   
kikker 12   
pad 64   
salamander 4   
meerkoet 2   
vogel 6   
das  48  
bunzing 12   
bunzing/steenmarter 9   
egel 5   
hermelijn 2 2  
vos  1  
muis 8 5  
rat 7   

Toelichting: De das is een frequente gebruiker van de dassentunnel 21B. In totaal zijn 48 
passages vastgesteld, wat aangeeft dat de das de voorziening goed accepteert. Van 
kleine en middelgrote zoogdieren zijn egel en muizen incidentele bezoekers. De egel 
heeft de looprichel (21A) 5 keer bezocht. Van amfibieën zijn alleen op de looprichel 
passages vastgesteld. De gewone pad heeft de passage in het voorjaar frequent 
gebruikt. De looprichel 21A is één van de beste door padden bezocht locaties uit het 
onderzoek. De meest passages zijn vastgesteld in het voorjaar met 64 padden, 9 kikkers 
en 1 salamander. Er is in totaal 2 keer een grote salamander (Alpenwatersalamander of 
kamsalamander) vastgesteld. Kleine marterachtigen maken met name gebruik van de 
looprichel. In het voorjaar zijn 9 keer relatief grote prenten vastgesteld die betrekking 
kunnen hebben op bunzing of steenmarter. Duidelijke steenmarterprenten zijn echter 
niet vastgesteld. 
 
Conclusie: De voorzieningen hebben een functie voor dispersie van alle groepen 
doelsoorten. De looprichel 21A heeft betekenis voor de paddentrek en dispersie van 
kikkers en salamanders, kleine marterachtigen en kleine zoogdieren. De dassentunnel 
(20B) wordt gebruikt als migratieroute door das. Knelpunt 21 is opgelost voor de 
doelsoorten. Het gebruik door kikkers en salamanders is beperkt. 
 
Aanbeveling: om het gebruik door amfibieën te stimuleren wordt aanbevolen in de 
nabije omgeving aan weerzijde van de weg een poel aan te leggen. 
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Knelpunt 26 N27, Reekse Heide 
Doelsoorten: Kleine en middelgrote zoogdieren, Amfibieën, Kleine marterachtigen 
Gebruik:  

soort 26A (noord) 26B (zuid)  
das 47 50  
hermelijn 15   
wezel 12   
eekhoorn  9  
kat 10 14  
muis 99 2  

Toelichting: De das is een frequente gebruiker van beide voorzieningen. In totaal zijn 97 
passages vastgesteld, wat aangeeft dat de das de voorzieningen goed accepteert. Van 
kleine en middelgrote zoogdieren zijn muizen frequente bezoekers van 26A en 
nauwelijks vastgesteld in 26B. De noordelijk gelegen 26A grenst direct aan bos. De 
zuidelijke buis 26B ligt in open landschap. Opvallend is dat juist hier de 9 passages van 
een eekhoorn zijn vastgesteld. De buis is smal (30 cm) en lijkt weinig geschikt voor 
eekhoorn. Gebruik door egel is niet vastgesteld wat een gevolg kan zijn van het 
frequente gebruik door roofdieren. Van amfibieën zijn geen passages vastgesteld. De 
faunatunnels zijn in principe geschikt voor amfibieën. Van rijkswegen is incidenteel 
gebruik door amfibieën bekend van vergelijkbare dassenbuizen met een lengte tot circa 
50 meter. Bij beide tunnels is een geleidende greppel aanwezig. Amfibieënraster of –
plaat ontbreken. Naar verwachting is ook de dichtheid aan amfibieën in de omgeving 
laag doordat geschikte voortplantingswateren ontbreken. Kleine marterachtigen maken 
gebruik van de dassenbuis die aansluit op bos (26A).  
 
Conclusie: De voorzieningen hebben een functie voor migratie van das en kleine 
marterachtigen en dispersie van kleine zoogdieren. Knelpunt 26 is opgelost voor de 
doelsoorten, met uitzondering van amfibieën. 
 
Aanbeveling: om het gebruik door amfibieën te stimuleren wordt aanbevolen in de 
nabije omgeving aan weerzijde van de weg een poel aan te leggen en geleidend raster te 
plaatsen. 
 
 
Knelpunt 57 N269, Beekse Bergen 
Doelsoorten: Das (p), Kleine en middelgrote zoogdieren, Amfibieën, Kleine 
marterachtigen 
Gebruik:  

soort 57A 57C  
kikker 10   
pad 2 5  
eekhoorn  2  
egel 18 15  
hermelijn  1  
vos  6  
bosmuis 3   
kat 4 4  
muis 8 4  
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Toelichting: Kleine en middelgrote zoogdieren zijn incidentele bezoekers. Vos en egel 
lijken de voorzieningen goed te accepteren. Vos is in het voorjaar in 4 opeenvolgende 
weken 1 å 2 keer door de buis gegaan. De beide buizen zijn verder door eekhoorn, egel 
en muizen gebruikt. Ook van amfibieën zijn passages incidenteel vastgesteld. De 
faunatunnels zijn in principe geschikt voor amfibieën. Van kleine marterachtigen is 
éénmaal passage van een hermelijn vastgesteld. De passage is in potentie geschikt voor 
dassen. 
Hoewel de buizen ruim zijn is het gebruik relatief gering. Opvallend is het beperkt aantal 
muizensporen. Met de aansluiting op een greppelstructuur lijkt de inpassing in het 
landschap goed. Mogelijk dat de grote lengte (de buizen lopen onder gescheiden 
rijbanen en een middenberm) een beperkende factor is.  
 
Conclusie: De voorzieningen hebben een beperkte functie voor dispersie van amfibieën, 
kleine zoogdieren en kleine marterachtigen. Knelpunt 57 is opgelost voor de 
doelsoorten. Het gebruik is echter vooralsnog beperkt. 
 
Aanbeveling: Geen. 
 
 
Knelpunt 58 N269, Blauwe Hoef en de Leij 
Doelsoorten: Amfibieën, Kleine en middelgrote zoogdieren, Kleine marterachtigen 
Gebruik:  

soort 58A 58B 58C 
kikker 1 6 14 
pad  15 2 
eend  1  
egel 12 12 18 
bunzing  2  
steenmarter   1 
hermelijn 2   
vos  1  
konijn 7 4 3 
bosmuis 2 8  
kat 8 16 5 
muis 11 26 84 
rat 9  20 

Toelichting: Van amfibieën zijn passages vastgesteld van pad en kikker in de 
faunatunnels (58B en 58C). In het najaar is een juveniele pad op de loopplank (58B) 
aangetroffen. Kleine en middelgrote zoogdieren zijn incidentele bezoekers. Egel lijkt alle 
drie de voorzieningen goed te accepteren. Op een loopplank is éénmaal een dode 
bosmuis aangetroffen (58B). Muizen zijn regelmatige bezoekers van de meest zuidelijke 
faunabuis. Van kleine marterachtigen is, naast hermelijn en bunzing, éénmaal passage 
van een steenmarter vastgesteld. Het totaal aantal passages van kleine marterachtigen is 
gering.  
De passages liggen in de rand van Tilburg in een landschap sterk versnipperd door 
infrastructuur. De passages zijn lang (lopen onder door een middenberm gescheiden 
rijbanen) maar ruim gedimensioneerd.  
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Conclusie: De voorzieningen hebben een functie voor dispersie van amfibieën, kleine 
zoogdieren en kleine marterachtigen. Een frequent gebruik van de voorzieningen is op 
basis van de ligging in stedelijk gebied niet te verwachten. Knelpunt 58 is opgelost voor 
de doelsoorten. 
 
Aanbeveling: Geen. 
 
 
Knelpunt 59 A270, Kleine Dommel of Rul 
Doelsoorten: soorten van stromend water, Kleine en middelgrote zoogdieren, Amfibieën 
Kleine marterachtigen 
Gebruik:  

soort 59A 59B  
kikker 4 2  
pad 31 1  
bunzing 12   
egel 12 17  
hermelijn 38   
konijn 6   
steenmarter 1   
wezel 1   
bosmuis 5 5  
kat 16 4  
muis 15 37  
rat 19 3  

Toelichting: Hoewel beide voorzieningen dezelfde constructie hebben zijn de meeste 
sporen in de faunatunnel langs de westelijke oever aangetroffen. Hier ligt aan beide zijde 
natuurlijk habitat. De faunatunnel langs de oostelijke oever grenst aan de noordzijde aan 
open grasland. Van amfibieën hebben padden de westelijke tunnel regelmatig in het 
voorjaar gebruikt. Kikkers zijn in beide faunatunnels incidenteel vastgesteld. Hoewel de 
passages ruim gedimensioneerd zijn is het gebruik door amfibieën beperkt.  Kleine en 
middelgrote zoogdieren zijn incidentele bezoekers. Het aantal passages van muizen is in 
vergelijking met goed gebruikte voorzieningen beperkt. Egel lijkt beide voorzieningen 
goed te accepteren. Van kleine marterachtigen is, naast hermelijn en bunzing, éénmaal 
passage van een steenmarter vastgesteld. Het totaal aantal passages van kleine 
marterachtigen wordt vooral bepaald door hermelijn. Deze heeft de westelijke 
faunatunnel frequent in het voorjaar gebruikt. In het najaar zijn slechts 4 passages 
vastgesteld. Wel zijn alle 4 voorkomende soorten vastgesteld. Deze soorten zullen 
gebruik maken van de onderdoorgang van de Kleine Dommel. Voor soorten van 
stromend water lijkt de passage geen beperkingen te hebben. 
 
Conclusie: De voorzieningen hebben een functie voor dispersie van amfibieën, kleine 
zoogdieren en in het voorjaar voor migratie van kleine marterachtigen en gewone pad. 
Knelpunt 59 is opgelost voor de doelsoorten. 
 
Aanbeveling: Geen. 
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Knelpunt 60 A270 Hooidonkse Beek 
Doelsoorten: soorten van stromend water, Kleine en middelgrote zoogdieren, Amfibieën, 
Kleine marterachtigen 
Gebruik:  

Soort 60A 60B  
kikker 1   
pad 20 20  
bunzing 10 10  
bunzing/steenmarter 1   
hermelijn 5 5  
wezel  6  
egel 14 36  
konijn 12 1  
haas  5  
bosmuis  4  
muis 22 23  
rat 53 17  
kat 1 9  
eend  1  

Toelichting: Van kleine en middelgrote zoogdieren is de egel als regelmatige bezoeker 
vastgesteld. De egel heeft de korte faunabuis onder de parallelweg met 36 keer bijna 
dagelijks bezocht. Van amfibieën zijn 41 passages vastgesteld. Opvallend is dat de 
gewone pad in beide passages, die in een verlengde route liggen, in het voorjaar 20 keer 
is geregistreerd. De beide passages lijken betekenis te hebben voor migratie van een 
beperkte groep padden. Kleine marterachtigen maken ook van beide passages in gelijke 
mate gebruik. Het lijkt erop dat één of meerdere dieren beide passages in een vaste 
route hebben opgenomen. Het gebruik van de voorzieningen in het najaar is erg 
wisselend geweest. Er lijkt sprake te zijn van verstoring door bezoekers van de 
nabijgelegen parkeerplaats. De beide faunatunnels zijn niet relevant voor soorten van 
stromend water, de onderdoorgang van de beek onder de A270 lijkt echter niet 
beperkend voor deze soortengroep. 
 
Conclusie: De voorzieningen hebben een functie voor migratie van padden en kleine 
marterachtigen en egel en dispersie van kikkers en kleine zoogdieren. Knelpunt 60 is 
opgelost voor de doelsoorten. 
 
Aanbeveling: om verstoring door bezoekers van de nabijgelegen parkeerplaats te 
beperken wordt aanbevolen de toegang tot 60B middels een voor dieren paseerbaar 
raster te blokkeren. 
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Knelpunt 61A, A270, Papenvoortse Heide 
Doelsoorten: Kleine en middelgrote zoogdieren, Kleine marterachtigen 
Gebruik:  

soort 61A  
kikker 2  
bunzing 7  
hermelijn 2  
konijn 2  
wezel 2  
bosmuis 1  
kat 12  
muis 9  

Toelichting: Deze faunabuis heeft in het voorjaar geen resultaten opgeleverd. De buis 
was regelmatig te nat om een sporenplank in te plaatsen. De hierboven gegeven 
aantallen hebben alleen betrekking op het najaarsonderzoek. De betekenis van de 
faunabuis voor kleine en middelgrote zoogdieren is beperkt. Deze groep heeft de locatie 
alleen incidenteel bezocht. Kleine marterachtigen maken regelmatig gebruik van de 
faunabuis. het betreft vooral passages van bunzing. Hoewel amfibieën geen doelsoort 
zijn blijkt de faunabuis in het najaar ook incidenteel door kikkers te worden gebruikt.  
 
Conclusie: De voorzieningen hebben een functie voor dispersie van kleine 
marterachtigen en een beperkte functie voor dispersie van kikkers en kleine zoogdieren. 
Knelpunt 61 is opgelost voor de doelsoorten, de werking is beperkt tot drogere 
perioden.. 
 
Aanbeveling: geen. 
 
 
Knelpunt 75, N277, Oude spoorlijn 
Doelsoorten: Das, Kleine en middelgrote zoogdieren, Amfibieën, Kleine marterachtigen 
Gebruik: 

soort 75   
pad 8   
das -   
hermelijn 48   
vos 2   
wezel 12   
kat 4   
muis 115   
rat 13   

Toelichting: De faunabuis is in het voorjaar frequent door kleine marterachtigen 
gebruikt. In deze periode is 48 keer een hermelijn en 8 keer een wezel geregistreerd. In 
het najaar is de faunabuis vooral bezocht door muizen (92 keer). Andere kleine en 
middelgrote zoogdieren zijn met uitzondering van rat niet vastgesteld. Van amfibieën is 
de pad incidenteel in het voorjaar vastgesteld. Passages van das zijn niet vastgesteld.  
Het beperkte gebruik van de buis kan samenhangen met de open ligging in het 
landschap. De dichtheid aan amfibieën in de omgeving lijkt beperkt door de afwezigheid 
van geschikt voortplantingswater. 
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Conclusie: De voorzieningen hebben een functie voor migratie van kleine 
marterachtigen, met name in het voorjaar, en een beperkte functie voor dispersie van 
padden en kleine zoogdieren. Knelpunt 75 is opgelost voor de doelsoorten, met 
uitzondering van amfibieën. 
 
Aanbeveling: door het aanbrengen van een geleidende beplanting aansluitend op het 
traject van de oude spoorlijn kan het gebruik van de voorziening worden verbeterd. 
 
 
Knelpunt 79, N279, Voordeeldonkse Broekloop 
Doelsoorten: Kleine en middelgrote zoogdieren, Amfibieën Kleine marterachtigen 
Gebruik: 

soort 79   
egel 13   
hermelijn 1   
kat 53   
rat 7   

Toelichting: De faunabuis is in het voorjaar frequent door katten bezocht. In het najaar is 
van kleine marterachtigen éénmaal een hermelijn vastgesteld. Van kleine en middelgrote 
zoogdieren is de egel in het najaar een regelmatige gebruiker. Opvallend is dat de 
faunabuis nauwelijks door muizen is bezocht. De hoge bezoekfrequentie van katten kan 
hier de reden voor zijn. Passage van amfibieën is niet vastgesteld. Een duidelijke oorzaak 
is hier niet voor aan te geven. Het aanbod aan voortplantingswateren in de omgeving 
lijkt beperkt. Amfibieënraster is afwezig.  
De faunabuis grenst aan één zijde aan bos en aan de andere zijde aan heen heg met 
daarachter open landschap. Het ontbreken van geschikt habitat aan de zuidwestzijde kan 
een reden zijn voor het beperkte gebruik van de voorziening. 
 
Conclusie: De voorziening heeft een functie voor dispersie van egel en een beperkte 
functie voor dispersie van kleine marterachtigen. Knelpunt 79 is opgelost voor kleine 
marterachtigen en middelgrote zoogdieren, niet voor amfibieën en kleine zoogdieren. 
 

Aanbeveling: Om het 
gebruik van de voorziening 
mede voor amfibieën te 
verbeteren wordt 
aanbevolen aan de 
zuidwestzijde geschikt 
leefgebied te realiseren. 
Langs de Voordeeldonkse 
Broekloop ligt ten westen 
van de N297 een perceel 
grond op 150 meter van de 
faunabuis.  
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Knelpunt 80, N279, Oostappense Heide 
Doelsoorten: Kleine en middelgrote zoogdieren, Amfibieën, Kleine marterachtigen 
Gebruik: 

soort 80   
pad 1   
bunzing 3   
egel 19   
hermelijn 2   
konijn 9   
bosmuis 1   
kat 4   
muis 4   
rat 9   

Toelichting: Van kleine en middelgrote zoogdieren is de egel een regelmatige gebruiker. 
Van kleine marterachtigen is de faunabuis in het voorjaar incidenteel door hermelijn en 
bunzing bezocht. Passage van amfibieën is éénmaal vastgesteld, een pad in het najaar.  
De buis grenst aan beide zijde aan bos waarmee de buis in potentie goed door kleine 
zoogdieren en amfibieën als gewone pad kan worden gebruikt. Toch is de faunabuis 
nauwelijks door kleine zoogdieren bezocht. Het beperkte gebruik door amfibieën zal 
samenhangen met naar verwachting lage dichtheden in de omgeving. Er lijkt weinig 
geschikt voortplantingswater voorhanden. Ook het ontbreken van geleidend raster zal 
het gebruik beperken. 
 
Conclusie: De voorziening heeft een functie voor dispersie van egel en kleine 
marterachtigen. Knelpunt 80 is opgelost voor de doelsoorten, met uitzondering van 
amfibieën. 
 
Aanbeveling: Om het gebruik door amfibieën te verbeteren wordt aanbevolen in de 
omgeving geschikte poelen te realiseren en geleidend raster aan te brengen. 
 
 
Knelpunt 81, N279, Astense Aa 
Doelsoorten: Kleine en middelgrote zoogdieren, Amfibieën, Kleine marterachtigen 
Gebruik: 

soort 81A 81B  
pad 4 5  
egel 3 1  
hermelijn 5   
wezel 4 7  
kat 7 8  
muis 26 17  
rat  6  

Toelichting: Van kleine en middelgrote zoogdieren is de egel een incidentele gebruiker. 
Ook het aantal bezoeken van muizen is relatief beperkt. De faunabuizen zijn incidenteel 
door de kleine marterachtigen hermelijn en wezel bezocht. Passage van amfibieën is in 
het voorjaar incidenteel vastgesteld. Alleen padden zijn geregistreerd.  
Beide faunabuizen liggen aan weerszijde van de Astense Aa. Aan één zijde ligt een bosje. 
Verder bestaat de omgeving uit open agrarisch gebied. De betekenis van de oevers van 
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de Astense Aa als corridor voor dieren lijkt beperkt doordat brede oeverstroken 
ontbreken. Het beperkte gebruik van de voorzieningen lijkt dan ook vooral een gevolg 
van lage dichtheden aan doelsoorten in de directe omgeving. 
 
Conclusie: De voorziening heeft een functie voor dispersie van kleine zoogdieren en 
kleine marterachtigen. De voorziening heeft een beperkte functie voor dispersie van 
amfibieën. Knelpunt 81 is opgelost voor de doelsoorten, met uitzondering van kikkers en 
salamanders. 
 
Aanbeveling: Om het gebruik van de voorzieningen te optimaliseren wordt aanbevolen 
de oevers van de Astense Aa natuurvriendelijk in te richten.. 
 
 
Knelpunt 82, N279, Brouwhuisse Heide 
Doelsoorten: Kleine en middelgrote zoogdieren, Kleine marterachtigen 
Gebruik: 

soort 82A 82B 82C 82D 82E 
pad  1    
egel 15 31 9 1 18 
eekhoorn    1 3 
bunzing     31 
hermelijn 7  7  2 
konijn 18 10 2 11 9 
kat 3 6 3 1 23 
hond  6    
muis   5  9 
rat  2  7 10 

Toelichting: Van kleine en middelgrote zoogdieren is de egel een regelmatige tot 
frequente gebruiker van de voorzieningen. Vrijwel alle passages zijn in het najaar 
vastgesteld. Alleen de faunabuis 82E is ook en vaker in het voorjaar bezocht. Het aantal 
bezoeken van muizen is beperkt. Dit is opvallend omdat alle voorzieningen in een 
bostraject liggen en direct aan leefgebied van muizen grenst. Mogelijk is het regelmatige 
bezoek van roofdieren een beperking. Kleine marterachtigen gebruiken de passages 
wisselend. Bezoek van hermelijn is met name in het najaar vastgesteld. Bunzing heeft 
locatie 82E in het voorjaar frequent gebruikt.  
 
Conclusie: De voorzieningen hebben een functie voor migratie van bunzingen in het 
voorjaar en migratie van egel in het najaar en voor dispersie van andere kleine 
zoogdieren en kleine marterachtigen. Knelpunt 82 is opgelost voor de doelsoorten. 
 
Aanbeveling: geen. 
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Knelpunt 90A, N284, Groote Beerze 
Doelsoorten: Amfibieën, Kleine en middelgrote zoogdieren, Kleine marterachtigen, Das 
(p) 
Gebruik: 

soort 90A   
kikker 6   
pad 16   
meerkoet 1   
vogel 1   
bunzing 14   
egel 39   
hermelijn 19   
konijn 1   
wezel 9   
wezel/hermelijn 1   
bosmuis 2   
kat 35   
muis 16   
rat 8   

Toelichting: Van amfibieën is in het voorjaar passage van 14 padden vastgesteld. In het 
najaar gebruiken pad en kikker de faunabuis incidenteel. In de omgeving liggen poelen 
en watergangen omgeven door bos. Het beperkt aantal passages kan betekenen dat de 
voorziening niet op een belangrijke trekroute ligt. De voorziening is ruim 
gedimensioneerd en daarmee geschikt voor passage van amfibieën.  Van kleine en 
middelgrote zoogdieren is de egel een frequente gebruiker. Het gebruik is met name in 
het najaar met 28 passages hoog. Het aantal bezoeken van muizen is relatief beperkt. 
Dit kan een gevolg zijn van het frequent gebruik door roofdieren, waaronder katten. 
Kleine marterachtigen gebruiken de passage met name in het najaar. Bunzing en 
hermelijn zijn regelmatige gebruikers. Passage van das is niet vastgesteld. De voorziening 
lijkt in principe geschikt voor deze soort. 
 
Conclusie: De voorziening heeft een functie voor dispersie van amfibieën, kleine 
zoogdieren en kleine marterachtigen. Knelpunt 90 is opgelost voor de doelsoorten. 
 
Aanbeveling: geen. 
 
 
Knelpunt 91, N284, Belevense Heide 
Doelsoorten: Kleine en middelgrote zoogdieren, Kleine marterachtigen 
Gebruik: 

Soort 91   
kikker 1   
pad 2   
bunzing 4   
eekhoorn 20   
egel 2   
kat 8   
muis 16   

Toelichting: Van kleine en middelgrote zoogdieren is de eekhoorn een frequente 
gebruiker. Het gebruik is met name in het najaar met 16 passages hoog. Egel is 
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incidenteel vastgesteld. Ook het aantal bezoeken van muizen is relatief beperkt. Het 
beperkte gebruik door deze soorten is opvallend omdat de faunapassage ruim 
gedimensioneerd is, voorzien van geleidend raster en het gebruik door roofdieren 
beperkt is. Van kleine marterachtigen is incidenteel passage van bunzing geregistreerd. 
De passage is in principe ook geschikt voor wezel en hermelijn. Hoewel geen doelsoorten 
zijn ook amfibieën incidenteel vastgesteld.  
 
Conclusie: De voorziening heeft een functie voor dispersie van kleine zoogdieren en 
kleine marterachtigen. Ook voor dispersie van amfibieën heeft de buis een beperkte 
betekenis. Knelpunt 91 is opgelost voor de doelsoorten. 
 
Aanbeveling: geen. 
 
 
Knelpunt 102, N321, Maasveld 
Doelsoorten: Das, Kleine en middelgrote zoogdieren, Amfibieën Kleine marterachtigen 
Gebruik: 

soort 102B 102C  
salamander  2  
das 39 9  
woelrat 16   
kat 2   
muis 8 45  
rat 4 15  

Toelichting: Das is een regelmatige gebruiker van de faunabuis 102B. In het voorjaar is 
31 keer passage van das vastgesteld. Bij faunabuis 102C zijn 7 van de 9 passages in het 
najaar vastgesteld. Deze buis ligt nabij bebouwing en wordt daardoor waarschijnlijk 
minder gebruikt. Van kleine en middelgrote zoogdieren is de woelrat een regelmatige 
gebruiker. Alle passages zijn in het najaar vastgesteld. Het aantal bezoeken van muizen is 
relatief beperkt. De 45 bezoeken van 102C zijn alleen in het najaar geregistreerd. 
Amfibieën zijn incidenteel vastgesteld. Dit zal te maken hebben met de lage dichtheden 
van amfibieën in de omgeving van de voorzieningen. De bebouwing en het open 
agrarische gebied rond de voorzieningen zijn weinig geschikt voor deze soorten. Van 
kleine marterachtigen zijn geen passages geregistreerd. Een duidelijke oorzaak is niet te 
geven, de passage is in principe geschikt voor deze soorten. Mogelijk dat kleine 
marterachtigen in de omgeving slechts incidenteel voorkomen. 
 
Conclusie: De voorziening heeft een functie voor migratie van das. De betekenis voor 
dispersie van kleine zoogdieren en amfibieën is beperkt. Knelpunt 102 is opgelost voor 
das en kleine en middelgrote zoogdieren en naar verwachting voor kleine 
marterachtigen.  
 
Aanbeveling: geen. 
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Knelpunt 111, N324, Velp-Reekse Heide 
Doelsoorten: Das, Kleine en middelgrote zoogdieren, Amfibieën, Kleine marterachtigen 
Gebruik: 

soort 111A 111B 111C 
kikker  1  
salamander  2  
bunzing/steenmarter  1  
das 1 1 3 
vos   9 
kat 5 9  
muis 240 6 66 

Toelichting: Das is een incidentele gebruiker van de faunabuizen. Van kleine en 
middelgrote zoogdieren zijn muizen frequente gebruikers. Vrijwel alle bezoeken van 
muizen in 111A zijn in het voorjaar vastgesteld. Amfibieën zijn incidenteel vastgesteld en 
alleen in het najaar in 111B. Van kleine marterachtigen is éénmaal passage van 
bunzing/steenmarter geregistreerd. Van vos is in het najaar 9 keer passage vastgesteld, 
allemaal in 111C. De buis 111C eindigt aan één zijde in een tuin. In de voorjaar was de 
buis aan deze zijde afgesloten en zijn geen passages vastgesteld. 
 
Conclusie: De voorziening heeft een functie voor dispersie van das en kleine zoogdieren. 
De betekenis voor dispersie van en amfibieën en kleine marterachtigen is vooralsnog zeer 
beperkt. Knelpunt 111 is opgelost voor kleine zoogdieren en das. 
 
Aanbeveling: geen. 
 
 
Knelpunt 145, N612, Keersop 
Doelsoorten: Das (p), Otter (p), Kleine en middelgrote zoogdieren, Amfibieën Kleine 
marterachtigen 
Gebruik: 

Soort 145   
kikker 2   
meerkoet 3   
reiger 1   
egel 2   
hermelijn 6   
kat 4   
muis 55   
rat 212   

Toelichting: Van kleine en middelgrote zoogdieren zijn muizen en ratten frequente 
gebruikers van de looprichels. Vrijwel alle bezoeken (ca 90%) zijn in het najaar 
vastgesteld. Amfibieën zijn incidenteel vastgesteld. Het open agrarisch gebied ten zuiden 
van de N612 lijkt weinig geschikt voor deze soorten. Van kleine marterachtigen is de 
hermelijn een incidentele gebruiker.  Passages van das zijn niet vastgesteld. Er zijn geen 
passages van loopplanken bekend, maar de looprichels lijken in principe geschikt voor 
deze soort.  
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Conclusie: De voorziening heeft een functie voor dispersie van kleine zoogdieren en 
kleine marterachtigen. De betekenis voor dispersie van amfibieën is beperkt. Knelpunt 
145 is opgelost voor de doelsoorten, met uitzondering van amfibieën. 
 
Aanbeveling: Om de betekenis van de voorzieningen voor amfibieën te vergroten wordt 
aanbevolen de oevers van de Keersop ten zuiden van de N612 plaatselijk te verbreden of 
in de directe omgeving voortplantingswater te realiseren.. 
 
 
Knelpunt 147, N397, bos bij Bergeyk 
Doelsoorten: Kleine en middelgrote zoogdieren, Kleine marterachtigen 
Gebruik: 

Soort 147A 147B  
egel  7  
kat 11 15  
muis 5 62  

Toelichting: Van kleine en middelgrote zoogdieren zijn muizen frequente gebruikers. 
Egel is incidenteel vastgesteld. Van kleine marterachtigen is geen gebruik geregistreerd. 
Het beperkte gebruik door zoogdieren is opvallend omdat de faunabuizen aan 
weerszijde grenzen aan bos en geleidend raster aanwezig is. Een reden voor het beperkte 
gebruik is dan ook niet aan te geven. Buizen met een vergelijkbare diameter (40 cm) op 
andere locaties worden wel goed gebruikt. 
 
Conclusie: De voorziening heeft een functie voor dispersie van kleine zoogdieren. 
Knelpunt 147 is opgelost voor kleine en middelgrote zoogdieren. De betekenis voor 
kleine marterachtigen is onzeker. 
 
Aanbeveling: geen. 
 
 
Knelpunt 151, N614, Eindhovens Kanaal 
Doelsoorten: Kleine en middelgrote zoogdieren, Amfibieën, Kleine marterachtigen 
Gebruik: 

Soort 151   
kikker 1   
meerkoet 2   
vogel 20   
egel 6   
hermelijn 8   
konijn 2   
vos 1   
bosmuis 9   
hond 6   
kat 19   
muis 51   
rat 197   

Toelichting: Van kleine en middelgrote zoogdieren zijn muizen en ratten frequente 
gebruikers. De stobbenwallen functioneren als biotoop voor deze dieren. Egel is een 
incidentele gebruiker. Gebruik door amfibieën is éénmaal vastgesteld. Van kleine 
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marterachtigen is de hermelijn een incidentele gebruiker. De stobbenwal ligt onder het 
viaduct en sluit niet aan op de opgaande beplantingsstroken langs het kanaal. De taluds 
bieden echter ruim voldoende mogelijkheden voor passage van amfibieën en kleine 
marterachtigen. Het beperkte gebruik is mogelijk een gevolg van lage dichtheden van 
deze dieren in de omgeving. 
 
Conclusie: De voorziening heeft een functie voor dispersie van kleine zoogdieren en 
kleine marterachtigen. De betekenis voor dispersie van amfibieën is beperkt. Knelpunt 
151 is opgelost. 
 
Aanbeveling: De betekenis van de stobbenwal kan worden verbeterd door deze te 
verlengen zodanig dat deze aansluit op de beplantingstroken langs het kanaal. 
 
 
Knelpunt 152, N615, Goorloop 
Doelsoorten: Kleine en middelgrote zoogdieren, Amfibieën, Kleine marterachtigen 
Gebruik: 

soort 152   
pad 16   
meerkoet 1   
vogel 3   
egel 18   
hermelijn 18   
wezel 1   
kat 8   
muis 5   
rat 3   

Toelichting: Van kleine en middelgrote zoogdieren is egel een regelmatige gebruiker in 
het najaar. Het gebruik door kleine zoogdieren is beperkt. Gebruik door amfibieën is 
alleen in het voorjaar vastgesteld. De loopplank is dan door een beperkte groep padden 
gebruikt. Van kleine marterachtigen is de hermelijn in het voorjaar een regelmatige 
gebruiker.  In najaar is alleen wezel éénmaal vastgesteld.  
 
Conclusie: De voorziening heeft een functie voor migratie van hermelijn in het voorjaar. 
De voorziening heeft een functie voor dispersie van kleine zoogdieren en kleine 
marterachtigen. De voorziening heeft een beperkte functie voor migratie van padden in 
het voorjaar. Knelpunt 152 is opgelost. 
 
Aanbeveling: geen. 
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Knelpunt 153, N615, Wilhelminakanaal 
Doelsoorten: Ree, Kleine en middelgrote zoogdieren, Amfibieën, Kleine marterachtigen 
Gebruik: 

Soort 153   
kikker 2   
pad 3   
vogel 2   
hermelijn 2   
steenmarter 2   
bosmuis 10   
kat 13   
muis 14   
rat 105   

Toelichting: Van kleine en middelgrote zoogdieren zijn ratten frequente gebruikers. De 
stobbenwallen functioneren als biotoop voor deze dieren. Gebruik door amfibieën is 
incidenteel vastgesteld. Van kleine marterachtigen is de hermelijn een incidentele 
gebruiker. Tweemaal is passage van steenmarter vastgesteld. Alle marterachtigen zijn 
alleen in het voorjaar geregistreerd. De stobbenwal ligt onder het viaduct en sluit niet 
aan op de opgaande beplantingsstroken langs het kanaal. Passage van ree is niet 
vastgesteld, maar de oever onder het viaduct biedt voldoende ruimte voor deze dieren. 
De oevers bieden ook ruim voldoende mogelijkheden voor passage van amfibieën en 
kleine marterachtigen. Het beperkte gebruik is mogelijk een gevolg van lage dichtheden 
van deze dieren in de omgeving. 
 
Conclusie: De voorziening heeft een functie voor dispersie van kleine zoogdieren en 
kleine marterachtigen. De betekenis voor dispersie van amfibieën is beperkt. Knelpunt 
153 is opgelost. 
 
Aanbeveling: De betekenis van de stobbenwal kan worden verbeterd door deze te 
verlengen zodanig dat deze aansluit op de beplantingstroken langs het kanaal. 
 
 
Knelpunt 198, N396, Tongelreep 
Doelsoorten: Das (p), Kleine en middelgrote zoogdieren, Amfibieën, Kleine 
marterachtigen 
Gebruik: 

Soort 198A 198B  
kikker 25 22  
pad 6 12  
salamander 1 2  
bunzing 1   
egel 39 35  
hermelijn 2 3  
steenmarter 5   
wezel  1  
vos 7 8  
bosmuis 44 65  
kat 7 9  
muis 202 236  
meerkoet  2  
woelrat  1  
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Toelichting: Van kleine en middelgrote zoogdieren zijn egel en bosmuizen frequente 
gebruikers. Van kleine marterachtigen zijn 4 soorten vastgesteld, waaronder 
steenmarter. Passages van deze dieren heeft met name in het najaar plaatsgevonden. De 
faunabuizen worden door deze groep incidenteel gebruikt. Van amfibieën zijn sporen 
van de 3 soortengroepen vastgesteld. De faunabuizen worden met name in het najaar 
door kikkers gebruikt. Passages van das zijn niet vastgesteld, de voorzieningen worden 
wel geschikt geacht voor deze soort. 
 
Conclusie: De voorziening heeft een functie voor migratie van egel en bosmuizen en 
dispersie van andere kleine zoogdieren, kleine marterachtigen en amfibieën. Knelpunt 
198 is opgelost. 
 
Aanbeveling: geen. 
 
 
Knelpunt 207, N638, Lange Maten/Pannenhoef (D23, D20) 
Doelsoorten: Das (p), Kleine en middelgrote zoogdieren, Amfibieën Kleine 
marterachtigen, bos- en struweelvogels 
Gebruik: 

Soort 207A 207B  
kikker 2 11  
pad 14 2  
salamander 1   
bunzing 8   
egel 42 120  
hermelijn 6   
wezel 1   
kat 33 30  
rat    
muis  8  

Toelichting: Van kleine en middelgrote zoogdieren is de egel een frequente gebruiker 
van faunabuis 207B. Het aantal bezoeken behoort tot de hoogste uit het onderzoek. De 
voorzieningen worden zowel in het voorjaar als het najaar goed door egels gebruikt. Het 
gebruik door kleine zoogdieren is beperkt, wat een gevolg kan zijn van frequent bezoek 
door katten. Van kleine marterachtigen zijn hermelijn en bunzing incidentele gebruikers. 
Pasage van deze groep is alleen bij faunabuis 207A vastgesteld. Van amfibieën zijn 
sporen van de 3 soortengroepen vastgesteld. De faunabuizen worden incidenteel 
gebruikt, zowel in het voorjaar als najaar. Er zijn geleidende voorzieningen voor 
amfibieën aanwezig. Een lokale bewoner maakte melding dat in het verleden bij locatie 
207A regelmatig verkeerslachtoffers werden gevonden onder padden. Door de 
amfibiekerende wanden is dit niet meer mogelijk. Ten westen van de N638 ligt een poel 
in het weiland. Deze poel is bereikbaar voor dieren uit het aangrenzende bos aan 
dezelfde zijde van de weg. Naar verwachting zal een deel van de amfibieën dat deze 
poel gebruikt uit bos aan de overzijde van de weg afkomstig zijn geweest. Door de 
aanwezige keerwanden langs de weg is dit niet meer mogelijk. Omdat de omgeving van 
de poel in ruim voldoende landbiotoop voorziet lijkt dit ook niet noodzakelijk en kan de 
betekenis van de faunabuis voor migratie van amfibieën beperkt zijn. 
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Passages van das zijn niet vastgesteld, de voorzieningen worden wel geschikt geacht 
voor deze soort. 
 
Conclusie: De voorzieningen hebben een functie voor migratie van egel en dispersie van 
andere kleine zoogdieren, kleine marterachtigen en amfibieën. Knelpunt 207 is opgelost. 
 
Aanbeveling: geen. 
 
Knelpunt 208, N638, Bijloop (C1), Lange Maten/Pannenhoef (D17, D14) 
Doelsoorten: Das (p), Kleine en middelgrote zoogdieren, Amfibieën Kleine 
marterachtigen 
Gebruik: 

Soort 208A 208B 208D 
kikker 11 8 1 
pad 2 10  
vogel 1 5  
egel 6 20 113 
hermelijn 1 2  
wezel/hermelijn 1   
bosmuis 3  1 
kat 14 32 42 
muis 17 20 2 
konijn  1  
wezel  1  
rat  1 12 

Toelichting: Van kleine en middelgrote zoogdieren is de egel een frequente gebruiker 
van faunabuis 208D. Het aantal bezoeken behoort met locatie 207 tot de hoogste uit 
het onderzoek. De voorzieningen worden zowel in het voorjaar als het najaar goed door 
egels gebruikt. Het gebruik door kleine zoogdieren is beperkt, wat een gevolg kan zijn 
van frequent bezoek door katten. Van kleine marterachtigen is hermelijn een incidentele 
gebruikers Hoewel de voorzieningen ruim gedimensioneerd zijn, voorzien van geleidend 
raster en aansluiten op bos in het achterland is het gebruik door soorten als bunzing en 
wezel niet vastgesteld. Een duidelijke oorzaak is niet aan te geven. Van amfibieën zijn 
sporen van padden en kikkers vastgesteld. Passage van padden is alleen in het voorjaar 
vastgesteld. Op locatie 208A is passage van kikkers alleen in het najaar vastgesteld. Het 
gebruik door amfibieën lijkt beperkt tot dispersie. De passage lijkt geen belangrijke 
functie te hebben voor de voorjaarstrek. Er zijn geleidende voorzieningen voor amfibieën 
aanwezig en de buizen zijn ruim gedimensioneerd, kort en vochtig. Een duidelijke 
oorzaak voor het beperkte gebruik is niet aan te geven. 
Passages van das zijn niet vastgesteld, de voorzieningen worden wel geschikt geacht 
voor deze soort.  
 
Conclusie: De voorzieningen hebben een functie voor migratie van egel en dispersie van 
andere kleine zoogdieren, kleine marterachtigen en amfibieën. Knelpunt 208 is opgelost. 
 
Aanbeveling: geen. 
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 3.5 Conclusies 

1. De voorzieningen worden over het algemeen goed gebruikt door amfibieën en 
zoogdieren.  

2. De ruime dimensie, vaak relatief korte lengte en goede ligging in het landschap 
dragen positief bij aan het gebruik. De kwaliteit van de voorzieningen kan dan ook 
over het algemeen als goed worden beoordeeld. 

3. Vrijwel alle voorzieningen hebben een functie voor dispersie van de doelsoorten, 
waarmee uitwisseling tussen populaties van dieren die aan weerszijden van de weg 
voorkomen mogelijk is. De onderzochte knelpunten zijn op dit niveau voor de 
meeste doelsoorten opgelost. 

4. Er zijn geen doelsoorten die de onderzochte passages regelmatig niet gebruiken.  
5. Er zijn geen gevallen bekend van faunaslachtoffers nabij de onderzochte passages. 

De wegen zijn over het algemeen goed uitgerasterd. In gevallen met een beperkt 
gebruik van een passage door één of meerdere doelsoorten lijkt dit vooral samen te 
hangen met het ontbreken van geschikt habitat in de omgeving. Een aantal 
voorzieningen ligt in een ecologische verbindingzone waarvan de inrichting nog 
moet worden uitgevoerd 

 
Amfibieën 
6. Een groot deel van de voorzieningen met amfibieën als doelsoorten worden in het 

voorjaar bezocht door padden en in het najaar bezocht door kikkers. Het gebruik in 
het voor- en najaar geeft aan dat deze voorzieningen een functie hebben voor 
dispersie van amfibieën.  

7. Bij voorzieningen met amfibieën als doelsoorten is in het voorjaar geen massale 
paddentrek vastgesteld. Desondanks zijn padden (en kikkers) bij een aantal 
voorzieningen frequente gebruikers. De ruime dimensies van de meeste 
voorzieningen maken ze in principe geschikt voor de voorjaarstrek. Het voorliggende 
onderzoek is een momentopname en de omvang van de paddentrek kan jaarlijks 
wisselen. De voorjaarstrek in 2006 was weinig gestuwd, de dieren trokken over een 
langere periode met korte pieken.  

8. Bij een deel van de voorzieningen die o.a. voor amfibieën zijn aangelegd is de 
geringe beschikbaarheid van voortplantingswater in de omgeving, en daarmee lage 
dichtheden aan amfibieën in de omgeving van de passage, waarschijnlijk de 
belangrijkste reden voor een beperkt gebruik. 

 
Zoogdieren 
9. De voorzieningen worden gebruikt door een grote groep van zoogdieren waaronder 

egel, konijn, haas, eekhoorn en marterachtigen. Een aantal van de voorzieningen 
worden dagelijks door één of meerdere vertegenwoordigers van deze soortgroepen 
gebruikt.  Ook eekhoorn kan frequent van faunabuizen gebruik maken. 

10. Het merendeel van de voorzieningen voor das wordt goed gebruikt. Het gebruik kan 
sterk wisselen per seizoen. Sommige passages worden vooral in het voorjaar andere 
vooral in het najaar door dassen gebruikt. Dit geeft aan dat deze voorzieningen in 
een bepaalde periode van het jaar betekenis hebben voor migratie van deze dieren. 
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Foto 3.2 Stobbenwal bij het Eindhovens Kanaal, knelpunt 151. Bij de 
stobbenwal zijn sporen van kleine zoogdieren en marterachtigen 
aangetroffen.  

 

 3.6 Aanbevelingen voor monitoring 

Inspectie beheer en onderhoudstoestand 
Voor het technisch functioneren van voorzieningen wordt aanbevolen tweemaal per jaar 
inspectie uit te voeren van passage en rasters, éénmaal in het vroege voorjaar en 
éénmaal in de nazomer. Technische mankementen worden zo spoedig mogelijk 
verholpen, zodanig dat de voorziening tijdens het belangrijkste activiteiten seizoen 
(vanaf maart tot en met oktober) naar behoren functioneert. 
 
Rasters worden gecontroleerd op openingen en aansluiting op de doorgang van de 
passage. De passage zelf moet toegankelijk zijn voor dieren, eventuele begroeiing voor 
de opening wordt verwijderd. In de herfst en winterperiode kan bladafval inwaaien, 
grond inspoelen etc. Dit materiaal wordt bij controle direct verwijderd om de toegang vrij 
te houden en ophoping van water in de buis te voorkomen. 
Inspectie voor beheer en onderhoud kan door de wegbeheerder in overleg met de 
beheerder van aangrenzende terreinen worden uitgevoerd. 
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Gebruik van de passages 
De eerste opname van het gebruik van een passage door dieren wordt bij voorkeur een 
jaar na realisatie uitgevoerd. Hiermee kunnen eventuele tekortkomingen worden 
geregistreerd. Voor een volledig beeld van het gebruik is registratie van diersporen in 
voor- èn najaar wenselijk. Een onderzoeksperiode van 6 weken in beide seizoenen 
volstaat. In het voorjaar zal de voorjaarstrek van amfibieën binnen deze periode moeten 
vallen. Het najaaronderzoek kan in september – oktober plaatsvinden. 
 
Elk onderzoek is een momentopname. Vervolgopnames zijn wenselijk om het gebruik 
over langere perioden te kunnen volgen en een vollediger beeld te krijgen van de 
betekenis van passages voor de op te lossen knelpunten. Sommige doelsoorten kunnen 
tijd nodig hebben om een passage te ontdekken en in hun migratie / dispersie patroon 
op te nemen. Er zijn bijvoorbeeld passages bekend die pas na enkele jaren regelmatig 
door dassen worden gebruikt. Ook het landschap kan veranderen wat effect kan hebben 
op het gebruik van een passage. Zo zijn een aantal passages reeds gerealiseerd maar 
moeten de bijbehorende ecologische verbindingszones nog worden ingericht. 
 
Voor vervolgopnames wordt een frequentie van eens in de 5 jaar aanbevolen. Een 
kortere periode kan nodig zijn indien er belangrijke werkzaamheden aan of nabij een 
passage hebben plaatsgevonden die het gebruik kunnen beïnvloeden. 
 
Onderzoekstijd 
De benodigde onderzoekstijd per passage is afhankelijk van de methode en onderlinge 
afstand van de passages. Voor het uitlezen van een sporenbed met zand is meer tijd 
nodig dan voor het verwisselen van papier. Daar staat tegenover dat papierenvellen later 
moeten worden gecontroleerd op sporen. De voorbereidingen voor een zandbed neemt 
minder tijd in beslag dan het op maat maken van sporenplanken, inkt en papier. 
 
Op één werkdag kunnen gemiddeld (maximaal) 15 passages worden gecontroleerd, mits 
de onderlinge reisafstand niet te groot is. Voor het uitvoeren van onderzoek zal per jaar 
per 15 passages de volgende inspanning nodig zijn: 

Voorjaar 
• voorbereiding en het inzetten van de onderzoeksopstelling   2 dagen  
• controleren (in 6 rondes) en opruimen van het materiaal   6 dagen  
• administratie en invoer gegevens  1 dag  
Najaar 
• voorbereiding en het inzetten van de onderzoeksopstelling   2 dagen  
• controleren (in 6 rondes) en opruimen van het materiaal   6 dagen  
• administratie en invoer gegevens  1 dag  
De totale onderzoekstijd voor 15 passages bedraagt  18 dagen. 

 
De kosten voor het veldwerk per 15 passages (inclusief materiaal en reiskosten) worden 
geraamd op 11.000 Euro exclusief BTW en exclusief overleg en rapportage. 
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Voor het monitoren van alle gerealiseerde en nog uit te voeren voorzieningen zullen 
binnen de Provincie Noord-Brabant (naast de 47 in 2006 onderzochte voorzieningen) de 
komende vier jaar jaarlijks circa 75 voorzieningen moeten worden onderzocht op het 
gebruik door dieren. De totale kosten voor dit onderzoek worden geraamd op 55.000 
Euro per jaar exclusief BTW en exclusief overleg en rapportage.  
 
Schema inspectie beheer en onderhoud en veldonderzoek monitoring faunapassages 

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 
Inspectie B & O             
Monitoring             
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 4 Beeldmateriaal 

 4.1 Video-opstelling 

Voor het verkrijgen van beeldmateriaal met een automatische videorecorder is gebruik 
gemaakt van de volgende componenten: 
• DTY detect video server (DVS), een kleine digitale 

videorecorder. Deze recorder is geluidloos en slaat 10 sec 
filmbeelden op in Avi – formaat. De recorder is standaard 
voorzien van instelbare bewegingsdetectie. 

• Compacte waterdichte camera met infraroodverlichting. 
• Kleine LCD-monitor voor controle van de cameraopstelling. 
• Gel-accu voor de voeding. 
• 2 GB SD-card voor opslag van filmbeelden. 
• Waterdicht afsluitbare doos. 
 
Het systeem is compact en kan geheel of in twee delen worden opgesteld. 
In het laatste geval wordt alleen de camera in de faunabuis opgesteld. Met 
een Gel-accu van voldoende capaciteit kan het systeem een week continu 
draaien. De capaciteit van de SD-card is afhankelijk van het aantal 
geregistreerde bewegingen (filmbeelden). De DVS is gevoelig voor kleine 
veranderingen in lichtintensiteit, naast beweging kan dit overdag worden 
veroorzaakt door zon/schaduw afwisseling en ’s avonds door passerende autos’. 
 
Opstelling in relatie tot sporenonderzoek 
Er is steeds voor gekozen de video-opstelling te plaatsen in de tweede helft van een 
controleweek voor diersporenonderzoek. Op deze wijze kon het sporenonderzoek 
gebruikt worden om de effectiviteit van het videosysteem te testen.  
 
 

 4.2 Praktijkervaring en vergelijking met andere systemen 

Loze opnames 
Ervaring met eerder gebruikte analoge systemen (Sips, 2002, 2003) heeft geleerd dat 
door de genoemde storing er vaak sprake kan zijn van ‘vals alarm’ (filmbeelden zonder 
dieren). Dit jaar is een test uitgevoerd op een ecoduct met een digitale harddiskrecorder, 
net als in het analoge systeem gecombineerd met passief infrarood 
bewegingsdetectoren. Ook dit systeem kende vaak ‘vals alarm’. Dit hing mede samen 
met de proefopstelling op het ecoduct. In de open lucht kunnen weersomstandigheden, 
beweging door wind en dergelijke veel verstoring opleveren. 
Met het hier gebruikte systeem is het effect van verstoring op ‘loze’ opnames niet anders 
dan bij eerder gebruikte systemen. Het aantal opgenomen filmpjes (10 sec) varieerden in 
de praktijk van enkele (in de avond) tot enkele honderden per 24 uur. Grote aantallen 
filmbeelden worden vooral vastgelegd in passages waar de camera de opening aan de 
andere zijde goed kan zien. Dit is in brede kleinwildtunnels met een doorsnee van circa 
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100 cm over het algemeen het geval. In smalle dassentunnels met een doorsnee van 
circa 30 cm speelt dit geen rol en is het aantal ‘loze’ filmbeelden beperkt. Een groot 
aantal ‘loze’ filmbeelden maakt het controleren van het videomateriaal tot een 
tijdrovende bezigheid. 
 
Beschikbaarheid filmmateriaal 
Voor het digitale systeem met DVS en SD-card is gekozen omdat bij het analoge systeem 
verwisseling en controle van videobanden relatief veel tijd kost. Bovendien zal geschikt 
analoog materiaal moeten worden omgezet naar digitaal formaat. Uit een dit jaar 
uitgevoerde test met een harddiskrecorder bleek het tussentijds uitlezen van 
filmmateriaal in de praktijk lastig. Met de DVS zijn filmbeelden na bezoek van de locatie 
en het verwisselen van de SD-card direct digitaal beschikbaar en te verwerken voor ruwe 
montage. Dit blijkt in de praktijk goed te werken. Individuele filmpjes zijn vrijwel direct 
via e-mail te verspreiden.  
 
Bedrijfsstelling 
Bijkomend voordeel van het digitale systeem met DVS is het relatief lage energiegebruik. 
Met een gel-accu van voldoende capaciteit (98 AmpHr) kan het systeem ruim een week 
continu draaien. Indien het systeem alleen van avond- tot ochtendschemering wordt 
aangezet (overdag passeren vrijwel geen dieren) kan een in bedrijfsstelling van twee 
weken haalbaar zijn. 
 
Beeldkwaliteit 
De beeldkwaliteit van het digitale systeem met DVS is beperkt en vergelijkbaar met het 
analoge systeem uit eerdere studies (Sips, 2003) en testen met een dit jaar uitgevoerde 
harddiskrecorder. Een belangrijk verschil is echter de snelheid waarmee beeldmateriaal 
wordt opgeslagen. Deze is bij het analoge systeem hoger, waardoor snel bewegende 
dieren bij analoge systemen beter worden vastgelegd. Bij de DVS ontstaat al snel een 
schokkerig beeld. Harddiskrecorders kunnen dit probleem mogelijk ondervangen. Echter 
vergelijking van beeldmateriaal dat tijdens een dit jaar uitgevoerde test op een 
harddiskrecorder was opgeslagen leverde vooralsnog weinig kwaliteitsverschil op. 
 
 

 4.3 Resultaten 

Beeldmateriaal is verzameld van das en wezel. Daarnaast zijn beelden vastgelegd van 
katten, ratten, nachtvlinders, en éénmaal een winterkoninkje. De resultaten van het 
verzamelen van beeldmateriaal met opnames van doelsoorten zijn beperkt. 
De verwachtingen waren hoog gespannen, gelet op het bij enkele passages hoge 
gebruik door dieren in het voorjaar. In de praktijk bleek het gebruik van passages van 
week tot week sterk te kunnen wisselen.  
 
De video-opstelling is achtereenvolgens gebruik bij knelpunten 60, 61, 20, 90 en 26. Bij 
knelpunt 60 waren na enkele dagen nog geen passages vastgelegd. Omdat er bij deze 
locatie tekenen waren van veel verstoring door mensen vanaf de nabijgelegen 
parkeerplaats is de opstelling verhuisd naar het nabijgelegen knelpunt 61. Hier waren in 
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de week voorafgaande aan het plaatsen van de video-opstelling 7 passages van bunzing 
vastgelegd. In de vervolg periode is de passage echter slechts incidenteel gebruikt. 
Vanwege het matige resultaat is de video-opstelling wederom verplaatst, ditmaal naar 
knelpunt 20 waar in het voorjaar wekelijks een das passeerde en de opstelling voldoende 
afgedekt kon worden geplaatst. De betreffende voorziening bleek in het najaar echter 
niet door das te worden gebruikt, alleen door muizen en ratten. 
 
Tenslotte is besloten de voorziening gedurende minimaal een week, ondanks de 
resultaten, te plaatsen op één of meer locaties waar op basis van recent 
sporenonderzoek kon worden vastgesteld dat doelsoorten er gebruik van maakten. De 
gekozen locaties waren een kleinwildtunnel op knelpunt 90 bij de N284 over de Groote 
Beerze en een dassenbuis op knelpunt 26 bij de N277 ten noorden van Zeeland. Het 
verloop van het gebruik van beide locaties in het najaar is weergegeven in figuur 5.1. 
De video-opstelling is eind week 44 geplaatst op knelpunt 90. Het gebruik van de 
passage is deze periode duidelijk afgenomen en beperkt tot ratten en katten. Van beide 
is beeldmateriaal verzameld. Hieruit bleek dat dezelfde kat de passage regelmatig 
gebruikt.  
Na twee weken is de opstelling in week 46 verplaatst naar knelpunt 26. Het gebruik van 
faunabuis 26 A heeft een meer constant karakter. In twee weken tijd is beeldmateriaal 
verzameld van das, wezel en rat. De das is de video=opstelling niet gepasseerd maar 
heeft deze wel meerdere malen besnuffelt. Het dier leek zich in de faunabuis duidelijk op 
zijn gemak te voelen. De wezel is in korte tijd in de faunabuis met snelle sprongen heen 
en weer gegaan zonder deze geheel te passeren. Opvallend is dat het dier in de 30 cm 
smalle buis van zijkant naar zijkant sprong. Het is goed mogelijk dat een dier dat op deze 
wijze een eventuele sporenplank passeert, dat doet zonder pootafdrukken na te laten. 
Dit geldt dus vooral voor snel springende dieren in smalle faunabuizen. De eekhoorn die 
tijdens het sporenonderzoek regelmatig van de buis gebruik heeft gemaakt is tijdens het 
video=onderzoek niet vastgelegd. 
 

 
Figuur 5.1 Het verloop van het gebruik in het najaar van twee 

onderzoekslocaties op knelpunt 26 en 90. 
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Conclusie 
De resultaten van sporenonderzoek geven een beperkt inzicht in de trefkans voor het 
vastleggen van beeldmateriaal van doelsoorten. Doordat het gebruik van week tot week 
sterk kan variëren zal er vanuit moeten worden gegaan dat een video-opstelling per 
onderzoekslocatie gedurende langere tijd moet kunnen functioneren. Als vuistregel kan 
hiervoor een periode van minimaal twee weken voor worden gereserveerd. 
In navolging van eerdere studies met videomateriaal (Sips, 2003) blijken de das, katten 
en ratten passages goed te accepteren. Het gedrag is veelal rustig. Ook blijken dieren in 
korte tijd in de passages heen en weer te lopen zonder deze te passeren. Het aantal 
sporen is dus niet direct een maat voor het aantal concrete passages. Ook kan niet 
worden uitgesloten dat door de wijze waarop dieren zich verplaatsen, van sommige 
soorten sporen zijn gemist. 
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Bijlage 1 Totaal overzicht resultaten 

Tabel 1 Aantal waarnemingen per soort en soortengroep. 
 

groep Soort voorjaar najaar Eindtotaal 
amfibieën kikker 25 120 145 

 pad 235 27 262 
 grote salamander 1 1 2 
 salamander 1 12 13 

amfibieën totaal  262 160 422 
zoogdieren das 105 106 211 

 eekhoorn 8 27 35 
 egel 243 477 720 
 haas 18  18 
 konijn 58 40 98 
 bunzing 70 55 125 
 bunzing/steenmarter 11  11 
 hermelijn 153 111 264 
 steenmarter 3 6 9 
 wezel 11 46 57 
 wezel/hermelijn  2 2 
 vos 9 26 35 
 woelrat 1 16 17 
 bosmuis 23 144 167 
 muis 554 1345 1899 
 rat 303 485 788 
 spitsmuis  3 3 
 hond 6 6 12 
 kat 248 279 527 

zoogdieren totaal  1824 3174 4998 
vogel eend 2  2 

 meerkoet 8 3 11 
 reiger  1 1 
 vogel 9 33 42 

vogel totaal  19 37 56 
Eindtotaal  2105 3371 5476 
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Tabel 2 Overzicht knelpunten met aantal waarnemingen per soort en 
soortengroep. 

Knelpunt kikker pad salamander das eekhoorn egel huisdier kleine  
zoogdieren 

konijn/ 
haas 

Marter- 
achtige 

vos woelrat totaal 

75  8  0   4 128  60 2  202 

79      13 53 7  1   74 

80  1    19 4 14 9 5   52 

91 1 2   20 2 8 16  4   53 

145 2     2 4 267  6   281 

151 1     6 25 257 2 8 1  300 

152  16    18 8 8  19   69 

153 2 3     13 129  4   151 

102b    39   2 12    16 69 

102C   2 9    59     70 

111a    1   5 240     246 

111b 1  2 1   9 6  1   20 

111c    3    66   9  78 

147A       11 5     16 

147B      7 15 62     84 

198A 25 6 1   39 7 246  8 7  339 

198B 22 12 2   35 9 301  4 8 1 394 

207A 2 14 1   42 33 3  15   110 

207C 11 2    120 30 8     171 

208A 11 2    6 14 20  2   55 

208B 8 10    20 32 21 1 3   95 

208D 1     113 42 15     171 

20a   1 5  1  148  64   219 

20b    8    43     51 

20C      1 16 155     172 

21a 12 64 6   5  15  23   125 

21b    48    5  2 1  56 

26a    47   10 99  27   183 

26b    50 9  14 2     75 

57A 10 2    18 4 11     45 

57C  5   2 15 4 4  1 6  37 

58A 1     12 8 22 7 2   52 

58B 6 15    12 16 34 4 2 1  90 

58C 14 2    18 5 104 3 1   147 

59A 4 31    12 16 39 6 52   160 

59B 2 1    17 4 45     69 

60A 1 20    14 1 75 12 16   139 

60B  20    36 9 48 19 21   153 

61A 2      12 10 2 11   37 

81A  4    3 7 26  9   49 

81B  5    1 8 23  7   44 

82A      15 3  18 7   43 

82B  1    31 12 2 10    56 

82C      9 3 5 2 7   26 

82D     1 1 1 7 11    21 

82E     3 18 23 19 9 33   105 

90A 6 16    39 35 26 1 43   166 

Totaal 145 262 15 211 35 720 539 2857 116 468 35 17 5420 
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Bijlage 2 Verslagen Workshops 2006 

Verslag workshop dd: 22 juni 2006 
 
Voorbereiding 
• Naar circa 50 instellingen / verenigingen zijn brochures verstuurd. De instellingen / 

verenigingen zijn allemaal nagebeld. Voor een deel gaf men aan geïnteresseerd te zijn 
maar een voorkeur voor het najaar te hebben i.v.m. zomeractiviteiten. Anderen gaven 
aan de info intern door te sturen aan de leden. 

• Voor de deelnemers is een informatieboekje gemaakt met een toelichting op het 
project en een handreiking voor de veldmethodiek. 

• Op de avond zelf zijn 3 presentaties gegeven: een introductie met betrekking tot 
ontsnippering, het gebruik van passages in de praktijk, een introductie 
sporenherkenning. Voor het praktijkdeel zijn sporenvellen van de voorjaarsronde 
geselecteerd. 

 
Deelname 
• De opkomst bedroeg 13 mensen uit verschillende delen van Brabant. 
 
Verloop 
• De avond is naar tevredenheid verlopen. De reacties waren positief.  
• De locatie en opzet van het programma kunnen bij de twee volgende workshops 

gehandhaafd blijven. 
• Een van de deelnemers lid van een plattelandsvereniging heeft aangegeven met de 

vereniging graag een passage te volgen. 
• Tijdens de presentatie was er gelegenheid voor vragen en discussie. De belangrijkste 

onderwerpen zijn hieronder weergegeven. 
• Sporenherkenning met inktprenten bleek een pittige oefening. Mensen met ervaring 

hadden moeite met de sporen omdat deze afwijken van sporen in zandig of ander 
substraat.  

 
Discussie 
• Een van de deelnemers merkte op dat sporen op papier soms aangeven dat de dieren 

moeite hebben het materiaal te accepteren (ze draaien om). Hij vraagt of er ervaring is 
met ander kleur papier.  

• BW heeft vroeger vooral biotop gebruikt dat minder wit is dan het huidige papier. 
Hoewel het aantal onderzochte passages meer dan 100 is, zijn er geen aanwijzingen 
dat het papier van invloed is op het gebruik van de passage. Met andere kleuren zijn 
geen ervaringen opgedaan. 

• Vraag: moet uit het beperkte aantal padden passages niet worden afgeleidt dat de 
passages niet functioneren? 

• BW: er zijn meerdere redenen te bedenken waarom het aantal vastgestelde passages 
laag is. De populatie kan ten tijde van het realiseren van de passage al klein zijn (sterk 
achteruitgegaan). Er kan iets mis zijn met de geleiding naar de passage, zo lijken 
padden soms bij schermen die haaks op de route staan om te draaien in plaats van de 
schermen te volgen. De dieren kunnen alternatief water hebben gevonden. Wat er op 
de betreffende onderzoekslocatie aan de hand is, is vooralsnog niet duidelijk. De 
duikers zelf lijken goed te worden geaccepteerd, hetgeen ook de ervaring is met 
onderzoek in het buitenland.  

 
 

Verslag workshop dd: 30 augustus 2006 
 

Voorbereiding 
• Naar circa 50 instellingen / verenigingen zijn eerder dit jaar brochures verstuurd. De 

instellingen / verenigingen zijn in juni allemaal nagebeld. Voor een deel gaf men aan 
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een voorkeur voor het najaar te hebben i.v.m. zomeractiviteiten. Via de e-mail hebben 
zich in juli augustus ca 24 geïnteresseerden aangemeld. 

• Het in juni opgestelde informatieboekje is herzien waarbij opmerkingen van de 
provincie zijn verwerkt. 

• Op de avond zelf zijn wederom 3 presentaties gegeven: een introductie met 
betrekking tot ontsnippering, het gebruik van passages in de praktijk, een introductie 
sporenherkenning. Voor het praktijkdeel zijn sporenvellen van de voorjaarsronde 
geselecteerd. 

 
Deelname 
• De opkomst bedroeg 24 mensen uit verschillende delen van Brabant.  
 
Verloop 
• De avond is naar tevredenheid verlopen. De reacties waren positief. Men stelde 

geïnteresseerde en kritische vragen. 
• De locatie was in tegenstelling tot vorige keer Het Natuurmuseum. Hoewel de locatie 

is toegesneden op grotere (max ca 100 mensen) groepen voldeed ze prima. 
• De opzet van het programma kan bij de volgende workshop gehandhaafd blijven. 
• Het IVN heeft aangegeven dat sporenherkenning een activiteit is die goed in hun 

doelstelling past, monitoring is dat minder. Wel kan monitoring ingezet worden om 
het benodigde sporenmateriaal te verzamelen. 

• Tijdens de presentatie was er gelegenheid voor vragen en discussie. De belangrijkste 
onderwerpen zijn hieronder weergegeven. 

• Sporenherkenning met inktprenten bleek wederom een pittige oefening. Mensen met 
ervaring hadden moeite met de sporen omdat deze afwijken van sporen in zandig of 
ander substraat.  

 
Discussie 
• Vraag: is de uitgangssituatie (aantallen verkeersslachtoffers) bekend?.  
• BW: de uitgangssituatie is niet structureel in beeld gebracht. Wel is bekend dat er 

passages zijn gerealiseerd waar sprake is van faunaverkeersslachtoffers. Over aantallen 
faunaverkeersslachtoffers zijn geen structurele gegevens bekend. Het is niet 
uitgesloten dat er wel lokaal informatie beschikbaar is. Een van de aanwezigen gaf 
aan dat er van één locatie tellingen bekend zijn.  

• Vraag: hoe kun je beoordelen dat een passage goed gebruikt wordt? 
• BW: gekeken is of een passage in het algemeen goed geaccepteerd wordt door 

meerdere soorten dieren. Terecht kan gesteld worden dat het gebruik op zich niet 
aangeeft dat de passage voldoet. Je zou moeten kijken naar wat een passage voor de 
betreffende soort moet betekenen. Over het algemeen geldt dat als een passage door 
een soort wordt gebruikt dat dan ontsnippering op populatieniveau is bereikt. Als een 
passage belangrijk is voor bijvoorbeeld paddentrek of om foerageergebied aan de 
andere kant van de weg te bereiken dan is acceptatie door een groot aantal 
individuen noodzakelijk dan wel moet de voorziening tijdens de periode dat 
gefoerageerd wordt goed  functioneren. Om dit te beoordelen is meer detail 
informatie nodig dat buiten het kader van dit onderzoek valt.   

• Vraag: wat kan de reden zijn dat er geen massale paddentrek is vastgesteld? 
• De populatie kan ten tijde van het realiseren van de passage al klein zijn (sterk 

achteruitgegaan). Er kan iets mis zijn met de geleiding naar de passage, zo lijken 
padden soms bij schermen die haaks op de route staan om te draaien in plaats van de 
schermen te volgen. De dieren kunnen alternatief water hebben gevonden. Wat er op 
de betreffende onderzoekslocatie aan de hand is, is vooralsnog niet duidelijk. De 
duikers zelf lijken goed te worden geaccepteerd, hetgeen ook de ervaring is met dit 
type duiker in het buitenland.  

• Vraag: regelmatig wordt gezien dat hekwerken open staan. Hoe moet je omgaan met 
voorzieningen die tijdelijk niet functioneren? 

• Van dassentunnels en amfibieëntunnels is bekend dat deze tijdelijk onder water 
kunnen staan, vooral na perioden met veel regenval. Dit hoeft niet altijd een probleem 
te zijn. Bij Nistelrode liggen passages die zodra het waterpeil voldoende is gezakt weer 
door dassen in gebruik worden genomen. Doordat hier meerdere regelmatig 
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gebruikte passages op korte afstand van elkaar liggen hebben de dieren altijd een 
alternatief om de weg over te steken. Van andere dassenpassages is bekend dat deze 
onregelmatig worden gebruikt, bijvoorbeeld alleen in de periode van het jaar dat 
foerageergebied aan de andere zijde van de weg geschikt is. 

Naarmate het gewenste gebruik intensiever is zal het tijdelijk niet functioneren van een 
voorziening eerder een probleem vormen. Bij passages die erop gericht zijn uitwisseling 
tussen populaties mogelijk te maken is het tijdelijk niet functioneren over het algemeen 
geen groot probleem. 

 
 

Verslag workshop dd: 9 november 2006 
 
Voorbereiding 
• De locatie is geselecteerd door de Provincie en gereserveerd door BW. 
• De workshop is aangemeld via een elektronisch verstuurde Nieuwsbrief naar 

deelnemers van de twee eerdere workshops. Verder zijn Staatsbosbeheer, het IVN en 
enkele mensen die via de e-mail eerder hadden aangegeven interesse te hebben actief 
aangeschreven. Via de e-mail hebben zich in november ca 25 geïnteresseerden 
aangemeld. 

• Het informatieboekje is in een oplage van 30 exemplaren vermenigvuldigd. 
• Er is een set van 6 sporenvellen geselecteerd en geprepareerd. 
• Op de avond zelf zijn wederom 3 presentaties gegeven: een introductie met 

betrekking tot ontsnippering, het gebruik van passages in de praktijk, een introductie 
sporenherkenning. Voor het praktijkdeel zijn sporenvellen van de voorjaarsronde 
geselecteerd. 

 
Deelname 
• De opkomst bedroeg 45 mensen (excl medewerkers BW) uit verschillende delen van 

Brabant. Met name het IVN was met enkele grote groepen vertegenwoordigd. Verder 
waren een aantal beheerders van Staatsbosbeheer aanwezig. 

 
Verloop 
• De avond is naar tevredenheid verlopen. De reacties waren positief. Men stelde 

geïnteresseerde en kritische vragen. Tijdens het praktische deel moest een aantal 
mensen eerder weg en bleven anderen lang hangen voor discussie en vragen. Het 
programma miste hierdoor een concrete afsluiting. 

• De locatie was in tegenstelling tot de  twee voorgaande keren niet in Tilburg maar in 
Oirschot uitspanning De Schutskuil. De locatie is toegesneden op max ca 100 mensen 
(staand) en voldeed prima. 

• De IVN groepen en Staatsbosbeheer medewerkers hebben aangegeven geïnteresseerd 
te zijn in de werking van faunapassages en indien mogelijk een bijdrage te leveren in 
monitoring. Eén IVN werkgroep is betrokken bij de monitoring van de natuurbrug 
Groene Woud. 

• Enkele IVN mensen gaven aan dat ze concrete informatie hebben over het gebruik 
van amfibieëntunnels op een voormalige paddenoversteekplaats. 

• Tijdens de presentatie was er gelegenheid voor vragen en discussie. De belangrijkste 
onderwerpen zijn hieronder weergegeven. 

• Sporenherkenning met inktprenten bleek wederom een pittige oefening. Mensen met 
ervaring hadden moeite met de sporen omdat deze afwijken van sporen in zandig of 
ander substraat.  We hebben benadrukt dat het grote voordeel is dat je de 
determinatie met meerdere mensen kan doen, en de afdrukken kan kopiëren om ze 
door een deskundige te laten beoordelen. 

 
Discussie 
• Vraag: jagen roofdieren selectief bij faunapassages?.  
• BW: er is één buitenlandse studie bekend waaruit blijkt dat dit niet het geval is. Over 

het algemeen is de frequentie van het gebruik ook  te laag om voor roofdieren 
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interessant te zijn. BW heeft op een video opname éénmaal een bunzing vastgelegd in 
een dassentunnel die passeerde met een konijn in zijn bek. Mogelijk hetzelfde konijn 
dat op dezelfde avond, enige tijd ervoor  de buis had doorkruist. Het is aannemelijk 
dat de onbekendheid met het terrein aan de andere kant van de weg (er passeerden 
zelden konijnen door de buis) het diertje fataal is geworden. 

• Vraag: wanneer worden de doelstellingen van een faunapassage gehaald? 
• BW: over het algemeen worden aan een faunapassage doelsoorten toegekend en 

worden geen kwantitatieve doelen geformuleerd. Op een recent congres in Polen 
blijkt dat dit de internationale aanpak is en men mogelijk naar kwantitatieve doelen 
moet.  Eén van de vragen binnen dit project is of de knelpunten zijn opgelost. Terecht 
kan gesteld worden dat het gebruik op zich niet aangeeft dat de passage voldoet en 
het knelpunt is opgelost. Je  moet kijken naar wat een passage voor de betreffende 
soort  betekent. Over het algemeen geldt dat als een passage door een soort wordt 
gebruikt, ook al is dit incidenteel, ontsnippering op populatieniveau is bereikt. Als een 
passage belangrijk is voor bijvoorbeeld paddentrek of om foerageergebied voor de das 
aan de andere kant van de weg te ontsluiten dan is acceptatie door een groot aantal 
individuen noodzakelijk of moet de voorziening tijdens de periode dat gefoerageerd 
wordt goed  functioneren.  

• Vraag: is er ervaring met het gebruik van passages door de jaren heen? 
• BW: er is weinig bekend over eventuele leereffecten/gewenning door dieren. Dit jaar 

is in het kader van een programma voor Rijkswaterstaat een aantal in 2000 recent 
aangelegde en onderzochte voorzieningen opnieuw bekeken. De resultaten waren 
vergelijkbaar met zes jaar geleden. 

• Vraag: wat is het verschil in gebruik tussen looprichels en doorgetrokken oevers? 
• BW: voor Rijkswaterstaat zijn er tientallen onderzocht. Er is weinig verschil. Wel lijkt 

de frequentie in gebruik door dieren bij doorgetrokken oevers grote te zijn. Dit kan 
samenhangen met de in de regel ruimere dimensies van doorgetrokken oevers. 
Bredere loopplanken lijken ook vaker te worden gebruikt dan smalle. Voor wat betreft 
de soortensamenstelling van de gebruikers is er nauwelijks verschil. 

• Vraag: welke dieren gebruiken stobbenwallen? 
• BW: dezelfde soorten die ook de andere voorzieningen gebruiken. een belangrijk 

verschil is dat ouder wordende stobbenwallen een biotoop op zich gaan vormen en 
door muizen bewoond zijn. Dit kan weer kleine marterachtigen aantrekken. De locatie 
waarbij (na vele studies) het hoogste gebruik door salamanders is vastgesteld is een 
stobbenwal die vrijwel aan de oever van een mooie poel grenst. 

• Vraag: is er geëxperimenteerd met verschillende soorten papier? 
• BW: nee, wij gebruikten bij eerdere studies biotop papier (wit) maar gebruiken 

tegenwoordig standaard wit papier. Er zijn geen aanwijzingen dat dit verschil uitmaakt 
in de resultaten. 

• Vraag: wat kan de reden zijn dat er geen massale paddentrek is vastgesteld, is er wel 
in de juiste periode gekeken? 

• BW: Er is gestart zodra de eerste tekenen in het land dat de paddentrek op gang 
kwam bekend werden. Er zijn na de start een aantal korte perioden geweest dat er 
veel dieren actief waren. De hoogst gescoorde aantallen zijn nog steeds enkele 
tientallen dieren op één locatie. Bij massale trek kan het om honderden dieren gaan, 
dit is niet vastgesteld. De populatie kan ten tijde van het realiseren van de passage al 
klein zijn (sterk achteruitgegaan). Er kan iets mis zijn met de geleiding naar de 
passage, zo lijken padden soms bij schermen die haaks op de route staan om te 
draaien in plaats van de schermen te volgen. De dieren kunnen alternatief water 
hebben gevonden. Wat er op de betreffende onderzoekslocatie aan de hand is, is 
vooralsnog niet duidelijk. De duikers zelf lijken goed te worden geaccepteerd, hetgeen 
ook de ervaring is met dit type duiker in het buitenland.  

• Vraag: vormen de inktstempels geen belemmeringen voor dieren? 
• BW:  er zijn geen indicaties voor. Kattensporen laten wel eens zien dat de dieren over 

het stempel heen springen (je hebt dan alleen modderprenten). Voor kleine dieren is 
het wel belangrijk dat het inktstempel niet te nat is. Aan het verloop van sporen van 
padden, kikkers en muizen op papier zie je dat de sporen snel uitdoven.  

• Opm: er is een groot verschil tussen inktsporen en sporen in het zand! 
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• BW: inderdaad vergt herkennen van inktsporen enige oefening ook als je ervaring met 
sporen in zand hebt. Het aanleggen van een referentiecollectie met kopieën van 
sporen van dieren die in je regio voorkomen kan helpen. Verder is het van belang de 
sporenvellen lang genoeg te maken zodat je niet individuele prenten moet 
determineren maar ook naar pas/spronglengte kan kijken. 
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