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De provincie Gelderland beheert circa 
1.200 km rijweg met ruim tweehonderd 
faunavoorzieningen, waarmee dieren 
veilig de weg kunnen passeren. Jaarlijks 
laat de provincie een deel van haar 
faunavoorzieningen monitoren op gebruik 
door fauna in combinatie met een techni-
sche inspectie. De monitoring bestaat uit 
twee meetreeksen: vier weken in voor- en 
in najaar. De technische inspectie brengt 
eventuele herstel- en verbetermaatregelen 
in beeld. In 2018 zijn in dit kader 47 
faunavoorzieningen op de Veluwe en 
Gelderse Vallei onderzocht (Emond et al., 
2019). 
Onder de Amersfoortseweg (N344) door, 
tussen Nieuw-Milligen en Hoog-Soeren, is 
in 1999 een faunatunnel aangebracht 
binnen landgoed Kroondomein Het Loo 
(foto 1). 
Het gebruik van de faunatunnel in 2018 is 
met behulp van twee cameravallen (een 
aan elke zijde) onderzocht. Hieruit blijkt 
dat wild zwijn en edelhert de tunnel 
meerdere keren per week gebruiken, 
zwijnen zelfs meerdere keren per dag. 
Tijdens de bronstperiode trekken meer-
dere mannetjes door de tunnel. Daarnaast 
gebruiken ree en damhert de tunnel 
regelmatig en zijn passages van vos en 
eekhoorn incidenteel vastgelegd.
Deze ronde tunnel heeft een diameter van 
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Ook groter wild door 
kleinere faunatunnel
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circa 5 m en is zo’n 29 m lang met een vrije 
hoogte van circa 3,5 m. De bodem bestaat 
uit zand. De omgeving van de tunnel is 
verlaagd waardoor de weg op niveau blijft, 
maar het maaiveld als het ware onder de 
weg door loopt. 
Aan weerszijden van de Amersfoortseweg 
staat een grofwildraster met houten scherm, 
een kleinwildraster dient als geleiding naar de 
tunnel. Het frequente gebruik door herten en 
zwijnen (foto 2) is opvallend, omdat de 
dimensies afwijken van de richtlijn voor deze 
soorten (Wansink et al., 2013). 
Voor edelhert geldt de verhouding breedte 
maal hoogte, gedeeld door lengte is > ca. 
2; voor wild zwijn is de openheid > ca. 1,5. 
Uitgaande van een lengte van 29 m en 3,5 
m hoogte, zou de breedte volgens deze 
formule circa 17 m resp. 12,4 m moeten 
bedragen (of minder indien de hoogte 
toeneemt). Omgerekend naar de situatie 
op de N344 (5 x 3,5 / 29) bedraagt de 
openheid ‘slechts’ 0,6. 

Ook geschikt voor grofwild
De resultaten laten zien dat ook tunnels 
met kleinere afmetingen goed gebruikt 
kunnen worden door grofwild. Uiteraard 
dient hierbij de lokale situatie in acht 
genomen te worden, waarbij rust een 
belangrijke factor is. De faunatunnel is 
landschappelijk ingepast en ligt in een 
rustgebied dat niet toegankelijk is voor 
recreanten. Behalve een enkele mountain-
biker die dit negeert, maken alleen de 
terreinbeheerder en een schaapherder met 
zijn kudde gebruik van de tunnel. 
Als verbetermaatregel is voorgesteld om 
langs één zijde een smalle houten con-
structie met stobbenwallen aan te brengen. 
Die biedt dekking voor kleinere zoogdieren, 
loopkevers, reptielen en dergelijke, waar-
door ook deze soorten de tunnel frequenter 
kunnen gebruiken. Het is niet de verwach-
ting dat deze constructie ten koste gaat van 
het bestaande gebruik door fauna en 
terreinbeheerder. 

Foto 2. Onder meer het hert en het wild zwijn zijn 
vastgelegd op cameravallen in 2018 bij het gebruiken 
van de faunatunnel.

Foto 1. Faunatunnel onder de N344. 
(foto: Dimitri Emond)


