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FAUNAPASSAGES IN HET FOCHTELOOËRVEEN
Janco Mulder

Eerder in een Nieuwsbrief maakten we melding van het grote aantal doodgereden slangen
in Ravenswoud en het Fochtelooërveen. Inmiddels heeft Natuurmonumenten maatregelen
getroffen. Dit zijn voor zover we weten de eerste voorzieningen waarin reptielen zijn
waargenomen!

Verkeersslachtoffers
Vanaf 1994 worden
faunaverkeersslachtoffers geteld langs een
13 km lang wegtraject in Ravenswoud en
het Fochtelooërveen. Langs dit traject
worden onder andere grote aantallen
reptielen en amfibieën doodgereden. In
1999 is dit in Nieuwsbrief 16 in detail
beschreven. De laatste jaren is er gelukkig
in positieve zin het nodige veranderd.
Inmiddels is de weg door het
Fochtelooërveen over een lengte van 3 km
uitgerasterd en zijn op dit traject 11
faunapassages aangelegd. Op dit deel van
de weg is het aantal verkeersslachtoffers
sindsdien sterk afgenomen. Op het traject
in Ravenswoud worden nog steeds
slachtoffers gevonden.

Korte terugblik
De weg loopt door de Compagnonbossen
en het Fochtelooërveen. Het is een
belangrijk reptielengebied waar de drie
slangensoorten nog in flinke aantallen
voorkomen. In 1999 zijn in zeven
maanden tellen 510 aangereden dieren
gevonden. Bijna de helft van de
slachtoffers betrof amfibieën. Daarnaast
zijn reptielen, zoogdieren en vogels
aangetroffen. Bij reptielen en amfibieën

ging het in 1999 om een totaal van 98
respectievelijk 230 dieren. Onder de
reptielen waren dat jaar 57 ringslangen,
34 adders, 3 gladde slangen en 4
levendbarende hagedissen. De meeste
slachtoffers onder reptielen werden in de
zomermaanden aangetroffen. In augustus
en september ging het vooral om jonge
ringslangen. Van adders werden vooral
volwassen dieren gevonden, met name in
juli (zie Nieuwsbrief 16).

De maatregelen
In 2001 is het noordelijk deel van de
Fochtelooërveenweg uitgerasterd met
standaard (plastic) paddenschermen en
voorzien van vijf faunatunnels. Omdat het
jaar erop hier nauwelijks meer
slachtoffers werden gevonden, is in 2003
ook de rest van de Fochtelooërveenweg
uitgerasterd en van zes faunatunnels
voorzien.
De faunatunnels zijn aangelegd met
geleidingswanden die als een trechter naar
de opening leiden. De tunnels zijn
aangelegd op de plekken waar de meeste
slachtoffers zijn gevonden. De directe
omgeving van de tunnel is vrijgezet van
boomopslag om een goede bezonning van
passage en directe omgeving te

Voorbeeld van een
faunageleidegoot van

Arfman zoals deze in het
Fochtelooërveen is

toegepast.
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waarborgen. De tunnels zelf bestaan uit
een betonnen U-bak van de bovenkant
voorzien van een metaalrooster voor de
noodzakelijke lichtinval (type Arfman
geleidegoot). Ze zijn 4 en 5 meter lang en
ca. 40 cm breed. Op de bodem van de U-
bak is een laagje grond (zand)
aangebracht.

Werkt het?
Na het uitrasteren van de weg zijn vrijwel
geen verkeerslachtoffers meer gevonden.
De rasters blijken de dieren dus goed van
de weg te houden. Incidenteel worden nog
wel dode dieren gevonden. Dit is dan bij
de boerenerven waar de rasters om
praktische redenen ontbreken. Recent zijn
ook nieuwe plassen ontstaan langs de weg
waar zich inmiddels veel groene kikkers
hebben gevestigd. De schermen
voorkomen dat hier nieuwe slachtoffers
vallen.
Of de dieren ook de faunatunnels
gebruiken is niet onderzocht. De 11
tunnels zijn wel tijdens bezoeken aan het
gebied regelmatig bekeken. Maar de kans
om overstekende dieren in de tunnel aan te
treffen is natuurlijk klein. Toch is dit een
aantal keren gebeurd! Ik heb zelf een

volwassen en een juveniele ringslang, een
adder mannetje en twee levendbarende
hagedissen door een tunnel zien kruipen
en éénmaal twee heikikkers in een tunnel
gezien. Natuurmonumenten heeft een
ringslang en een levenbarende hagedis
door de tunnel zien kruipen (Willem
Klok) en ook de medewerkers die bij de
aanleg van de constructie betrokken
waren hebben een keer een ringslang in
de tunnel gezien. Deze waarnemingen
geven aan dat reptielen en amfibieën de
passage accepteren.

De dieren zijn ook trekkend langs het
raster waargenomen. Het is belangrijk dat
ze dan de ingang van de tunnels kunnen
vinden. Het maaibeheer langs de
faunaschermen is hierbij een belangrijke
sturende factor. Doordat in één strook
wordt gemaaid waarbij het kwetsbare
raster wordt ontzien, ontstaat een
vegetatierand met lang gras en kruiden
direct langs het raster en vóór de
tunnelingangen. Reptielen volgen deze
rand en kunnen zodoende de passage
voorbij kruipen. Om dit te voorkomen
worden gras en kruiden langs het scherm
en de tunnelingang handmatig verwijderd.

Ringslangen lopen
een groot risico om

hun leven als
verkeers-slachtoffer te
eindigen, omdat ze zo

mobiel zijn. In juli
zijn de vrouwtjes op

weg naar een plek om
eieren te leggen; in
het najaar zwermen

de juveniele
slangetjes uit.

Tijdens het uitzetten
van een traject in de

heemtuin van Houten
werd “de grootste

ringslang van
Nederland” ontdekt.
Deze zwangere dame

miste haar staart
maar was desondanks

115 cm lang en
bovenarm dik.
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