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Verkeersborden zijn er in alle soorten en maten, 
ook voor herpetofauna. De meest gangbare 
borden zijn waarschuwingsborden waar – al dan 
niet – snelheidsbeperkende maatregelen zijn om 
te waarschuwen dat padden de weg overstekken. 
Veelal een pad of kikker, of wat ermee door kan 

gaan. Een enkele keer gaat het om een burgerinitiatieven 
om te waarschuwen dat amfibieën kunnen oversteken. 

Verkeersborden met reptielen erop zijn minder algemeen. In 
Maastricht staan helaas wel borden met de waarschuwing te 
letten op zonnende muurhagedissen. In 2013 werd er in het 
Frontenpark in Maastricht een pad aangelegd van Stelconplaten 
bovenop een oude spoorlijn, het zogenaamde Spoorpad. Het was 
de bedoeld als pad voor wandelaars en rolstoelers. Samen met 

Arcadis ontwierp Bert Kruyntjens de onderzijde van dat pad op 
zo'n manier dat het ook interessant zou zijn voor muurhagedissen. 
In de loop der jaren bleek het pad een groot succes te zijn voor de 
muurhagedis. Ze lagen er veelvuldig op te zonnen.

Omdat het niet duidelijk was dat het een wandelpad was, 
maakten ook fietsers en bromfietsers er gebruik van. Bert had 
al gewaarschuwd dat er slachtoffers zouden vallen als dat zo 
door bleef gaan. Op 1 augustus vorig jaar vond hij een overreden 
muurhagedis (zie foto). Toen was het tijd voor actie. Bert heeft 
contact opgenomen met de Gemeente Maastricht en die 
heeft er voor gezorgd dat er onlangs overal bij het Spoorpad 
verkeersborden zijn gezet. Het is nu een officieel wandelpad en 
het is verboden er te fietsen of te brommen. En nu maar hopen 
dat de meeste mensen er zich aan gaan houden!

Verkeersborden
Pas op, overstekende…

Overreden muurhagedis en verkeersbord bij Spoorpad. 
(Foto’s: Bert Kruyntjens)

Een gelijksoortig geval is bekend van de Veluwe. Hier werd 
een schelpenfietspad omgevormd naar een betonpad met 
als gevolg dat (juveniele) slangen werden doodgereden. 
Speciaal voor dit stuk fietspad zijn borden geplaatst, zij het 
op zijn kop. Maar zal dit slachtoffers voorkomen? 
(Foto: Edo Goverse)

Om de gebieden Naardermeer en 
de Ankeveense Plassen met elkaar 
te verbinden is de grootste natte 
faunapassage van Nederland aangelegd. 
De provinciaalse weg N236 is hier omhoog 
gebracht. De ene brug heet Lutrapassage 
en de ander Natrixpassage! En inderdaad 
maken beide soorten gebruik van deze 
voorziening. (Foto: Edo Goverse)

Er zijn ook straatnamen vernoemd naar 
reptielen zoals ringslang. Zo is Ringslang 
een straat in Amersfoort, Amstelveen en 
Uithoorn en er is een Ringslangweide in 
Nieuwegein. Maar het Ringslangpad in 
Amsterdam, gelegen vlak naast de 
werklocatie van de RAVON Werkgroep 
Monitoring, spant de kroon: dit is de enige 
ringslangstraat waar daadwerkelijk 
ringslangen leven! (Foto: Edo Goverse)

Voor de ernstig bedreigde Antilliaanse 
leguaan die voorkomt op het Nederlands 
eiland Sint Eustatius zijn deze handgemaakte 
borden geplaatst om het plaatselijk verkeer 
te waarschuwen voor overstekende 
leguanen. De borden zorgen weliswaar voor 
meer bewustwording, maar het blijkt helaas 
nog onvermijdelijk dat er af en toe 
slachtoffers vallen. (Foto: Naomi Lambrikx)

Noot van de redactie
Uit de praktijk is gebleken dat waarschuwingsborden minimaal 
effect hebben op het gedrag van mensen. Mensen fietsen dieren niet 
bewust dood, ze zijn eenvoudigweg niet bezig met het scannen van 
het fietspad naar eventuele dieren. Daardoor creëert het plaatsen 
van borden een schijnveiligheid en leidt het de aandacht af van het 
werkelijke probleem: het fietspad an sich.


