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Voor grote dieren betekenden de 
weg en het kanaal een gevaarlijke 
oversteek, voor kleinere dieren een 
onneembare barrière. Er komen per 
etmaal meer dan 12.000 voertuigen 
overheen. De weg scoorde hoog 
op de lijst van ongelukken met do-
delijke afloop en moest, met name 
in de bochten, gereconstrueerd 
worden. Verbinden en ontsnipperen 
van natuurgebieden is een effec-
tieve maatregel om de kwaliteit van 
het leefgebied van planten en dieren 
te verbeteren. Bij de reconstructie 
van de N236 zijn twee brede natte 

faunapassages aangelegd om het 
Naardermeer en de Vechtplassen 
met elkaar te verbinden. Maar wer-
ken die ook?
De natuurcomponent van de re-
constructie omvatte naast de twee 
faunapassages onder de weg door, 
het verleggen van de ’s Grave-
landse Vaart om (natuur-)ruimte te 
creëren tussen weg en vaart en het 
aanleggen van natuurvriendelijke 
oevers in de vaart om verdrinking 
van reëen en andere zoogdieren te 
voorkomen. Intussen had Natuur-
monumenten haar grondgebied in 

de Hilversumse Bovenmeent (de 
ongeveer 1 km brede polder tussen 
Naardermeer en Ankeveen) herin-
gericht: plassen gegraven, moeras-
sen aangelegd en het waterpeil 
verhoogd. Zo ontstond in enkele 
jaren tijd een robuuste natte natuur-
verbinding tussen beide gebieden, 
als onderdeel van de zogenaamde 
Natte As van Zeeland tot Friesland.

Lange bruggen
Voor de faunapassages werd de 
N236 over tachtig meter lange 
bruggen geleid met ongeveer acht 

Jaap Mulder

Het Naardermeer en de Ankeveense 
plassen vormen samen een 
natuurgebied van internationale allure. 
Tot voor kort werden ze echter van 
elkaar gescheiden door de drukke 
provinciale weg (N236) van Weesp 
naar Hilversum, met er pal naast de 
’s Gravelandse Vaart. Die dubbele 
barrière voor de fauna is nu geslecht.Deze kikkers en vogels vormen 

belangrijke alternatieve prooien 
voor jaren waarin er weinig muizen 
zijn. Dat dit territorium kwalitatief 
zeer goed is blijkt ook uit de leg-
data die we sinds 1961 verzameld 
hebben. De paren die hier leefden 
behoorden namelijk allemaal tot 
de vroegst broedende uilen van het 
duin en ook broedden deze uilen 
veel vaker dan die van het mid-
denduin (zie tabel). Daarbij had 
het oude bos ook nog eens tal van 
geschikte holen om in te broeden. 

In december 1997 vingen wij man-
netje 6092265 voor het eerst. Bij 
deze uil konden we aan de hand van 
zijn slag- en armpennen vaststellen 
dat het een vogel was die in 1996 
moest zijn geboren. Hij werd de 
nieuwe partner van een wijfje dat 
al sinds 1994 op ‘Zeerust’ leefde. 
In de jaren 1998 en 1999 bracht hij 
samen met haar respectievelijk één 
en drie jongen groot. Vervolgens 
constateerden we in december 
1999 dat hij een nieuwe eerstejaars 
vrouw (6102866) had, waarmee 
hij tot en met het broedseizoen 
van 2007 samen bleef. Daarna 

verhuisde zij naar het naastgelegen 
landgoed Leiduin, net buiten ons 
studiegebied en heeft daar nog twee 
jaar geleefd. Tegelijkertijd troffen 
we een nieuwe eerstejaars vrouw 
aan in zijn territorium, maar of 
zij iets met de scheiding te maken 
had valt niet precies te zeggen. Het 
kan ook zijn dat het oude vrouwtje 
hem had verlaten voor de nieuwe 
buurman. De nieuwe partner van 
ons mannetje was nummer 6132895 
en zij was tien jaar jonger. Uitein-
delijk heeft zij hem overleefd, want 

haar troffen we afgelopen herfst aan 
met een nieuw eerstejaars mannetje 
en van hem ontbreekt sindsdien elk 
spoor.
Mannetje 6092265 is dus bijna 19 
jaar geworden en daarmee de oud-
ste uil van ons bestand. Hij bracht 
in zijn leven 26 jongen groot. Daar-
van zijn er drie later tot de broed-
populatie gaan behoren en werden 
er nog twee andere binnen een jaar 
terug gevangen die vervolgens niet 
tot de broedpopulatie zijn gaan 
behoren. Van een zesde vogel werd 
tien jaar na zijn geboorte alleen 
nog de ring teruggevonden met een 

metaaldetector op twee kilometer 
afstand. Deze vogel heeft vermoe-
delijk ook geen deel uitgemaakt 
van de broedpopulatie, aangezien 
hij tijdens onze intensieve contro-
les niet opgemerkt is. De meeste 
uitgevlogen jongen sterven binnen 
hun eerste jaar door een gebrek aan 
ervaring met jagen en het ontlopen 
van predatoren. 

Tenslotte:
Hopelijk geven deze verhalen enig 
inzicht in wat onze lange-termijn-
studie zoal oplevert aan informatie, 
met name over de levenslopen van, 
en verschillen tussen individuele 
uilen. Daarnaast verzamelen we na-
tuurlijk ook allerlei informatie over 
trends binnen de samenstelling van 
de roofvogelpopulatie van de AWD, 
veranderingen binnen de soorten 
en effecten van soorten op elkaar, 
zoals we al in eerder artikelen heb-
ben beschreven. Ook al staat het nut 
van het ringen van vogels soms ter 
discussie, vooral nu dataloggers en 
gps-zenders steeds vaker worden 
ingezet, kun je toch ook met deze 
eenvoudige manier van volgen een 
schat aan informatie verzamelen.

Henk-Jan Koning & Fred Koning,
p/a Belkmerweg 38,
1754 GC Burgerbrug. 

Naardermeer en  
Vechtplassen 
weer verbonden

 
 jaar  man  vrouw  gebroed  vrouw  man  gebroed
 1994  6078079  
 1995  6078079
 1996  6078079
 1997  6092265  6078079 nee
 1998 6092265  6078079
 1999 6092265  6102866
 2000 6092265  6102866  6102875 6102874 nee
 2001 6092265  6102866  6102875 6102889
 2002 6092265  6102866 nee 6102875 6102889
 2003 6092265  6102866  6102875 6102889
 2004 6092265  6102866  6102875 6121495
 2005 6092265  6102866 nee 6102875 6121495
 2006 6092265  6102866  6102875 6131072 nee
 2007 6092265  6102866  6102875 6131072
 2008 6092265  6132895  6102875 6134366
 2009 6092265  6132895  6102875 6134386 nee
 2010 6092265  6132895  6102875 6134386 
 2011 6092265  6132895  6102875 6134386 nee
 2012 6092265  6132895  6102875 6134386
 2013 6092265  6132895 nee 6102875 6161468
 2014 6092265  6132895  6102875  nee
 2015  6132895    nee

Hopelijk geven deze verhalen enig inzicht in wat onze 
lange-termijnstudie zoal oplevert aan informatie, 

met name over de levenslopen van individuele uilen.

●  Mannetje 6092265 (rechts) met zijn laatste, 
nu nog levende partner: vrouwtje 6132895. 

●  Tabel. Overzicht van de partners en het broedgedrag 
van mannetje 6092265 en van de partners en het 
broedgedrag van vrouwtje 6102875. 

●  Westelijke passage. Tekening: Provincie Noord-Holland.

●  Onder en naast de bruggen heeft zich een natuur-
gebied ontwikkeld waar vogels broeden en reigers 
komen vissen.

●  Foto's: Jaap Mulder.



20 ● 3 3 ● 21

meter ruimte tussen de rijbanen. 
Deze ruimte en de slimme vormge-
ving van de bruggen, met afge-
schuinde onderkanten en een ‘door-
loophoogte’ van drie meter, zorgt er 
voor dat er heel veel licht onder valt 
en er overal vegetatie kan groeien. 
Rasters langs de weg en onder de 
bruggen door voorkomen dat zoog-
dieren de weg kunnen bereiken, wat 
veel verkeersslachtoffers scheelt en 
dus ook de verkeersveiligheid ten 
goede komt. Onder de bruggen staat 
water met aan weerskanten vijf tot 
tien meter brede vlakke oevers. Het 
water is in feite een uitbreiding van 
het Ankeveense polderwater tot te-
gen de nieuwe dijk van de verplaats-
te ’s Gravelandse Vaart. Er is geen 
directe waterverbinding mogelijk, 
omdat er sprake is van drie verschil-
lende waterpeilen in de passage: van 
zuid naar noord het polderpeil van 
de Ankeveense polder, het waterpeil 
van de Vaart en het polderpeil van 
de Hilversumse Bovenmeent.
De oostelijk passage ligt een stukje 
ten oosten van de nieuwe rotonde 
bij het Hollands End (de hoofdstraat 
van Ankeveen) en was klaar in mei 
2013. De westelijke passage ligt 
bij de bekende molen ‘Hollandia’ 
(beter bekend als restaurant ‘De 
Molen’) van Ankeveen, en was in 
december 2013 klaar.

Natuurmonumenten
Aan de bouw van de faunapassages 
door de provincie is bijgedragen 

door de aanliggende gemeenten, 
het Hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht, de Ministeries van 
Infrastructuur & Milieu en Eco-
nomische Zaken en Natuurmonu-
menten. Van de totale kosten van 
ongeveer 15 miljoen euro brachten 
de leden van Natuurmonumenten 
1,2 miljoen euro bij elkaar, geen 
geringe prestatie. Natuurmonumen-
ten is ook verantwoordelijk voor 
het beheer van de natuur in en rond 
de faunapassages.

Monitoren
Al ver voor de oplevering van de 
faunapassages en het sluiten van 

de rasters langs de weg liepen er, 
gezien de sporen in de modder, 
vossen en reeën onder de bruggen 
door. Vanaf augustus 2013 werd 
met fotovallen geprobeerd zoveel 
mogelijk de dieren die de faunapas-
sages gebruikten, te registreren. Dat 
viel niet altijd mee, door de breedte 
van de oevers en technische proble-
men met de camera’s. Ook werden 
twee camera’s gestolen, misschien 
niet toevallig kort nadat er in de 
Gooi- en Eembode een uitgebreid 
artikel over de faunapassages was 
verschenen. Complete monitoring 
van de passerende zoogdieren lukte 
dan ook maar voor korte perioden. 

Reeën en vossen
Bij het monitoren bleek dat de 
meest frequente passanten reeën en 
vossen zijn. Aanvankelijk liepen die 
vooral heen of weer, maar naarmate 
de vegetatie zich ontwikkelde en er 
onder de bruggen een echt biotoop 
ontstond, gingen ze er ook steeds 
vaker foerageren. Vossen loerden 
bijvoorbeeld op muizen en eenden. 
Er was in het voorjaar van 2014 
duidelijk een vossenhol met jongen 
in de buurt van de oostelijke pas-
sage, gezien het sjouwen met prooi 
en het later verschijnen van de 
jonge vossen zelf. Die liepen vaak 
ook overdag door het lange gras te 

struinen en zaten achter elkaar aan. 
Van het boven langsrazende verkeer 
trokken reeën en vossen zich niets 
aan, overdag niet maar ook ’s nachts 
niet. 
In de periode oktober 2014 tot en 
met maart 2015 konden alle reeën 
en vossen die door de oostelijke 
passage liepen geteld worden. 
Gemiddeld waren dat 3,5 reeën en 
5,5 vossen per week, dus elke twee 
nachten een ree en bijna elke nacht 
een vos.

Andere zoogdieren
Naast ree en vos zijn ook haas, 
bruine rat en muskusrat op de 

camera’s vastgelegd, maar in veel 
kleinere aantallen. De kleine roof-
dieren bunzing, hermelijn en wezel 
maken bij gelegenheid ongetwijfeld 
ook gebruik van de passages, maar 
bewijs daarvoor hebben we nog 
niet. Uiteraard hoopten we op beel-
den van otters. In juni 2010 werd er 
immers al een otter gefotografeerd 
in Het Hol bij Kortenhoef, terwijl 
er in september 2011 eentje werd 
doodgereden op de Bloklaan in 
Loosdrecht. Daarna bleef het echter 
stil rond de otter in het Vechtplas-
sengebied, terwijl er in de Nieuw-
koopse plassen wel steeds meer ot-
ters werden gesignaleerd, ondanks 
dat er ook daar verkeersslachtoffers 
vielen. De opmars van de otter is 
echter niet te stuiten, het is louter 
een kwestie van tijd voor de otter 
ook tussen Naardermeer en Anke-
veen heen en weer zal pendelen.

Vleermuizen
Ook vliegende zoogdieren benut-
ten de natte faunapassages. Zowel 
begin juli als begin oktober 2014 
werden gedurende een paar nachten 
twee zogenaamde batloggers vrij 
opgehangen onder de bruggen. Het 
sonar-geluid van elke passerende 
vleermuis wordt daarmee gere-
gistreerd. De oostelijke passage, 
die beschutter ligt met veel hoge 
bomen in de buurt en daardoor ook 
een beter foerageergebied vormt, 
werd door vleermuizen veel meer 
gebruikt dan de westelijke die in 

een geheel open omgeving ligt. 
Begin juli passeerde ongeveer 250 
keer per nacht een vleermuis bij de 
oostelijke passage en 7 keer bij de 
westelijke, begin oktober respectie-
velijk 57 en 5 keer.
Vier soorten werden met zeker-
heid vastgesteld: rosse vleermuis, 
laatvlieger, watervleermuis en 
gewone dwergvleermuis. De 
eerste twee zijn ‘hoogvliegers’ 
die waarschijnlijk vooral over de 
faunapassages heen vliegen, maar 
de kleinere soorten vliegen laag en 
gaan ongetwijfeld onder de bruggen 
door. Met name voor de watervleer-
muis, die meestal dicht boven het 
water vliegt, biedt de faunapassage 
een veilige oversteek van de weg, 
plus een goed foerageergebied. 
Vermoedelijk kwamen ook ruige 
dwergvleermuis en grootoorvleer-
muis af en toe langs. De meervleer-
muis, een soort die over plassen en 
kanalen vliegt, is niet met zekerheid 
vastgesteld. Er waren tot nu toe ook 
nauwelijks waarnemingen in de 
directe omgeving bekend.

Vogels
Onder en naast de bruggen heeft 
zich intussen een compleet natuur-
gebied ontwikkeld met bijvoor-
beeld veel watervogels. ’s Zomers 
broeden er onder andere wilde 
eend, krakeend, kuifeend, meerkoet 
en knobbelzwaan. Grote zilver-
reigers en blauwe reigers zijn er 
regelmatig aan het vissen. Dat er in 

de vegetatie ook muizen leven blijkt 
wel uit het feit dat er ’s nachts vaak 
een kerkuil op de rasterpalen onder 
beide bruggen zit, de braakballen 
en witte schijtstrepen verraden hem. 
Ik verdenk hem ervan dat hij dat 
vooral doet als het regent; hier kan 
hij droog jagen!

Tot slot
De nieuwe natte faunapassages in 
de provinciale weg tussen Weesp en 
Hilversum blijken van het begin af 
aan door de lokale fauna geaccep-
teerd te zijn en intensief gebruikt te 
worden. Het tijdperk van verkeers-
slachtoffers onder de dieren is voor-
bij. Samen met de natuurontwikke-
ling in de Hilversume Bovenmeent 
is er door de aanleg van de passages 
een robuuste verbinding ontstaan 
tussen de moerasgebieden van 
Naardermeer en Ankeveense Plas-
sen. Een filmpje met beelden van de 
monitoring is te vinden op Youtube: 
http://youtu.be/igwXYDyzZc8

Dankwoord
Mijn dank gaat uit naar de Provin-
cie Noord-Holland die de monito-
ring van de faunapassages mogelijk 
maakte en belangstellend volgde. 
Beheerder Natuurmonumenten, en 
daarvan vooral Annemieke Ou-
wehand, verleende medewerking, 
waarvoor hartelijk dank.

Jaap Mulder, Bureau Mulder-natuurlijk
muldernatuurlijk@gmail.com

Van het boven langsrazende verkeer trokken 
reeën en vossen zich niets aan.

●  Al ruim voor de oplevering van de 
faunapasages maakten reeën en vossen 
er gebruik van, gezien de sporen in de 
modder. 

●  De oostelijke natte faunapassage, hier met een fotoval 
aan een paaltje in het water. 

● Ook overdag lopen er wel eens vossen door de faunapassage. ●  Boven: ree onder natuurbrug. 
Onder: haas.
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meter ruimte tussen de rijbanen. 
Deze ruimte en de slimme vormge-
ving van de bruggen, met afge-
schuinde onderkanten en een ‘door-
loophoogte’ van drie meter, zorgt er 
voor dat er heel veel licht onder valt 
en er overal vegetatie kan groeien. 
Rasters langs de weg en onder de 
bruggen door voorkomen dat zoog-
dieren de weg kunnen bereiken, wat 
veel verkeersslachtoffers scheelt en 
dus ook de verkeersveiligheid ten 
goede komt. Onder de bruggen staat 
water met aan weerskanten vijf tot 
tien meter brede vlakke oevers. Het 
water is in feite een uitbreiding van 
het Ankeveense polderwater tot te-
gen de nieuwe dijk van de verplaats-
te ’s Gravelandse Vaart. Er is geen 
directe waterverbinding mogelijk, 
omdat er sprake is van drie verschil-
lende waterpeilen in de passage: van 
zuid naar noord het polderpeil van 
de Ankeveense polder, het waterpeil 
van de Vaart en het polderpeil van 
de Hilversumse Bovenmeent.
De oostelijk passage ligt een stukje 
ten oosten van de nieuwe rotonde 
bij het Hollands End (de hoofdstraat 
van Ankeveen) en was klaar in mei 
2013. De westelijke passage ligt 
bij de bekende molen ‘Hollandia’ 
(beter bekend als restaurant ‘De 
Molen’) van Ankeveen, en was in 
december 2013 klaar.

Natuurmonumenten
Aan de bouw van de faunapassages 
door de provincie is bijgedragen 

door de aanliggende gemeenten, 
het Hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht, de Ministeries van 
Infrastructuur & Milieu en Eco-
nomische Zaken en Natuurmonu-
menten. Van de totale kosten van 
ongeveer 15 miljoen euro brachten 
de leden van Natuurmonumenten 
1,2 miljoen euro bij elkaar, geen 
geringe prestatie. Natuurmonumen-
ten is ook verantwoordelijk voor 
het beheer van de natuur in en rond 
de faunapassages.

Monitoren
Al ver voor de oplevering van de 
faunapassages en het sluiten van 

de rasters langs de weg liepen er, 
gezien de sporen in de modder, 
vossen en reeën onder de bruggen 
door. Vanaf augustus 2013 werd 
met fotovallen geprobeerd zoveel 
mogelijk de dieren die de faunapas-
sages gebruikten, te registreren. Dat 
viel niet altijd mee, door de breedte 
van de oevers en technische proble-
men met de camera’s. Ook werden 
twee camera’s gestolen, misschien 
niet toevallig kort nadat er in de 
Gooi- en Eembode een uitgebreid 
artikel over de faunapassages was 
verschenen. Complete monitoring 
van de passerende zoogdieren lukte 
dan ook maar voor korte perioden. 

Reeën en vossen
Bij het monitoren bleek dat de 
meest frequente passanten reeën en 
vossen zijn. Aanvankelijk liepen die 
vooral heen of weer, maar naarmate 
de vegetatie zich ontwikkelde en er 
onder de bruggen een echt biotoop 
ontstond, gingen ze er ook steeds 
vaker foerageren. Vossen loerden 
bijvoorbeeld op muizen en eenden. 
Er was in het voorjaar van 2014 
duidelijk een vossenhol met jongen 
in de buurt van de oostelijke pas-
sage, gezien het sjouwen met prooi 
en het later verschijnen van de 
jonge vossen zelf. Die liepen vaak 
ook overdag door het lange gras te 

struinen en zaten achter elkaar aan. 
Van het boven langsrazende verkeer 
trokken reeën en vossen zich niets 
aan, overdag niet maar ook ’s nachts 
niet. 
In de periode oktober 2014 tot en 
met maart 2015 konden alle reeën 
en vossen die door de oostelijke 
passage liepen geteld worden. 
Gemiddeld waren dat 3,5 reeën en 
5,5 vossen per week, dus elke twee 
nachten een ree en bijna elke nacht 
een vos.

Andere zoogdieren
Naast ree en vos zijn ook haas, 
bruine rat en muskusrat op de 

camera’s vastgelegd, maar in veel 
kleinere aantallen. De kleine roof-
dieren bunzing, hermelijn en wezel 
maken bij gelegenheid ongetwijfeld 
ook gebruik van de passages, maar 
bewijs daarvoor hebben we nog 
niet. Uiteraard hoopten we op beel-
den van otters. In juni 2010 werd er 
immers al een otter gefotografeerd 
in Het Hol bij Kortenhoef, terwijl 
er in september 2011 eentje werd 
doodgereden op de Bloklaan in 
Loosdrecht. Daarna bleef het echter 
stil rond de otter in het Vechtplas-
sengebied, terwijl er in de Nieuw-
koopse plassen wel steeds meer ot-
ters werden gesignaleerd, ondanks 
dat er ook daar verkeersslachtoffers 
vielen. De opmars van de otter is 
echter niet te stuiten, het is louter 
een kwestie van tijd voor de otter 
ook tussen Naardermeer en Anke-
veen heen en weer zal pendelen.

Vleermuizen
Ook vliegende zoogdieren benut-
ten de natte faunapassages. Zowel 
begin juli als begin oktober 2014 
werden gedurende een paar nachten 
twee zogenaamde batloggers vrij 
opgehangen onder de bruggen. Het 
sonar-geluid van elke passerende 
vleermuis wordt daarmee gere-
gistreerd. De oostelijke passage, 
die beschutter ligt met veel hoge 
bomen in de buurt en daardoor ook 
een beter foerageergebied vormt, 
werd door vleermuizen veel meer 
gebruikt dan de westelijke die in 

een geheel open omgeving ligt. 
Begin juli passeerde ongeveer 250 
keer per nacht een vleermuis bij de 
oostelijke passage en 7 keer bij de 
westelijke, begin oktober respectie-
velijk 57 en 5 keer.
Vier soorten werden met zeker-
heid vastgesteld: rosse vleermuis, 
laatvlieger, watervleermuis en 
gewone dwergvleermuis. De 
eerste twee zijn ‘hoogvliegers’ 
die waarschijnlijk vooral over de 
faunapassages heen vliegen, maar 
de kleinere soorten vliegen laag en 
gaan ongetwijfeld onder de bruggen 
door. Met name voor de watervleer-
muis, die meestal dicht boven het 
water vliegt, biedt de faunapassage 
een veilige oversteek van de weg, 
plus een goed foerageergebied. 
Vermoedelijk kwamen ook ruige 
dwergvleermuis en grootoorvleer-
muis af en toe langs. De meervleer-
muis, een soort die over plassen en 
kanalen vliegt, is niet met zekerheid 
vastgesteld. Er waren tot nu toe ook 
nauwelijks waarnemingen in de 
directe omgeving bekend.

Vogels
Onder en naast de bruggen heeft 
zich intussen een compleet natuur-
gebied ontwikkeld met bijvoor-
beeld veel watervogels. ’s Zomers 
broeden er onder andere wilde 
eend, krakeend, kuifeend, meerkoet 
en knobbelzwaan. Grote zilver-
reigers en blauwe reigers zijn er 
regelmatig aan het vissen. Dat er in 

de vegetatie ook muizen leven blijkt 
wel uit het feit dat er ’s nachts vaak 
een kerkuil op de rasterpalen onder 
beide bruggen zit, de braakballen 
en witte schijtstrepen verraden hem. 
Ik verdenk hem ervan dat hij dat 
vooral doet als het regent; hier kan 
hij droog jagen!

Tot slot
De nieuwe natte faunapassages in 
de provinciale weg tussen Weesp en 
Hilversum blijken van het begin af 
aan door de lokale fauna geaccep-
teerd te zijn en intensief gebruikt te 
worden. Het tijdperk van verkeers-
slachtoffers onder de dieren is voor-
bij. Samen met de natuurontwikke-
ling in de Hilversume Bovenmeent 
is er door de aanleg van de passages 
een robuuste verbinding ontstaan 
tussen de moerasgebieden van 
Naardermeer en Ankeveense Plas-
sen. Een filmpje met beelden van de 
monitoring is te vinden op Youtube: 
http://youtu.be/igwXYDyzZc8

Dankwoord
Mijn dank gaat uit naar de Provin-
cie Noord-Holland die de monito-
ring van de faunapassages mogelijk 
maakte en belangstellend volgde. 
Beheerder Natuurmonumenten, en 
daarvan vooral Annemieke Ou-
wehand, verleende medewerking, 
waarvoor hartelijk dank.

Jaap Mulder, Bureau Mulder-natuurlijk
muldernatuurlijk@gmail.com

Van het boven langsrazende verkeer trokken 
reeën en vossen zich niets aan.

●  Al ruim voor de oplevering van de 
faunapasages maakten reeën en vossen 
er gebruik van, gezien de sporen in de 
modder. 

●  De oostelijke natte faunapassage, hier met een fotoval 
aan een paaltje in het water. 

● Ook overdag lopen er wel eens vossen door de faunapassage. ●  Boven: ree onder natuurbrug. 
Onder: haas.


