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Interview met 'ontsnipperaar' Martijn de Naan

Fa u napassages
met sporenbedden

In opdracht van de Nederlandse overheid werkt Rijkswaterstaat aan de ontsnippering
van snelwegen en kanalen. Wat komt daar zoal bij kijken? Een interview met Martijn
de Haan, medewerker Natuur en Landschap bil Rijkswaterstaat Utrecht.
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Stel, je bent een das. Geboren in een flore
rende Gooise dassenpopulatie en inmid-

dels de pubertijd ontgroeid. Hoog tijd om
een vriendin te vinden en wellicht zelfs een

dassengezinnetje te beginnen. Het Gooi
wordt toch wat druk met soortgenoten, dus
op pad om de wijde wereld te verkennen.
Via de welbekende paadjes, aangelegd
door je voorouders en al enige generaties
platgetrapt door je familie, bereik je de
rand van je woongebied. AI snel wordt dui-
delijk waarom dit eigenlijk de rand is: een
enorme lap asfalt vol met brullende auto's
en vrachtwagens scheidt lou van de rest
van de wereld. Twee mogelijkheden resten
le: proberen de A27 over te steken en een
wisse dood tegemoet gaan, ofomkeren en
het op een akkoordje gooien met je achter-
nicht.

Het is een probleem dat zich in ons over-
bevolkte Nederland niet beperkt tot das-
sen. Of het nu gaat om bos, hei of moeras,
de Nederlandse natuur is opgedeeld in vele
kleine stukjes. Enig dier dat zich probeert
van het ene naar het andere stuk te bege-
ven, loopt binnen de kortste keren tegen
een snelweg, een industrieterrein. een stad
opeen anderszins onherbergzaam gebied
aan. En dat geeft problemen. Hoe kleiner
een natuurgebied, des te kleiner de popula-
tie die het kan herbergen. Als er geen uit
wisseling van individuen uit andere popula-
ties plaatsvindt, dan leidt dat tot inteelt.
Daarom wil de Nederlandse overheid dat

onze natuurgebieden waar mogelijk met
elkaar verbonden worden. Zo worden snel-

wegen voorzien van zogeheten faunapassa-
ges die ervoor moeten zorgen dat dieren
zich zonder gevaar van de ene kant naar de
andere kunnen verplaatsen. 'Ontsnipperen'
heet dat.

Martijn de Haan is als medewerker natuur
en landschap bil Rijkswaterstaat Utrecht
nauw betrokken bil de totstandkoming van
fa u napa ssages

Wat is precies uwjunctie binnen rUkswaters-

'Als 'natuur-en-landschapper' hou ik me

bezig met de landschappelijke inpassing
van de snelwegen en waterwegen binnen
het werkgebied van de Dienst Utrecht.
Natuur en anderszins landschappelijk
waardevolle gebieden die aan weerszijden
van een van deze werken liggen, moeten
met elkaar verbonden worden

Wat voor leidraad wordt daarbij gevolgd?
'De ontsnippering gebeurt hoofdzakelijk in

het kader van de Ecologische Hoofdstruc-
tuur, het landelijke netwerk van natuurge
bieden dat de Nederlandse overheid voor

ogen staat. De provincies zijn verantwoor-
delijk voor de totstandkoming hiervan en
hebben ecologische verbindingszones
opgesteld. Vervolgens gaan zil samen met
Rijkswaterstaat aan tafel zitten om te kijken
waar deze zones wegen kruisen. In nauw
overleg met alle betrokkenen (rijk, provin-
cie, gemeente, waterschappen, landschaps-
organisaties, boeren, etcetera) wordt dan
bekeken wat er voor oplossingen mogelijk
zijn. Het uiteindelijke resultaat is vastge
leed in het Meedarenp/an or7tsnfppering,

kortweg M) PO

Kunnen ook niet-overheden vragen om hulp

bjj ontsnipperitlg?

'Soms kan de vraag ook komen van parti
culiere organisaties. Bil de aanleg van das-
sentunnels hebben we bijvoorbeeld nauw
contact met Natuurmonumenten, Utrechts
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Landschap, Goois Natuurreservaat, Staats-
bosbeheer en vrijwilligers, allemaal ver-
enigd in het dassenplatform. Zil identiflce

ren de dassenpaden en plekken waar een
tunnel zou helpen. Rijkswaterstaat kijkt dan
naar de grondwaterstand, waar eventuele
kabels liggen en dergelijke, en zorgt er dan
voor dat er een tunnel wordt geboord."

Door wie wordt de (!Bectiviteit pari een $au-
r7apassage gemeten2
Dat varieert. In het geval van dassen hou-

den leden van het dassenplatform in de
gaten ofde tunnels gebruikt worden en of
er problemen zijn (rasters die niet goed
staan of kapot zijn). In andere gevallen laat
Rijkswaterstaat soms onderzoek uitvoeren
of bepaalde passages daadwerkelijk wor-
den gebruiktWat houdt 'ontsnippering' concreet in?

Dat verschilt per situatie. In sommige
gevallen willen we een bepaalde soort hel-
pen en kan volstaan worden met een heel
specifieke ingreep, zoals bijvoorbeeld de
aanleg van een dassentunnel. In andere
gevallen is het doel een compleet ecosys-
teem de weg over te laten steken. Zo heb-
ben we een ecoduct over de A28 aangelegd
en daarmee twee grote defensieterreinen
op de Utrechtse Heuvelrug met elkaar ver-
bonden. Daarmee helpen we een hele reeks
soorten. zoals edelhert, ree, boommarter
en zandhagedis. Daarnaast worden relatief
rustige viaducten, maar ook bruggen en
duikers, aangepast op medegebruik van de
fauna. Het gaat dan om een stobbenwa
onder een viaduct of een doorlopende
oever onder een brug.

Hoe gaat dat in zyn werk?
'De gebruikte methode hangt dan afvan
het type passage. Bil dassen is er een
gemakkelijke methode om te zien ofeen
tunnel gebruikt wordt of niet. Je spant
gewoon een stukje prikkeldraad op dassen
rug-hoogte. Daar blijven dan haren achter
zitten waaraan makkelijk te zien is ofhet
een das betreft ofiets anders. Andere zoog
dieren en amfibie6n kan men goed monito
ren met behulp van sporenbedden: bakken
zand waar de dieren sporen in achterlaten.
Voor kleine zoogdieren worden ook wel life
wraps gebruikt. Bewegingsgevoelige infra
roodcamera's kunnen ook goed werken.
Om een goed beeld te krijgen van welke
dieren een passage gebruiken, is het
belangrijk dat monitoring in verschillende

jaargetijden plaatsvindt. Zoogdieren migre
ren vooral in het najaar. amfibiedn in het

voorjaar. Het liefst wordt er een paar keer
per dag gekeken, vooral 's ochtends vroeg,

want de meeste passage vindt 's nachts
plaats

Hoe ontwerpje zo'n ecoduct?

Voor het ontwerp van dit soort passages
zijn vuistregels beschikbaar. Als je bijvoor
beeld meerdere ecosystemen de weg over
wilt laten steken, dan moet je met de
breedte van je ecoduct ongeveer 25 meter

per systeem rekenen. Het ecoduct over de
A28 is 48 meter breed. om zo ruimte te
geven aan zowel bos als heide. Langs de
randen komt een structuurrijke vegetatie
om de dieren te leiden en de weg aan het

oog te onttrekken. In het midden is schrale
grond aangebracht met daarop heide en
open zand.

Maken zeldzame dieren gebruik pari ecopas-
sages?

:De mate waarin faunapassages gebruikt
worden door dieren varieert uiteraard sterk

en is afhankelijk van allerlei factoren. Het
omringende landschap is natuurlijk zeer
belangrijk. Relatiefsimpele passages kun

nen soms erg succesvol zijn. Zo bleken
stobbenwallen onder een viaduct onder de

Az7 gebruikt te worden door zeldzame
soorten als boommarter en kamsalaman
der

Hoe wordt bepaald welk prcject voorrang

krijgt?

Hierin bewandelen we twee sporen. Ener-
zijds zijn er de projecten aan de bestaande
wegen. Jaarlijks stelt het Ministerie van
Verkeer en \Waterstaat een pot geld beschik-
baar voor ontsnippering. Dit geld wordt
verdeeld over de verschillende deelgebie-
den, waarbinnen dan gekeken wordt welke
projecten prioriteit krijgen. Anderzijds zor-
gen we voor de landschappelijke inpassing
bil reconstructies van wegen. Zo gaan de
AI 2 en de Az binnenkort grootschalig op
de schop. Als de weg dan toch open ligt,
dan zorgen wij dat er tegelijk op de juiste
plekken passages aangebracht worden.

De hamvraag is of uitwisseling een positief
eHect heeft op de betrokken populaties
Voor een antwoord op deze vraag word ik
verwezen naar Hans Bekker van de Dienst

Weg en Waterbouwkunde. "Hiervan is wei-

nig bekend. Er zijn wel modellen gemaakt
die laten zien dat faunapassages theore-
tisch gunstig zijn voor populaties. Maar het
verzamelen voor concrete gegeven s vergt
grootschalig onderzoek, wat tijdrovend en
prijzig is. Daar komt nog bil dat de eHecten
van faunapassages moeilijk los te koppelen
zijn van andere beschermingsmaatregelen
Sinds men in Nederland begonnen is met
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met een actieve bescherming van de das,
is de populatie verviervoudigd. Dassentun

Hels hebben hier een niet geringe rol in
gespeeld, maar hoe groot die rol precies is
geweest in vergelijking met bijvoorbeeld
het tegengaan van stroperij, het herstellen

van heggenlandschappen ofde herintro
ductie van dassen, is niet te zeggen

Hoe verhoudt Nederland zich tot de rest pan

Europa?
Martijn de Haan zet de resultaten op een
rij: "Er zijn nu zeven ecoducten in Neder-
land. Dat is best veel voor een klein land

Het beleidsplan van de Ecologische Hoofd-
structuur stamt al uit 1990, en heen bijge
dragen aan de totstandkoming van het
Europese netwerk Natura 2000. In Europa
lopen we op onderdelen redelijk voorop
Dat is ook niet zo verwonderlijk. Nederland
s klein en heeft een gevarieerd landschap,
veel mensen en veel versnippering
Het probleem is dus heel acuut. Over de
gehele wereld, in Canada, Duitsland, Frank-
rijk, Polen, Hon-marije en Zwitserland wor-
den ook ecoducten aangelegd. Daar heb
ben ze weliswaar grotere eenheden met
bergen en bossen, maar die zijn ook door-
sneden door wegen. We hebben hier Fran
sen, Japanners en Amerikanen op bezoek
gehad. Zil kwamen bil ons ideedn opdoen
De Nederlandse maatregelen voor de das
vindt men in het buitenland zeer interes
bant. Zelf hebben die bezoekers door hun
andere invalshoek soms ook weer idee6n

waar wil wat aan hebben

Wat zijn de plannen voor de toekomst?
'Alle projecten staan in het Meedarer7p/an

ontsnfpperfrlg. l n Utrecht is het ecoduct
over de Az8 onlangs geopend. Er is een
studie onderweg ofwe iets dergelijks voor
de A27 kunnen doen. De plannen voor de
reconstructie van de A12 liggen al klaar. De
Az is in uitvoering en krijgt een aantal
grote passages. Deze projecten moeten
rond 2010-2012 klaar zijn. Verder leggen we
regelmatig kleinere voorzieningen als fau-
natunnels en stobbenwallen aan. Genoeg
te doen dusl"
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Ken Kraaijeveld is bioloog aan de Universi
feit Leiden.

ONTSN IPPERI NG OP l NTERN ET

Het Meedarer7p/ar7 0rltsnfppering (MI PO) is

als pdf-bestand te vinden op
http://www. rwsnatuu renlandschap.nl/
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