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t. InJ-eiding

Tijdens een vergadering van het Milieugroepenoverleg van 1
juni jongstleden,heb ik aangeboden om nader onderzoek te doen
naar àe mogelijkheden en knelpunten van ekologische passages
Iangs en nabij een aantal bruggen over het Beatrixkanaal.
Het- betreft het gedeelte vahàf de Noord-Brabantlaan in het
zuiden tot de A 58 in het noorden.

fn het Streekplan wordt Het Beatrixkanaal aangeqeven aIs een
verbindj-ngszone tussen De Dommel in het zuiden en het Wilhel-
minakanaal in het noorden.

Het is bekend dat als gevolg van de infrastruktuur vele leef-
gebieden voor plant en dier worden doorsneden.
De uitwisseling,de migratie en dus de vestiging van plant-, en
diersoorten worden hierdoor vaak sterk belemmerd.

Er ontstaan deelpopulaties en door genetische verarming(bIoed-
verversing) kunnen deze plant en dierpopulaties uitsterven.
Deze versnippering van Iandschapselementen kunnen in een
aantal gevallen door middel van kunstmatige voorzieningen
worden verzacht,zodat er wel uitwisseling en doorgang kan
plaats vinden. ( tunnels, cerviducten)

In het volgende hoofdstuk wordt hier verder op ingegaan en
worden de bruggen over het Beatrixkanaal aan een beknopt
onderzoek onderworpen.
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2. Inventarisatie/analyse
2.1 Algemeen

Het Beatrixkanaal heeft een waterbreedte van ongeveer 15.00
meter en is aan beide zijden voorzien van steile grazíge
taluds,die worden afgewisseld door boombeplantingenrhoutsin-
gels en struwelen.
De aktuele en potentiëIe natuurwaarden zí1n interessant,waar-
door de Provincie het Beatrixkanaal als verbindingszone in het
Streekplan heeft opgenomen.

Voor de flora en fauna van en langs het kanaal z:-1n een aantal
barrières ontstaan.

De flora. verspreiding van zaden zaL voornamelijk plaatsvinden
door middel van de wind,het water en diersoorten. De versprei-
ding is afhankelijk van de soort en standplaats.

De f au.na, zoogdieren, dispersie en verbreiding langs \^7egen
watergangenren beplantingselementen,welke tevens zorg dragen
voor dekking.

Vogels,door hun vliegend vermogen is een snel1e en verre
verspreiding mogelijk. Vogels zijn biotoop gebonden.de ekolo-
gische infrastruktuur is voor alle soorten van qroot belang.

Àmfibieën/Reptielen,dispersie en verbreiding soortgebonden.
Àctieradius Lot 1 kilomèter. De ekologische infrastruktuur is
voor alle soorten van groot belang.

rnsekten'nagvlinders,dispersie en versprieding van enkele
meters tot enkele kilometers. De ekologische infrastruktuur
voor alle soorten van groot belang.
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2.2 Ínventarisatie per brug

BRUG RIJKSWEG À2

Voor aIle diersooorten een zware barrière,behalve voor vis-
sen(watergebonden) en enkele vogelsoorten.

Zoogdieren; Voor aIle voorkomende soortenrReerVosrBunzingrWg-
;eÏ;Eekhoorn,Mol,Egel,Haas,Konijn en diverse Muizensoorten is
de uitwisseling langs het kanaal onmogelijk. (vleermuizen?)
Langs beide zijden van het kanaal stopt de oever, (het talud)
en ae beplanting. De dieren zoeken toch een uitwegrnaderen de
snelweg,raken in paniek en steken toch de weg over,of keren
terug.Op de snelweg vinden zi) zeker de dood.
De riitwisseling of passage richting oost-west is eveneens
problematisch. -Oe dieien zóIlen moeten zvlemmen. Het zwemmen is
geen probleem,wel de steile betonnen beschoeiing tussen oever
en water.
De dieren kunnen er niet uit komen en verdrinken.

Vogets; Vliegend met kanaal mee,volgen ze de bep-Iantingsstro-
ken op de tàtuds. weinig soorten zullen onder de brug {9ot-vliegén,doch er over heen,hierdoor zí1n verkeerssl-achtoffers
zeer wel mogelijk.
Vogels welké nét kanaal haaks overvliegen zuIlen weinig pro-
blemen ondervinden.

Amfibieën/Reptielen;Tijdens dispersie en voortplantingstrek
kunnen ze te water geiaken,door de aanwezigheid van de steile
betonnen beschoeij-ng-kunnen ze het land niet meer bereiken.

Da€rvlinders;Een kleine actieradius,breedte van het kanaal- kan
voor vele soorten al een barrière zijn. Verbinding noord-
zuj-d,vise versa geeft bij drukke verkeerswegen veel slachtof-
fers.
BRUG ÀNTHONY FOKKER TEG

Eveneens voor a1le diersoorten een zware barrièrerbehalve voor
vissen(watergebonden) en enkele vogelsoorten.

De westelijke passage,onder de brug door is voor verschillende
kleine zooóaieien nóg wel mogelijk. De klinker bestratiing kan
belemmerend werken.
De oostelijke passage wordt problematischer. Nabij het viaduct
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J.s paar een bern van enkele metars aanwezig.
Veeï. diersoorten bewegen sich direkt Langs de oeversÖne. VeeI
diersoorten wordon daardoor geduongen de VensediJl( të paseérën
en de Ànthony f,okkerweg over te eteken.
Hierdoor zullen sr onder de diveree díereoorten wëer vele
glaohtoff,ef,s vallen.

BRUG I"AT{D§ÀRD

Voor a}le diersoorten een redelijk te nemen barriëre.
De passagë is snal en de beíde taluds zí1n vooraÍen van gras.

De westelijl<e passage kan problernen géven in verband met de
paralle1weg, de Spotters$reg.

BRUG OIRSCHO:T§EDTJK

Voor alle diersoorten een redelijk te nemen barrière.
Da passage is smal en de beide taluds zijn voorzien van gra§.

BRÏ}G RI;rKSHEG À 5A ilÍET ONDERZOCHT
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3

3.1

Conc I us i es /aanbevel ingen

Conclusies per brug

in dit, hoofdstuh eíordt lrtgegaan öp de knelpunten en de noge4
lijke verbeteringen on de uitwLsseling van dlereoorten beter
te laten verlopen,

BRUG RI'TKSWEG À2

Àan beide ziJden van het Beatrixkanaal voör vele diersoorten
een onmqgelijke passage.

opTossing; Houten gording of rernming aan beide zijden.
Ruige beplanting of moeraszöne r*estzijde,gedeelte
Noord-Brabant, 1 aa n / A2 .

Uitstapplaatsen. (water /Land/trap/puin ) .Detail onderzoek. (gebruik en monitoring)

De houten gording dient mininraal 0.30 meter breed te zijn,en
kan door middel van keilbouten aan de ballustrade worden
bevestigd,
De houten gording dient contact te hebben met de oeverrzodat,
een gnbelemmerde doorgang wordt verkregen.

BRUG A$THO§Y TOKKERÍÍEG

Àan beid.e zijden van het Beatrlxkanaal voor vele diersoorten
een onmogeli j}<e passage.

OpTossing; Houten gording of remming aan beide zijden.
Verwijderen kl-inkerbestfating onder viaduct west
zi jde.

ceen verbeteringen mogelijk.
Uitstapplaatsen -
Detail onderzoek.

ERUG IÀ}ID§ÀRD

Àan beide zijden van het Beatrixkanaal voor vele diersoorten
een redelijke passage.

apTossingt UitstapplaaÈsen.
Detail onderzoek.

BRUG OÏRSCHO{ISBDI.ÍK

Àan beide zljden van het Beatrixkanaal voor vele diersoorten
een redelijke passage.
oplossingi UitstapplaaÈsen. Detail ondereoek.
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4. Samenvatting

De commissie Stadsvogelprojektgroep Eindhoven,onderdeel van
Vogelwerkgroep De Kempenrheeft een beknopt onderzoek gedaan
naar de relaties en knelpunten betreffende de ekologische
passages lanqs het Beatrixkanaal.
We hebben ons bepërkt tot het trajekt brug A2 tot brug À58.

Om de uitwisseling van dierpopulaties en daardoor hun overle-
vingskansen te vergroten hebben we een aantal mitigerende,
(verzachtende) kunstmatige oplossingen voorgesteld.

Het maken van corridors,door middel van houten gordingen aan
de betonnen brugdelen(A2 en Anthony Fokkerweg)
Voorgesteld wordt een ruige moeraszÖne te laten ontstaan
tussen het viaduct aan de Noord-Brabantlaan en het viaduct van
de À2 (westzijde).
Verder wordt voorgesteld een aantal uitstapplaatsen te maken
en detail onderzoek te doen naar de flora en fauna van het
BeatrixkanaaL om zodoende de natuur- en dierbewegingen beter
te kunnen lokaliseren,en dit middels een beheersplan vast te
laten leggen.
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