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Kortaf
De Bufo-Bult

Uiteraard heeft de aanleg

van Bufo-Bulten vooral zin als

dat gebeurt op plekken waar

amfibieën oversteken, bijvoor-

beeld tussen foerageerplaatsen
en voortplantingsplaatsen.

Misschien maakt de extra

(natuurbeschermings-)funktie
van zulke verkeersdrempels

het ongemak dat drempels met

zich meebrengenvoor de auto-

mobilisten wel acceptabeler!

Martin Mekkers, Bureau Stads-

ecologie Amsterdam

Lutra

De nieuwste aflevering van

Lutra, het wetenschappelijke

tijdschrift van de VZZ, is num-

mer 2 van jaargang 37. Het

bevat onder andere artikelen

over zoogdieren en wetlands,

zadelrobben op europese kus-

ten, over een dwergpotvis op

de Canarische eilanden, over

het terreingebruik van boom-

marters in Noorwegen en over

een verrassende vondst:

Nathusius’ dwergvleermuizen

planten zich voort in Noord

Holland! Verder is de lijst

opgenomen van alle publica-

ties die in 1992 verschenen

over Nederlandse zoogdieren.

Een afwisselend, zeer lezens-

waardig nummer dus.tekeningenKees van der Veer

Verkeersdrempels vinden in

Nederland op grote schaal toe-

passing. Zij worden gebruikt

om in de woonomgeving de

snelheid van het verkeer te

beperken. Maar zelfs al is de

snelheid van een auto terugge-
bracht tot 15 kilometer per

uur, dan nog is die auto even

dodelijk voor een egel of een

pad. Het oversteken van de rij-

weg blijft voor hen een hache-

lijke aangelegenheid, ook in de

woonomgeving.

In een aantal situaties kan de

‘Bufo-Bult’ wat extra veiligheid

bieden aan amphiën, kleine

zoogdieren en misschien zelfs

egels. De Bufo-Bult is een ver-

keersdrempel waarin een tun-

nel is opgenomen, een holle

verkeersdrempel dus. Deze

zou vooral kunnen worden

toegepast waar een tunnel

beneden het maaiveld niet

mogelijk is, bijvoorbeeld bij te

hoge waterstand of kwel.

Bijgaande tekeningen maken

de konstruktie duidelijk. Voor

het goed funktioneren van

zo’n holle drempel moet wel

aan dezelfde voorwaarden vol-

daan worden als bij de kon-

struktie van een gebruikelijke

paddentunnel: geleidende

voorieningen aan weerszijden

van de doorgang in de drem-

pel, en (bij een oversteek van

grote lengte) lichtinval in het

middendeel van de doorgang,

bijvoorbeeld door middel van

een rooster of glazen tegels.


