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Inleiding.

In deze nota willen we een beknopt overzicht geven omtrent (1)

de mogelijke effectverzachtende maatregelen tegen hinder en

schade op fauna en flora tengevolge van de aanwezigheid van

verkeers- en andere infrastructuur, (2) een meer natuurgericht

beheer van deze sterk door de mens beïnvloede milieu 's, (3) de

mogelijkheden van natuurbouw in bepaalde delen daarvan en van

landschapsherstel met behulp van deze elementen.

Er wordt verwezen naar enkele algemene en gemakkelijk beschikbare

literatuurbronnen. Een uitgebreide literatuurlijst is in Bijlage

bijgevoegd, evenals verschilllende documentatiebundels.

1. vermijden van slachtoffers en hinder tengevolge van

infrastructuur.

Het betreft effectverzachtende maatregelen om de hinder voor en

de schade aan in het wild voorkomende populaties van grotere

dieren te vermij den of tegen te gaan. Daartoe behoren

wildafrasteringen, insprongen en poortjes, dassen en wildtunnels,

amfibieëntunnels en paddenoverzetacties, langs wegen,

vispassages, fauna-uitstapplaatsen en brugpassages, in en langs

waterlopen. Daarbij lijkt het ons belangrijk dat zeker niet

alleen vermeden wordt dat er verkeersslachtoffers vallen maar

vooral dat er aan een reconstructie gedaan wordt van de

samenhang der woongebieden van die dieren, b.v. niet alleen

afrasteringen maar combinatie met wildtunnels.

Inderdaad zouden afrasteringen, zonder meer, voor gevolg hebben

dat de belemmering, die een weg inhoudt voor de dispersiemoge

lijkheden van organismen, nog versterkt wordt. Een inventarisa

tie zou gemaakt kunnen worden van de gebieden in Vlaanderen waar

dergelijke dwarsverbindingen prioritair nodig zijn, b.v. het

sterk door wegen versneden Zoniënbos, tussen de staatsnatuurre

servaten De Teut en Tenhaagdoornheide. Case studies van popula

ties van Dassen, Reeën en otters kunnen helpen om de

realiseerbaarheid van maatregelen in dit verband beter te leren

inschatten. In dit verband kunnen de volgende aktiviteiten op het

IoN. gesitueerd worden: Jeanine van Vessem werkt mee aan een
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projekt dat de mogelijkheden van hervestiging van de otter in

Vlaanderen wil nagaan; D. Bauwens publiceerde over padden

overzet-acties; door J.-P. Maelfait werden verscheidene

documentatiebundels met betrekking tot deze problematiek

samengesteld (in Bijlagen). Een goed gebalanceerd recent

overzicht hiervan is: VAN NIEROP (1988).

2. Meer natuurgericht beheer en inrichting van stromend en stil

staand water.

Dit heeft betrekking op meer natuurlijke vormen van oeverbouw en

-bescherming langs waterlopen en stilstaand water. Daartoe be

hoort ook het ruimen en de aanleg van waterlopen en wateringen :

manier en data van ruiming, overdimensionering, alternatieve

oeverversteviging en dwarsprofielen. Deze problematiek vergt een

gecombineerde aanpak van hydrologische en hydrobiologische aard.

Nogal wat ervaringen daaromtrent opgedaan in Nederland kunnen

daarbij nuttig zij n . Dit probleemveld verdient bij zondere aan

dacht in het kader van land(her-) inrichting, ruilverkavelings- en

waterbeheersingswerken. Het zou nuttig zijn ook voor reeds in

uitvoering zijnde projekten alsnog na te gaan of alternatieven

haalbaar zijn.

Een summiere beschrijving van enkele mogelijkheden vindt men in

MAELFAIT (1990) en in VAN HERWAARDEN (1988).

3. Verontreinigingen door het verkeer.

- Strooizouten, uitstoot van zware metalen en stikstof vormen

naast luchtverplaatsingen een belasting voor de vegetatie en de

erbij horende fauna in de onmiddellijke buurt van het wegdek. In

welke mate deze verontreiniging en haar effecten via de voedsel

keten uitdeinen over de bredere omgeving vergt nader onderzoek.

Dit aspekt komt aan bod bij het onderzoek van een wegberm in de

gemeente Hamont (zie verder) .

- Een opvallende en voor bepaalde organismen (o.a. vogels) wel

licht ernstige verontreiniging tengevolge van verkeer is lawaai

hinder. Allerhande geluidsweringen en aarden wallen kunnen deze

hinder ten dele tegengaan. Ook hier zou een prioritaire lijst van
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de natuurgebieden waar dergelijke maatregelen nodig zijn kunnen

opgesteld worden. Een aanzet daartoe zou kunnen gemaakt worden

door de drukke verkeersaders te projecteren op de biologische

waarderingskaart. Daarbij zal wellicht aanvullend onderzoek nodig

zijn om na te gaan welke van de op deze kaart gebruikte ecotoop

eenheden het gevoeligst zijn voor deze verkeershinder.

Het belang van het probleem werd voor het eerst concreet aange

toond door REIJNEN & THISSEN (1986).

4. Natuurgericht beheer van bermen.

Dit houdt de gehele problematiek in rond de uitvoering van het

bermbesluit : timing, gereedschap en kosten van het beheer

(meestal maaien), wat met het strooisel?, biociden, groeiremmers,

e.d .. Dit besluit is van toepassing op de bermen en taluds langs

wegen, waterlopen en spoorwegen. Vele bermen vallen onder de

bevoegdheid van de gemeente (milieu-ambtenaren van). Met als

concreet onderzoeksobjekt een wegberm in de gemeente Hamont

(Noord-Limburg) is er dan ook een onderzoek binnen dit

referentiekader aan de gang op het IoN. (J.-P. Maelfait).

Daarnaast zou het wenselijk zijn dat de hogere overheid bevoegd

voor natuurbehoud inspraak zou krijgen bij het beheer van de

veelal brede bermen en taluds langs autowegen. Het in Groot

Brittanië daarvoor ontwikkelde model waarbij stroken evenwijdig

met het weglichaam met een verschillende intensiteit beheerd

worden zou dringend voor de Vlaamse situatie moeten uitgeprobeerd

worden.

Een goed overzicht van de stand zaken in Vlaanderen is terug te

vinden in AROL (1987).

5. Inschakeling van bermen en wateringen in het landschapsecolo

gisch netwerk.

Gezocht dient te worden hoe wegbermen b. v. ingeschakeld kunnen

worden in, aangesloten kunnen worden op een bestaand of te cre

ëren landschapsecologisch netwerk. Zo lijkt het ons b.v. bijzon

der nuttig te onderzoeken in hoeverre aanplanten langs autowegen

een geleidende functie kunnen hebben voor de moeilijk disperge-
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een mogelijke toepassing

verkeersslachtoffers niet

uiteraard zal bij

de risico's voor

rende bosorganismen.

daarvan gelet moeten

te verhogen.

Dergelijk onderzoek past volledig in projekt 38 van het

onderzoeksprogramma van het I.N .•

Een eenvoudig maar zeer degelijk werkje over de mogelijkheden van

landschapsherstel en -bouwen van natuurbehoud buiten de reserva

ten is LOGEMANN & SCHOORL (1988).

6. Natuurtechnische milieubouw.

Grote overhoeken die zich bevinden ter hoogte van klaverbladen of

tussen op- en afritten en de autoweg zelf bieden mogelijkheden

voor natuurtechnische milieubouw (zie Figuur). Daarbij dient

gelet te worden dat streekeigen en zo veel mogelijk op zichzelf

staande systemen aangelegd worden. Met dit laatste wordt bedoeld

dat vermeden moet worden dat er voor kruipende of lopende dieren

regelmatige uitwisselingen met andere biotopen optreden. Het

streekeigen zijn kan bevorderd worden door zoveel mogelijk ruimte

te laten voor spontane ontwikkelingen. Dit zou trouwens ook sterk

besparend zijn in vergelijking met de kosten verbonden aan de

nazorg nodig voor de thans gebruikelijke zeer dichte

aanplantingen. Tevens zou hierdoor het gebruik van totaal

herbiciden voor de aanplant vanzelf wegvallen. Alleen grotere

oppervlakken komen daarvoor in aanmerking. Zo zal er voor

amfibieën b.v. zowel een winter- als zomerhabitat moeten aanwezig

zijn. Op die manier kan er een halt toegeroepen worden aan het

streekloze, uitgevlakte landschap langs autowegen met de daaraan

verbonden implicaties qua verkeersveiligheid. Ook in de sfeer van

de landinrichting z1Jn er vele mogelijkheden voor

natuurtechnische milieubouw.

Ervaring met natuurbouw op verschillende grondsoorten wordt opge

daan door de monitoring van een natuurtuin te Hasselt (M. Hermy).

Aan te raden in dit verband zijn: LONDO (1977) en HERMY (1988).
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11 n'y a pas Iieu de clöturer systématiquement une autoroute ou une voie à grande circulation. Ce
dispositif doit être réservé aux zones ou une étude préalable a montré I'importance du risque de

- traversées animales.

Ces zones seront strictement délimitées et recevront une c1öture adaptée aux espèces susceptibles de
traverser. Ultérieurement, et si des traversées sent constatées en des zones non c1öturées, des aména-
gements complémentaires seront mis en place. '

Ces clötures devront répondre aux caractéristiques suivantes :

Implantation :

La localisation des zones de danger doit faire I'objet d'une étude préalable poussée afin de déterminer
Ie plus exactement possible les sections à protéger ainsi que les espèces animales susceptibles de tra
verser. Au niveau de chacune de ces sections, et en particulier en zone forestière, la c1öture spécifique
ne devra pas se limiter strictement à la section considérée (par ex. traversée d'un massif forestier)
mais au contraire la déborder de part et d'autre d'au moins 100 m dans Ie cas de zones de danger
localisées (clöture d'une longueur inférieure à 1000 ml, et 300 à 500 m dans Ie cas de zones plus
grandes. La détermination des surlongueurs devra être faite en fonction de la topographie.

L'arrêt des c1ötures au droit de la forêt est un point essentiel à considérer, car les cervidés longent
Ie grillage à la recherche d'une faille, et d'un grand nombre d'accidents sent reportés à cet endroit.

En limite de c1öture il est préférable de retourner
celle-ci sur elle même (fig. 1). chauSSee

On peut également prolonger la c1ötureperpendi
culairement à la route au droit de la forêt (fig. 2):

ChO\J5sie

. ;';" . .' .'. ..

CARACTÉRISTIOUES

1 - Pose

II est impératif que la c1öture soit de hauteur constante et adaptée à la configuration du terrain (cf.
fig. 3). Les parties mobiles des ouvertures de service devront être équipées du même type de gril lage
que la c1öture proprement dit, avec une hauteur identique. La hauteur de la c1öture ne devra pas non
plus diminuer au niveau du raccordement sur les passages supérieurs ou inférieurs (P.S. ou P.!.).
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La clêture une fois posée doit présenter une étanchéité parfaite aux espèces animales visées. 11 faut
peur cela qu'aucune solution de continuité n'existe, les animaux avant souvent tendance à suivre la
clêture pour trouver un point de franchissement. I1 importera donc de s'assurer que la clêture est
parfaitement jointive au sol sur toute sa longueur et cela même au niveau du franchissement des
émissaires d'eaux pluviales.

Là ou cela sera possible, il sera préférable d'enterrer la clêture sur une profondeur d'environ 30 cm.

La clêture devra également être parfaitement jointive aux ouvrages de franchissement (P.S. ou P.L).
- En zone forestière, iI sera bon d'éviter de déboiser les abords de la clêture afin d'empêcher que les
animaux puissent prendre leur élan.

Si certains passages doivent être ouverts en permanence (aire de service ouverte à la fréquentation
locale par exemple), i1s devront être équipés de daies empêchant Ie passage des ongulés (voir chapitre
"Dispositifs annexes").

2 - Dimensions et caractéristiques techniques

Hauteur : Les valeurs suivantes peuvent être retenues:

- chevreuils 1,60 m à 1,80 m (fig. 4a)
(1,50 m minimum si la pression de chasse est faible)

- cerfs 2,60 m à 2,80 m vertical avec au sommet un bavolet incliné du cêté opposé à la
route (fig. 4b).
(2,00 m minimum si la pression de chasse est faible).

- sangliers 1,20 m à 1,40 m (fig. 4c).

11 faut également tenir compte de la configuration du terrain (Fig. 3) et de facteurs d'aggravation du
risque de franchissement comme par exemple la chasse à courre.

3· Fixation

Elle sera faite sur des poteaux de tension avec jambes de force dont I'écartement ne dépassera pas
8 à 10 m pour les chevreuils et les cerfs, 4 m pour les sangliers et fixés sur sode en béton. Dans ce
dernier cas, il sera nécessaire de prévoir la fixation des 4 fils inférieurs à des piquets intermédiaires
placés tous les 2 m fig. 4c). En outre, et si Ie grillage est simplement jointif au sol, un fil de ronce
devra être posé au ras du sol afin d'éviter que les sangliers n'essaient de Ie soulever de force .

. ... ~": ......

Clêture pour cervidés

_0 __.>:01
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. Grillage

devra répondre aux caractéristiques suivantes :

. bonne visibilité pour les animaux et les hommes,

. limite supérieure pas trop visible,

pas de fils très tendus, mais une bonne jonction entre les fils horizontaux et verticaux. Ceux·ci
seront noués ou soudés,

- diamètre des fHs égal ou supérieur à 2,0 mm, réalisés en métal non oxydable,

- grillage enterré sur 20 à 30 cm dans les zones vives en sangliers et retourné en équerre (fig. 5) s'il
doit arrêter des animaux fouisseurs,

- dimension des mailles : on utilisera de préférence un grillage à mailles progressives arrêtant à la fois
les grands et les petits animaux,

- écartement entre les fils verticaux 15 cm, écartement entre les fils horizontaux en fonction des
animaux (fig. 3) :

zone a) petits mammifères : de 2,5 cm à 5 cm,

zone b) sangliers, chevreuils : de 7 à 15 cm afin d'éviter Ie franchissement par les jeu nes (faons en
particulier),

zone c) cerfs : 30 cm.

CI6ture pour petits animaux, raccordée au
garde·corps d'un ouvrage de franchissement,
par un grillage simple·torsion.

2· Les fils de 'ronce en haut de cl6ture,
sont à éviter (effets psychologique et
esthétique négatifs, risque de blessures
pour les animaux).
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CLOTURES POUR GRANDS ANIMAUX
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Echelle .. 1f20

,
U

Q

~

Fig. 4a - Chevreuil Fig, 4b - Cerf



21

1 1

I I

i

~ 'Gcm -,

I-

I
1 1

I
I

0 I, c
co

-I.

I.
I.OOem

Fig. 4c - Sanglier

: I
i i I

I

i I

I I

200cm

CLOTURES POUR ANIMAUX FOUISSEURS

n présence d'animaux fouisseurs, la c1öture devra être enterrée et coudée à 90· vers I'extérieur ; Ie
lS échéant on pourra compléter une c1öture normale par une nappe de grillage triple torsion enterrée,
Judée et ligaturée sur la nappe verticale (cf. fig. 5).

bservation :
'n choisira un grillage plastifié à haute adhérence ou un grillage à alliage d'aluminium car ils ne de·
Iafldent pas d'entretien et résistent à la corrosion.
est très difficile de couder correctement Ie grillage simple torsion perpendiculairement au sens des

lires.

clo/ure",

FIG. 5
Disposilion du grilloge. ligoluré
sur 10 cia/ure.
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CLOTURES MIXTES PETlTS ET GRANDS ANIMAUX

Plusieurs solutions sont possibles :

- insta lier une doublure grillagée triple torsion à maille hexagonale de 31 mm, à la base d'une c1öture
pour grands animaux, sur une hauteur de 50 à 100 cm,

- poser un grillage grand gibier à mailles progressives,

- poser un grillage à mailles rectangulaires.

ENTRETIEN

L'efficacité de ces clötures est liée à leur entretien régulier ; toute brèche constatée lors des opérations
devra être immédiatement colmatée, que ce soit au niveau de la c1öture proprement dite ou au niveau
du sol sous-jacent.

Une attention particulière devra être portée aux
zones ou la clöture barre un collecteur d'eaux
pluviales, afin d'éviter un colmatage du grillage et
un risque d'obstruction des collecteurs. A ce
niveau, il sera conseillé de Ie rem placer par une
grille fixe apposée contre lui, avant la forme du
collecteur, et constituée de barreaux verticaux d'un
écartement de 2 cm, afin d'en faciliter Ie nettoyage
à I'aide d'un outil type rateau.

Cette grille permettra en outre d'arrêter les dé
chets solides volumineux en provenance de la plate
forme autoroutière.

REMARQUE:

Les observations effectuées sur un certain nombre de c1ötures en place montrent que les défauts les
plus fréquemment constatés sant les su ivants :

- manque d'étanchéité des clötures, ta nt au niveau du sol que des émissaires d'eaux de ruissellement,
ou du raccordement sur des passages supérieurs ou inférieurs,

- clötures arrêtées au droit des lisières forestières, donc facilement contournables par les animaux.

II est souhaitable que lors des travaux d'entretien, ces c1ötures soient mises en conformité avec la
présente note d'information.

Clöture n'ayant pas été prolongée au droit
de la lisière forestière.



Clêture détériorée permettant Ie passage
des animaux.

Grillage non enterré forcé par un sanglier.

Manque d'étanchéité au niveau du collecteur
d'eaux pluviales.

23



18 définir des mesures de protection
(suite)

C/öture à mailles progressives et clàture à petites
maifles

Les grillages utilisés S8ront de préférence à mailles
progressives pour arrêter aussi les petits animaux et
seront réalisés en fil d'un diamètre au moins éga! à
2mm,

L'espacement entre les supports sera compris entre 4
et 10 mètres suivant les espèces en présence,

~L u'êêl
i

~: ~ ,

'"1>'_''' .., --1!0"'/ .,.
SOcm .." -s67"m

Clàfure détériorée - Photo SETRA -

Détermination de la hauteur minimale des clötures en fonctions de
la configuration du terrain: la hauteur est fonction du type de
clóture (eert, chevreui/, sang/ier) et est mesurée du cóté d'ou vient
/'animal

, .
é";W:-"'/ ,';/:,~ ,//'/ >

~~.<' ",:,-::<>;-:;
u/I;.,/",,/, <, ,c
'///.x'///.....

\,. v." ",'j'.'\.." •.'.' .',1XS' /;<' ,/«« ;
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«//,'>..... / ../. <"'xX<-.·:'»«<._ >
):-;:~"" .. / .. //.,/ . ,ç.,:-.<.>..//...... "
~..
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Les clölures ne sont autiliser que lorsque {es etudes
ont mantra /ïmportance du risque des traversées
animales. Quelques precautions lors de leur instal/ation
garantissent un maximum d'efficacité :

efles seran! installées au niveau de chacune des
sections a protéger et déborderont SUf 100 a 500
metres de part et d'Butfe (en fonetion de fa topogra
phie et de I'occupation des sols) pour éviter que les
animaux ne les contournent après les avoir /ongées.

efles seran! de hauteur constante et adaptee a Ja
configuration du terrain. Les parties mobiles des
ouvertures de seNice répondront aux mêmes earae
téristiques :
- 2.60 m à 2.80 m pour Ie cerf.
- 1.60 ma 1.80 m pour Ie chevreuil,
. 1.20 m a 1.40 m pour Ie sang!ier,
NB : i! s 'agit /à de valeurs minima/es.

Ef!es doivent être infranchissables et parfaitement
étanches aux animaux des espèces visées :
. Les cfotures seront jointives au sol sur toute leur

fongueur,
- les c/ótures seront jointives aux ouvrages de

franchissement quels qu'ils soient et des grilles
seront instaffées au droit des fossés,

- iI est prêférable d'enterrer la clóture sur une
trentaine de centimètres. A défaut. on fa fixera au
sol et un fif de ronce p/acé dans fe bas fimitera fes
efforts des sangliers, pour la sou/ever de force.

LES CLOTURES
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Rasterhoogte: 1.50 m.
Afmeting palen: 0 0.10 m x lang-1.60 m.
Afmeting hoek- en schoorpalen: 0 0.10 m x lang 2.00 m.
Afstand tussen de palen 3.00 m h.o.h.
Gaas: Casanet-gepunt1ast, 254 x508 25 m/rol.
Toegepaste draden: - 1 puntdraad bovenkant gaas;

- 1 spandraad in het midden;
- 2 puntdraden onderkant gaas, 1 op 5 cm

boven en 1 op 5 cm onder maaiveldhoogte.
Spandraad: zwaar verzinkt (3xZn), type Kr~po, no. 14.
Puntdraad: zwaar verzinkt (3xZn), type Motto.
Spanners: thermisch verzinkt.
Puntdraden en spandraad om de 0.50 m vastkrammen aan het gaas.
Het gaas wordt 0.20 m ingegraven en 0.30 m vlakgelegd.
Conservering van de hoek-, schoor- en tussenpalen: onder
vacuümdruk gecreosoteerd volgens enkel Ruping-proces (NEN 3255
met 90 kg/m').
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Combinatie-raster
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Herten, reeên- en zwijnenkerend raster
Rasterhoogte: 1.80 m.
Afmeting palen: ~ 0.12 m x lang 3.50 m.
Afstand tussen de palen 4.00 m h.o.h.
Gaas: uitvoering lichte Ursus; type 200/22, draaddikte 1.9 mmo
(Alternatief: uitvoering Ursus Wildgatter.)
Toegepaste draden: ~ 2 spandraden in het midden van het gaas;

- 1 puntdraad 5 cm boven het maaiveld
tegen het wroeten door de wilde zwijnen;

- 2 puntdraden aan boven- en onderkant,
met binddraad gevlochten aan het gaas.

Spandraad: zwaar verzinkt (3xZn), dik 3.4 mmo
Binddraad: zwaar verzinkt (3xZn), dik 2 mmo
Puntdraad: zwaar verzinkt (3xZn), type Motto.
Spanners: thermisch verzinkt.
Bevestiging gaas met aluminium knopen aan de spandraden.
Bevestiging gaas én draden aan palen d.m.v. krammen.
Het gaas wordt 0.20 mingegraven.
Conservering van de hoek-, schoor- en tussenpalen : onder
vacuümdruk volgens enkel Ruping-proces (NEN 3255 met 90
kg/m3 ).
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Bevestiging gaas met aluminium knopen aan de 4 spandraden.
Bevestiging gaas èn draden aan palen d.m.v. krammen.
Het gaas wordt 0.50 mingegraven.
Conservering van de hoek-, schoor- en tussenpalen: onder
vacuümdruk gecreosoteerd volgens enkel Ruping-proces (NEN 3255
met 90 kg/m3 ).

Uitvoering rasterhoogte: L80 m
Dit raster is tevens hertenkerend uitgevoerd.
Afmetingen palen ~ 0.12 m x lang 3.00 m.
Afmetingen hoek- en schoorpalen ~ 0.14 m x lang 3.50 m.
Boven het gaas worden 2 draden bevestigd.

Reeênraster

':;'~'. : : ; : : : ; ..,.:;.,.. :..:'.,' : : ; :;..;

Rasterhoogte: 1.70 m.
Afmeting palen: ~ 0.12 m x lang 2.50 m.
Afmeting hoek- en schoorpalen ~ 0.14 m x lang 3.00 m.
Afstand tussen de palen 4.00 m h.o.h.
Gaas: uitvoering lichte Ursus; type 145/19, draaddikte 1.9 mm

(Alternatief: uitvoering Ursus Wildgatter; type 150/13/
15L, draaddikte 1.6 mmo Dit gaas is opgebouwd uit staal
draden met hogere treksterkte. Ursus Wildgatter is le
verbaar in diverse draaddjkten en maaswijdten.)

Toegepaste draden: - 2 puntdraden aan boven- en onderkant,
met binddraad gevlochten aan het gaas;

- 2 spandraden in het midden van het gaas;
- 2 spandraden boven het gaas.

Spandraad: zwaar verzinkt (3xZn), dik 3.4 mmo
Binddraad: zwaar verzinkt (3xZn), dik 2 mm.
Puntdraad: zwaar verzinkt (3xZn), type Motto.
Spanners: thermisch verzinkt.
Bevestiging gaas met aluminium knopen aan de spandraden.
Bevestiging gaas èn draden aan palen d.m.v. krammen.
Conservering van de hoek-, schoor- en tussenpalen: onder
vacuümdruk gecreosoteerd volgens enkel Ruping-proces (NEN 3255
met 90 kg/m3 ).
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Rasterhoogte: 1.00 m.
Afmeting palen 0 0.12 m x lang 2.00 m.
Afmeting hoek- en schoorpalen: 0 0.12 m x lang 2.50 m,
Afstand tussen de palen 4.00 m h.o.h.
Gaas: zware Ursus; type 120/11, draaddikte 3 mmo
Toegepaste draden: - 1 puntdraad bovenkant gaas;

- 1 puntdraad onderkant gaas;
- 1 puntdraad 5 cm boven het maaiveld tegen

het wroeten van de wilde zwijnen;
- 1 spandraad in het midden van het gaas.

Spandraad: zwaar verzinkt (3xZn), dik 3.4 mmo
Bindoraad: zwaar verzinkt (3xZN), dik 2 mmo
Puntdraad: zwaar verzinkt (3xZn), type Motto.
Spanners: thermisch verzinkt.
Bevestiging gaas: met binddraad gevlochten aan bovenste
puntdraad; met aluminium knopen aan spandraad en onderste
puntdraad.
Bevestiging gaas èn draden aan palen d.m.v. krammen.
Het gaas wordt 0.20 mingegraven.
Conservering van de hoek-, schoor~ en tussenpalen: onder
vacutimdruk volgens enkel Ruping-proces (NEN 3255 met 90
kg/m3 ).

Zwaar uitgevoerd wilde-zwijnenraster

Uitvoering rasterhoogte: 1.50 m
Specifiek voor situaties met een hoge populatie wilde zwijnen
in een klein gebied.
Afmeting palen: 0 0.12 m x lang 2.50 m.
Afmeting hoek- en schoorpalen: 0 0.14 m x lang 3.00 m.
Afstand tussen de palen 3.00 m h.o.h.
Gaas: zwaar verzinkt vierkant vlechtwerk, maat 40 x 2,7 x

2000; als alternatief in geplastificeerde uitvoering.
Toegepaste draden: - 1 spandraad 20 cm onder het maaiveld;

- 1 spandraad bovenkant gaas;
- 2 spandraden in het midden van het gaas;
- 1 puntdraad 5 cm boven het maaiveld

tegen het wroeten van de wilde zwijnen.
Spandraad: zwaar verzinkt (3xZn), dik 3.4 mmo
Puntdraad: zwaar verzinkt (3xZn), type G1idden.
Spanners: thermisch verzinkt.

bij 1 a gel
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TECHNISCHE GEGEVENS RASTERTYPEN

Konijnenraster

-

Rasterhoogte: 0.90 m.
Afmeting palen: 0 0.10 m x lang 1.60 m.
Afmeting hoek- en schoorpalen 0 0.12 m x lang 2.00 m.
Afstand tussen de palen 3.00 m h.o.h.
Gaas: zwaar verzinkt zeskant vlechtwerk 25, maat 25 x 0.8 x

1200; als alternatief in geplastificeerde uitvoering.
Toegepaste draden: - 1 puntdraad onderkant gaas;

- 1 spandraad in het midden;
- 1 spandraad 5 cm boven het gaas om de

gaasmat op spanning te houden.
Spandraad: zwaar verzinkt (3xZn), dik 2.8 mmo
Puntdraad: zwaar verzinkt (3xZn), type Motto.
Spanners : thermisch verzinkt.
Bevestiging gaas met aluminium knopen aan beide spandraden en
het puntdraad.
Bevestiging gaas èn draden aan palen d.m.v. krammen.
Het gaas wordt 0.10 m ingegraven en 0.20 m vlakgelegd.
Conservering van de hoek-, schoor- en tussenpalen: onder
vacuUmdruk gecreosoteerd volgens enkel Ruping-proces (NEN
3255 met 90 kgjm3 ).

Wilde-zwijnenraster

+t
----l~_I~>·:-:·;,,::;·;,:-··;···:::J·,·.. ,····,·,.. ,......···:II,;~

h;:: ',":',":'. ''i'' .': :, ': , :':.: ','.,.':: " .. '

72 biJ l.g. 1



27

NASSE POUR GRANDS ANIMAUX

11 s'agit de dispositifs à sens unique permettant aux animaux avant contourné une clöture et se retrou
vant dans I'emprise routière, de s'échapper. Lorsque des cervidés sont emprisonnés sur une emprise,
ils refusent de la quitter en contournant les clötures si celles-ci débordent du massif forestier, préférant
rester Ie long de la c1öture au niveau du massif ; c'est donc à Ce niveau qu'il convient de mettre en
place de tels dispositifs.

1· Implantation

Propositions établies par la Fédération des chasseurs du Bas-Rhin.
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2· Réalisation

11 est préférable de réaliser la nasse en même tem ps
que la pose de clêture. Le dispositif devrait être
complétê par des plantations de genêts ou autres .
plantes appêtentes dont I'effet est de rassurer
I'animal et d'orienter son parcours vers la sortie.
La Sociétê des autoroutes du Nord et de l'Est de la
France (SANEF) a mis en place une nasse sur
I'autoroute A.34, à I'endroit même ou Ie P.S. du
col de Saverne aurait dû être construit, puisque
c'est une zone de passage fréquent de cervidês.

L'emplacement et la réalisation ont êté conjoin·
tement dêcidés par la SAN EF et la Fêdêration des
chasseurs du Bas-Rhin.

Le prix de revient des matêriaux s'est êlevé à
2000·3000 F, pose non comprise (1979).
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Un autre principe est utilisé aux Ëtats-Unis : la porte est constituée de deux rangées de lamelles soupies
emboîtantes, chaque rangée étant portée par un axe vertical à mobilité réduite (Fig. 1 et 21.

Fig. 1 - Vue de face d'une porte à sens unique
(dimensionnée pour Ie cerf mulet· Odocoileus hemonius hemonius) d'après Reed et al (1974)

Fig.2 - Vue de dessus
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GRILLES POUR GRANDS ANIMAUX

Ce sont des claies empêchant Ie passage des ongulés au niveau des accès de service lorsque ceux .ci
doivent rester ouverts, de façon permanente ou non, à la circulation.

Elles sont équipées de barreaux fixes ou mobiles, ces derniers paraissant avoir une meilleure efficacit:?

c/o/ure

'./
,!..fos5e

i
L-C/o,e f barreoux mobIles J

Grille anti·ongu!és - Schéma d'implantation

Grille anti·ongulés en forêt de Chambord
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111 - CLOTURES

Fiches Techniques

Ces fiches ont été réalisées à partir des données fournies par les fabricants.
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A - CLOTURES POUR PETlTS ANIMAUX

• Grillages à mailles progressives

• Grillages à mailles régulières - type simpIe torsion

• Grillages à mailles régulières - type triple torsion

• Grillages à mailles régulières - mailles rectangulaires
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Grillages à mailles progressives

Type DICLO léger

DIRICKX SA
Congrier
53800 RENAZE
Tél. (43) 06.40.48

EZY-sur-EURE
Tél. (37) 64.73.83

MERCUES
Tél. (65) 36.05.39

FRANCE CARACTËRISTIQUES

98 cm, 122 cm, 147 cm, 200 cm.

mai1les progressives nouées 
galvanisé.

3,8 cm jusqu'à 17,5 cm.

15 cm.

2,5

2,Omm.

poteaux FAPEX galvanisé sans fil
d'attache.

scellé.

Hauteur

Nature du treillis

08SERVATIONS:

Utilisable en 200 cm pour Ie chevreuil.

Socle

Distance des fils horizontaux

Distance des fils verticaux

ofils de lisière

oautres fils

Nature des poteaux

11,5

"
,9

...17,5,

,

,
,
J

:100
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Type AEMPAAT

TREFILUNION
Tréfileries des ateliers
de Commercy
B.P.89
55200 COMMERCY
Tél. (29) 91.01.04

CARACTËRISTIQUES

95 cm, 150 cm, 180 cm.

mailles progressives soudées·galvanisé.

mailles de 2,5 cm à 15,2 cm.

15 cm.

2,2mm.

2,2 mmo

galvanisé piquet Tenor sans fil
d'attache (Ianguette et encoche).

brochage au sol ou socle en béton.

tous les 25 à 50 m.

tous les 8 à 10 m.

OBSERVATIONS

Mailles très bien adaptées aux petits gibiers.
Clöture utilisable pour Ie chevreuil en 1BO cm en augmentant Ie
nombre des poteaux de tension et intermédiaires (cf. "caractéristi·
ques générales").
Les c1ötures REMPART peuvent être fournies en aeier autopatinabie
COR·TEN. Résistance complète à la corrosion atmosphérique après
stabilisation de I'aeier.
Ce type d'acier étant peu visible dans Ie milieu paraît à déconseiller
en raison du risque de danger qu'il présente pour les animaux (et
éventuellement les hommes).

Socle

Poteaux de tension avec
jambe de force

Poteaux de soutien
intermédiaires

Hauteur

Nature du treillis

Distance des fils horizontaux

Distance des fils verticaux

oFils de lisière

oAutres fils

Nature des poteaux

~
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Type URSUS léger

BEKAERT FRANCE
28, rue de la Redoute
92260 FONTENAY-aux-ROSES
Tél. 661.33.03

CARACTËRISTIQUES

Nature du treillis mailles progressives, nceud en spirale
galvanisé.

Distance des fils horizontaux mailles de 5 cm à 15 cm.

Poteaux de tension avec
jambe de force distance tous les 8 à 10 m.

Poteaux intermédiaires distance tous les 5 m.

Utilisable en 200 cm pour Ie chevreuil.

""I
!,

,

Hauteur

Distance des fils verticaux

(ij Fils de lisière

(ij Autres fils

Nature des poteaux

Sode.

100 cm, 122 cm, 145 cm, 200 cm.

15 cm.

2,5 mmo

2,00 mmo

galvanisé.

béton - piquets scellés sur 1/3 de leur
hauteur.

OBSERVATIONS

Gamme étendue de grillages étudiée en fonction des animaux.

Type VAUBAN léger

Tréfileries et cäbleries
CH IER-CHATI LLON-GORCY
Courcellor II
33-35, rue d' Alsace
92300 LEVALLOlS
FRANCE CARACTËRISTIQUES
Tél. 759.67.90

Utilisable en 200 cm pour Ie chevreuil.

'"

r--< \ ~ ._.-

101,,3,8

Hauteur

.Nature du treillis

Distance des fils verticaux

(ij Fits de lisière

(ij Autres fils

Nature des poteaux

OBSERVATIONS:.

98 cm, 122 cm, 148 cm, 200 cm.

mailles progressives nouées, galvanisé .

15 cm.

2,2 mmo

2,2 mmo

non précisé.



3RILLAGE
;IMPLE TORSION

:::LOTURE LEMAIRE
323, rue de Paris
~5150 TAVERNY
Tél. 995.92.03
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Grillages à mailles régulières
Type simple torsion

CARACTËRISTIQUES

Hauteur 100 cm, 125 cm, 150 cm, 175 cm

Nature du treillis galvanisé - plastifié - duralinox
plasitor lourd.

Distance des fils horizontaux mailles de 45 mmo

odes fils 2,2 mmo

Nature des poteaux piquets métalliques T, galvanisés
espacés de 3 m.

Grillage souple, épouse les pentes et accidents de terrain.

OBSERVATIONS

Visuellement plus opaque que les grillages à J'!1ailles rectangulaires.

Utilisable pour Ie chevreuil à partir de 175 cm.

Résistance à la corrosion - Pas d'entretien.

Ce grillage existe en plastifié (vert-blanc), technique DT-PLAST.

Hauteur de 0,50 m à 2,50 m.

GRILLAGE
SIMPLE TORSION
DURALINOX

DIRICKXS.A.
Congrier
53800 RENAZE
Tél. (43) 06.40.48

EZY-sur-EURE
Tél. (37) 64.73.83

MERCUES
Tél. (65) 36.05.39

FRANCE

CARACTËRISTIQUES

Hauteur

Nature du treillis

Distance des fils

odes fils

Nature des poteaux

100 cm, 125 cm, 150 cm, 175 cm,
200 cm, 250 cm.

fils alliage d'aluminium duralinox.

mailIe de 50 x 50 mmo

2,3mm.

poteaux FAPEX

OBSERVATIONS

Utilisable pour Ie chevreuil à partir de 175 cm.

Visuellement plus opaque que les grillages à mailles rectangulaires.



GRILLAGE SIMPLl
TORSION DURALINOX
Ets. PLACE
1, rue d'Aulnoye
59145 BERLAIMONT
Tél. 63.38.61 ·63.38.62
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CARACTtRISTIOUES

Hauteur

Nature du treillis

Distance des fits

lil des fils

Nature des poteaux

Poteaux intermédiaires

100 cm jusqu'à 400 cm.

simple torsion en fil d'alliage léger
"Duralinox".

maille 45 mm

2,40 mmo

fer percé, galvanisé.

2,50 m.

Hauteur

GRILLAGE SIMPLE
TORSION
GANTOIS
88105 SAINT-Dlt
B.P.307
Tél. 56.19.03

Agences et dépöts à
Compagnie des Clötures
170, bd de Charonne
75020 PARIS
Tél. 370.22.13

SAINT-DIË, LYON
ROUBAIX,BORDEAUX
MARSEILLE, RENNES

(F RANCE)

Pas d'entretien, peut être enterré.

OBSERVATIONS

Visuellement plus opaque que les grillages à mailles rectangulaires.

Utilisable pour Ie chevreuil à partir de 160 cm.

CARACTtRISTIOUES

100 cm, 125 cm, 150 cm, 200 cm,
225 cm, 250 cm.

Nature du treillis mailles simples torsions :
- grillage galvanisé,
- grillage rhinoplast-vert,
- gril lage en alliage d'aluminium.

Distance des fils maille 45 mmo

lil des fils 2,2 mmo

Nature des poteaux métal.

Poteaux intermédiaires espacement 2 m, 2,25 m ou 3 m.

Le grillage RHINOPLAST (enrobé d'une couche de plastiquel résiste
à la corrosion atmosphérique, aux produits chimiques, aux chocs.
Pas d'entretien, iI peut être enterré.

OBSE RVATIONS

Utilisable pour Ie chevreuil en 200 cm.
Visuellement plus opaque que les grillages à mailles rectangulaires.

Meilleure intégration possible du grillage plastifié type "Hhinoplast".
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Grillages à mailles régulières
Type triple torsion

Ce type de grillage, très léger, ne peut être utilisé que pour doubler Ie
pied de ciöture pour les grands animaux, avec enfouissement éventuel
(fil en alliage d'aluminium ou plastifié).

GRILLAGE
TRIPLE TORSION

Clötures LEMAI RE
323, rue de Paris
91500 TAVERNY
FRANCE
Tél. 995.92.03

BEKAERT-FRANCE
28, rue de la Redoute
92260 FONTENAY-aux-ROSES
Tél. 661.33.03

CHIERS - CHATI LLON
GORCY
Courcellor II
33-35, rue d'Alsace
92300 LEVALLOlS
Tél.759.67.90

TREFILUNION
Tréfileries des ateliers de
Commercy
B.P.89
55200 COMME RCY
Tél. (29) 91.01.04

CARACTË RISTI OUES

Hauteur
Natu re du tre ill is
Distance des fils
odes fils

CARACTËRISTIOUES

Hauteur
Nature des treillis
oDistance des fils

oDes fils

CARACTËRISTIOUES

1) Hauteur
Nature du treil lis

Distance des fils

2) Hauteur
Nature du treil lis

Distance des fils

CARACTËRISTIOUES

1) Hauteur
Nature du treillis
Distance des fils

2) Hauteur
Nature du treillis
Distance des fils

3) Hauteur
Nature du treillis

Distance des fils

1,00 m, 1,20 m, 1,50 m, 180 m, 2 m.
mailIe hexagonale, galvanisé.
31 mmo
1,1 mmo

0,50 m, 1 m.
mailIe hexagonale-plastifié vert sapin.
3 dimensions de mailles : 13 mm,
25 mm, 50 mmo
0,6/1,0 mm pour les mailles 13 et 25.
1,0/1,5 mm pour les mail les 50.

0,50 m à 2,00 m.
maille hexagonale- galvanisé de 10 mm
à 51 mmo
de 10 mm à 51 mmo

1,00 m.
gril lage noir, à partir de fil recuit.

5largeurs: 19 - 25 - 31 - 41 - 51 mmo

0,50 -0,80 -1,00 -1,20 -1,50 -2,00 m.
mailIe hexagonale - galvanisé.
mailles de 10 à 51 mmo

0,50 -0,80 - 1,00 -1,20 - 1,50 - 2,00 m.
aluminium.
mailles de 10 à 51 mmo

0,40 - 0,50 m.
plastifié (canalisations),

maille de 41 mmo



Type REMPART
TREFILUNION
B.P. B9
55200 COMMERCY
Tél. (29) 91.01.04
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Grillages à mailles régulières
Mailles rectangulaires

CARACTERISTIQUES

Hauteur 120 cm, 150 cm, 190 cm.

Nature cu treillis mailles rectangulaires soudées,
galvanisé.

Distance des fils horizontaux 10,2 cm
(2Q cm pour la hauteur 120 cm).

Distance des fils verticaux 5 cm.

eb des fils 2,7 mmo

OBSERVATIONS

Clöture à usage mixte (grands et petits animaux). A surélever par un
bavolet pour Ie cerf. Utilisable en 120 cm pour Ie sanglier.
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B - CLOTURES POUR GRANDS ANIMAUX



Type REMPART

TRËF ILUNION
Trélileries des ateliers
de Commercy
B.P.89
55200 COMMERCY
Tél. (29) 91.01.04

'"
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CARACTËRISTIQUÉS

Hauteur 140 cm - 200 cm - 245 cm.

Nature du treillis mailles progressives soudées.
Galvanisé.

Distance des lils horizontaux 7,62 à 25,4 cm.

Distance des fils verticaux 15,24 cm.

olils de Iisière 3,4 mmo

lil autres lils 3,00 mmo

Nature des poteaux galvanisé.

Poteaux de tension avec
jambe de force tous les 25 à 50 m.

Poteau de soutien
intermédiaire tous les 8 à 10 m.

Soele brochage au sol ou béton.

Ëlasticité de la nappe due aux crantages des fils horizontaux.

OBSERVATIONS

Utiliser de préférence des soeles béton, en respectant les intervalles
indiqués dans les "caractéristiques générales".

Utilisable pour Ie cerf en 2,45 m.

___~__:"k"- """._)"'44..aa._....."",""..



Type URSUS fort

6EKAERT
26, rue de la Redoute
92260 FONTENAY-aux-ROSES
Tél. 661.33.03
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CARACTËRISTIQUES

~ ou

o,,..

IJ
I

Hauteur

Nature du treil lis

Distance des fils horizontaux

Distance des fils verticaux

oFils de Iisière

oAutres fils

Natu re des poteaux

Socle

140 cm -200 cm.

1) mailles progressives nouées-
galvanisé.

2) mailles semi-régulières.

1 ) 5 cm à 20 cm.
2) 10 cm à 20 cm.

15 cm.

3mm.

2,50 mmo

mét.al.

béton.
~,
~

~

!-

~
~,
~

2- ',[

Poteaux intermédia ires 4 m.

06SERVATIONS

Clöture à mailles progressives, également valable pour Ie petit gibier.
Les supports métalliques sont fichés dans des plots en béton, en cas
de réparation iI n'est pas toujours aisé de remplacer Ie béton.

Pour faciliter Ie remplacement des poteaux métalliques iI serait inté
ressant de disposer de doubles prises dans Ie socle et dans lesquelles
Ie poteau serait fixé par une vis ou une goupille.
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CARACTËRISTIQUES

Hauteur 1) 140 - 120 cm.

Nature du treil I is 1) mailles progressives nouées,
galvanisé.

2) mailles régulières.

Distance des fils horizontaux 1) 7,6 mm à 22,9 mmo
2) 20 mmo

Type VAUBAN lourd

Tréfileries et cäbleries
CHIERS - CHATILLON
GORCY - COURCELLOR II
33-35, rue d'Alsace
92300 LEVALLOlS
Tél. 759.67.90

14 r.

20,':

n,H

15,/

Distance des fils verticaux

o Fils de Iisière

o Autres fils

OBSERVATIONS

15 cm.

2,7mm.

2,4mm.

Hauteur insuffisante pour cerf et chevreu iI.

Clöture pour sanglier.

."

DICLO lourd

DI RICKX SA
Congrier
53800 RENAZE
Tél. (43) 06.40.48

139 cm.

mailles progressives nouées,
galvanisé.

15 cm.

3,7 mmo

3,Omm.

métal.

poteaux Fapex.

CARACTËRISTIQUES

OBSERVATIONS

Clöture pour sanglier.

Hauteur insuffisante pour cervidés.

Hauteur

Nature du treillis

Distance des fils verticaux

oFi1s de Iisière

oAutres fils

Nature des poteaux

Poteaux de tension

• , 7,5;

,

27530 EZY-sur-EURE
Tél. (37) 64.78.83

MERCUES
46000 CAHORS
Tél. (65) 36.05.39
FRANCE 1)9

H ".e
'-,

rt
~.9

U-lC),S
(j_ci .•~"L .1



GRILLAGE SIMPLE
TORSION DURALINOX

DI RICKX SA
Congrier
53800 RENAZE
Tél. (43) 06.40.48
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CARACTËRISTIQUES

27530 EZY-sur-EURE
Tél. (37) 64.73.83

MERCUES
46000 CAHORS
Tél. (65) 36.05.39

Hauteur

Nature du treillis

Distance des fils

ca des fils

Pas d'entretien.

150 cm, 175 cm, 200 cm, 250 cm.

fils alliage d'aluminium duralinox.

50mm.

3mm.

GRILLAGE ONDULË
DURALINOX

Ets PLACE
1, rue d'Aulnoye
59145 BERLAIMONT
Tél. 63.38.61

OBSERVATIONS

Visuellement plus opaque que les grillages à mailles rectangulaires.

CARACTËRISTIQUES

Hauteur

Nature des treillis

Distance des tils

ca des fils

Nature des poteaux

Pas d'entretien.

OBSERVATIONS

1,50 à, 175 m, 2,00 m, 2,50 m.

grillage ondulé, bordures défensives
en fils d'alliage duralinox.

mailles 50 mmo

3,90 mmo

poteaux ter ga Ivanisé.

Visuellement plus opaque que les grillages à mailles rectangulaires.

Raccordement du remaillage très délicat.
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Le grillage RHINOPLAST (enrobé d'une couche de plastique)
résiste à la corrosion atmosphérique, aux produits chimiques, aux
chocs. Pas d'entretien. II peut être enterré.

GRILLAGE SIMPLE
TORSION . FORT

GANTOIS
88105 SAINT-DIË
B.P. 307 . FRANCE
Tél. 56.19.03

Agence et dép6ts à
Cie des CI6tures
170, bd de Charonne
75020 PARIS
Tél. 370.22.13

SAINT·DIË· LYON·
ROUBAIX· MARSEILLE
RENNES.

CARACTËRISTlQUÈS

Hauteur

Nature du treillis

Distance des fils

l;1 des fils

200 cm, 225 cm, 250 cm.

simple torsion . Rhinoplast.

50mm.

3mm.



Documentatie: wildviaducten
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Wildviaducten

Autosnelwegen, ingesloten door 2 m hoge hekwerken om botsingen
tussen verkeer en wild te voorkómen, vormen een absolute bar
rière voor de meeste dieren. Met name ten behoeve van grofwild
kunnen met zand, aarde en struiken beklede viaducten aangelegd
worden, zodat er een verbinding tussen twee (leef)gebieden
ontstaat c.q. blijft. Omdat deze viaducten vaak in eerste in
stantie ten behoeve van hertachtigen (cervidés (fr.» aange
legd worden, wordt de term cerviduét nogal eens als synoniem
voor wildviaduct gebruikt. In Nederland zijn twee wildvia
ducten aangelegd over de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem.

wil d v i a d u c ten 7



2.1 Constructietypes

A
Voor het wildviaduct ter hoogte van Woeste Hoevé is gebruik
gemaakt van drie grote buizen, waar het verkeer doorheen wordt
geleid. De buizen zijn opgebouwd uit meerplatige profielen,
bestaande uit gegolfde thermisch verzinkte stalen platen met
een lengte van 3 m. Het geheel wordt ondersteund door een
betonnen fundering en betonnen steunbalken. be doorrijhoogte
voor het verkeer is in het midden van de buizen 8 m en aan pe
zijkanten 4.60 m.
De ruimte tussen de duikers wordt opgevuld met zand, deze
laag is minimaal 2 m dik. Op het zand is een 0.50 m dikke laag
bosgrond aangebracht, waarin eikenstruiken zijn ingeplant.
De doorgangsbreedte voor het wild is 50 m, exclusief de aan
weerszijden aangelegde aarden geluidswallen; de lengte van de
passage bedraagt 80 m.

. .
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B
Het wildviaduct ter hoogte van Terlet is wat constructie
betreft gelijk aan een gewoon viaduct. Betonnen pijlers op
een betonnen fundering ondersteunen een betonnen plaat met
opstaande randen, zodat een soort bak ontstaat. In deze 'bak'
wordt een laag drainagezand van 0.10 m dik gestort, daar bo-
venop wordt 0.60 m grond aangebracht. ",
Van dit viaduct zullen alleen de geluidswallen beplant worden,
de doorgang zelf blijft, overeenkomend met de omgeving, onbe
groeid of alleen met kruidenvegetatie begroeid.
De doorgangsbreedte van de passage, exclusief geluidswallen,
is 50 m, de lengte 80 m.

Dat men twee verschillende constructies aanlegt heeft vooral
te maken met de plaatselijke situatie. Ter hoogte van Woeste
Hoeve heeft men te maken met een verlaagde wegligging: 10 m
onder maaiveld. Hierdcor was er een keuzemogelijkheid: of een
betonviaduct met standaard-doorrijhoogte van 4.60 m, waarop
een pakket zand van + 4.50 m, om de passage op maaiveldhoogte
te brengen. Of een constructie met duikers, waarbij in het
midden een doorrijhoogte van 8 m ontstaat. Mede uit esthetisch
oogpunt heeft men gekozen voor de tweede mogelijkheid.
Bij Terlet bestond deze keuzemogelijkheid eigenlijk niet. Als
men de duike~constructie had willen aanleggen, had de weg
zo'n 10 m ingegraven moeten worden. Dit zou hoge kosten met
zich meegebracht hebben. Daarom wordt voor het viaduct bij
Terlet van een standaard-constructie gebruik gemaakt (9).

wildviaducten 9



2.2 Constructie-eisen

Voor een goed functioneren van een wildviaduct is vooral de
aankleding heel belangrijk (2, 7):
- In verband met de waterafvoer moet een laag drainagezand van
minstens 0.10 m aangebracht worden.
- Op de zandlaag dient een pakket aarde van minstens 0.30 m
neergelegd te worden, de gebruikte grondsoort dient zoveel
mogelijk aan te sluiten op die van de omgeving.
- Een passage moet geheel of gedeeltelijk beplant worden, de
mate waarin is afhankelijk van de begroeiing van de omgeving.
- De te gebruiken plantesoorten moeten een geringe beworte
lingsdiepte hebben en overeenkomen met de soort(en) in de
omgeving. ,
- De functie van beplanting is het dempen van het verkeers
lawaai en het bieden van dekking. Ook kan deaantrekkings
kracht van de passage vergroot worden door voedselbiedende
vegetatie.
- Ten behoeve van het door de dieren gewenste overzicht kan
een met kruidenvegetatie begroeid slingerpaadje aangelegd
worden. Men kan ook de spontane vorming van een wildwissel
afwachten.
- Indien een wildviaduct uitsluitend bedoeld is voor kleinere
dieren kan met een smallere passage worden volstaan.

2.3 Situering in de omgeving

- Wildviaducten moeten altijd op maaiveldhoogte aangelegd
worden, zodat de dieren niet hoeven te klimmen en dalen. Deze
eis moet zeker niet vertaald worden in het aanleggen van een
viaduct op een plaats waar dit technisch gezien het eenvou
digst is bijvoorbeeld bij insnijding van het wegtracé.
- De passages moeten juist zoveel mogelijk aansluiten op be
staande trekroutes voor edelherten en reeên.
- Geleidende beplanting en trechtervormige toegangen zullen
het gebruik van de viaducten door het wild bevorderen.
- Ingeval van situering in een bosomgeving moet.de overgang
van de dekkingbiedende bomen naar de lagere struiken op het
viaduct heel geleidelijk zijn.
- Aan te bevelen is om in de buurt van de passage voor drink
gelegenheid te zorgen.
- De omgeving van een viaduct moe·t zoveel mogelijk storings
vrij worden gehouden, dus geen wegen, fiets-, voet- of ruiter
paden in de buurt van de toegangszones aanleggen en zeker
niet over het viaduct heen!

10 wildviaducten



2.4 Extra voorzieningen

1. geluidswallen
- Om het verkeerslawaai te dempen moeten aarden geluidswal
len op het viaduct aangelegd worden. Ook afschrikking van het
wild en afleiding van bestuurders wordt door deze wallen
verminderd.
- De wallen liggen aan weerszijden van de overbrugging en
zijn + 1.50 m hoog.
- Op de wallen dient een dichte struikenbeplanting aangebracht
te worden.
- Bij voorkeur moeten de wallen aan het einde van het viaduct
afgebogen worden en nog circa 50 m parallel aan de weg door
lopen (ziè tekening).

2. toegangszone
Niet echt een voorziening, maar wel een aspect waar grote
zorg aan besteed moet worden:
- De toegangen tot het viaduct moeten trechtervormig zijn, met
behulp van rasters en geleidende beplanting kan een fuikwer
king gestimuleerd worden om zoveel mogelijk dieren naar het
viaduct te leiden.
- Zo vroeg mogelijke afbuiging van een trekroute naar de pas
sage moet 'bevorderd worden.

3. rasters
- Het betreffende wegtraject wordt geheel ingerasterd met
ruim 2 m hoge hekwerken (zie hfst. 7) om botsingen tussen wild
en voertuigen te voorkomen.
- Hierbij is een goede aansluiting op de wildviaducten essen
tieel, er mogen zeker geen 'lekken' ontstaan.

wildviaducten 11



2.5 Ervaringen

In Nederland zijn nog geen ervaringen met wildviaducten op
gedaan. Wel is uit voetsporen bekend, dat er al reeên over
het in aanbouw zijnde cerviduct bij Woeste Hoeve hebben
gelopen, maar daar raasde op dat moment nog geen verkeer
onde~door (10).
Verwacht wordt dat het wild vrij snel aan het verkeerslawaai
zal wennen, mede gebaseerd op ervaringen in het buitenland.
In Frankrijk blijken herten, reeên, wilde zwijnen, vossen,
hazen en dassen van de daar aanwezige wildviaducten gebruik
te maken. Als voorbeeld twee viaducten bij Mulhouse, deze
zijn paraboolvormig en op het smalste gedeelte slechts 8 en
12 m breed. Dit tegenover een breedte van 50 m bij de Neder
landse wildviaducten. Uit waarnemingen blijkt dat de cervi
ducten bij Mulhouse goed werken, de verwachtingen met betrek~

king tot de wildviaducten bij Woeste Hoeve en Terlet zijn dan
ook hooggespannen. .
Effectiviteitsonderzoeken hebben uitgewezen, dat met name
verstoring van de omgeving, 'gaten' in de overgang van de
beplanting, verkeerde aankleding (b.v. een weg over het via
duct) en het niet situeren op maaiveldhoogte en/of vaste
wissels oorzaken zijn van een slecht gebruik door het wild
(1, 4, 6, 7). Breedte van de overgang blijkt dus geen hoofd
factor te zijn, aankleding en inpassing verdienen veel eerder
die benaming.
Wat effectiviteit betreft wordt dan ook niet verwacht, dat het
verschil in technische constructie bij Woeste Hoeve en Terlet
van invloed zal zijn op het gebruik van de passages.

12 wildviaducten
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11 est indispensable de compléter I'installation d'un dispositif de protection type c1öture par la mise en
place, là ou cela est nécessaire, d'aménagements spécifiques permettant aux animaux de franchir la
barrière constituée par la route.

1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La densité minimale de passages efficaces pour Ie grand gibier, semble être d'un point de passage tous
les dix à quinze km en zone faiblement boisée, et d'un point de passage tous les deux ou trois km en
zone fortement boisée. Par passage efficace, on entendra des ouvrages permettant la traversée par les
animaux dans de bonnes conditions de sécurité. Ce pourront être des rétablissements de voies de
communication à faible circulation (chemins forestiers, voies de défruitement ou débardage, chemins
d'exploitations agricoles, etc... ) ou des ouvrages à vocation particulière (écoulement des eaux... l.
Si la densité de ces passages efficaces est insuffisante, il sera nécessaire de prévoir des passages spéci
fiques pour la faune (cert, sanglier, chevreuill, si une étude préalable montre I'existence de voies de
migration ou de passages réguliers.

II paraît impératif d'implanter ces ouvrages sur I'emplacement même du cheminement interrompu
si I'on veut qu'ils aient une réelle efficacité.

Ces décisions seront prises après concertation entre les différentes parties intéressées: Société conces
sionnaire, Services desTransports, de l'Agriculture, de I'Environnement, Office National des Forêts,
ainsi que les Fédérations des Chasseurs et les Sociétés locales de Protection de la Nature.

2 - CARACTÉRISTIQUES DES PASSAGES A GIBIER

PASSAGES SPÉCIFIQUES (extrait de la Note technique n° 42 - CTGREF -1978· modifié)

Passages supérieurs :

- Dimensions : largeur 8 à 12 m lorsque Ie taux de fréquentation avant création de la route était
important.

Une largeur minimale de 6 mest tolérée pour les ouvrages destinés aux chevreuils et aux sangliers.

- Implantation :

- sur une voie de passage naturelle antérieure à la construction,

. route en déblai.

- Accès : au mème niveau que Ie terrain adjacent,

- Revêtement : 25 à 40 cm d'épaisseur de terre; cultures de plantes appétentes (graminées, cruci-
fères ... ).

- Garde-corps: engrillagement jusqu'à 2 m de hauteur, éventuellement masqué par une haie d'arbus
tes, les gardes-corps opaques de grande hauteur (2 m) ne paraissent pas nécessaires.

-' Aménagement des abords.

- Agrainage : depuis les coulées latérales butant sur la c1öture jusqu'au centre du passage.
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Passages inférieurs :

- Dimensions :

pour cervidés :
longueurhauteur ;;>

10
largeur ;;> 2 x hauteur

pour sangliers : buses de diamètre supérieur ou égal à 2,50 m.

- Implantation : route en rembla i.

- Accès: au même niveau que Ie terrain adjacent.

- Revêtement : naturel, en terre (prévoir un écoulement de l'eau, centra I ou latéral).

- Pas de fenêtre centrale.

- Grillage d'incitation et aménagements complémentaires.

- Agrainage.

- Remarque: les ouvrages ne doivent pas avoir un gabarit intérieur de moins de 6 m (largeur) x 3 m
(hauteur).

AMËNAGEMENT DES PASSAGES NON SPËCIFIQUES
(extrait de la Note technique n° 42 CTG RE F-1978)

Sous réserve d'aménagement de détail, un certain nombre d'ouvrages à vocations multiples peuvent
servir de points de passage aux grands animaux. Mais on ne doit favoriser Ie franchissement du gibier
que sur des voies peu fréquentées par la circulation automobile. Au voisinage de I'ouvrage, la pose de
panneaux de signalisation est indispensable afin d'entraÎner un ralentissement des véhicules.

Que Ie passage soit inférieur ou supérieur, il est préférable de Ie prévoir assez large pour pouvoir
réserver une partie en revêtement naturel. Des trottoirs de 1,50 m de large et recouverts de terre
peuvent convenir.

(S'il s'agit d'un ouvrage hydraulique, la partie aménagée pour la faune devra être hors d'eau pour les
débits de fréquence annuelIe).

Un aménagement des abords avec c1öture d'incitation en entonnoir est indispensable.

Lorsque les coûts des différentes solutions possibles sont de même ordre de grandeur, iI faut choisir
celle qui est la plus favorable aux cervidés, même si cela doit entraÎner un léger sacrifice financier
(exemple : choix entre un remblai et un viaduc ou encore, au niveau d'un cours d'eau, entre un passage
busé ou un pont).

AMËNAGEMENTS COMPLËMENTAIRES

1. Le sol doit être recouvert de terre pour assurer la végétalisation (passage supérieurl.

2. La clêture doit être disposée en entonnoir de part et d'autre de chaque ouverture, et raccordée
soigneusement surcelles-ci, de façon à faciliter I'approche de I'animal. Des plantes attractives pour les
grands animaux (voir chapitre Données générales sur la faunel peuvent être plantées à I'extérieur
de I'emprise, Ie long de cette c1öture et sur Ie passage même.

L'aulne étant une plante peu appétente pour les cervidés, on I'emploiera :

- en limite de c1öture,

- là ou la c1öture est interrompue (route transversale, portail, etc... ).

3. Mise en place au niveau du passage de "pièges à empreintes", afin de permettre I'observation scien
tifique des passages d'animaux. Ces "pièges" peuvent être constitués par du sable disposé à niveau
par rapport au sol, sur une largeur de 2 m environ et une épaisseur de 10 cm, ou par un sol brun de
type cultivé.
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4. Au début de la mise en service de I'ouvrage, des affouragements pourront faciliter sa fréquentation
par les grands animaux.

5. L'efficacité des ouvrages nécessite, chaque fois que c'est possible, la mise en réserve de chasse de
leurs débouchés dans Ie milieu, afin de permettre Ie pasSage des animaux en toute quiétude.

Remarque:

L'observation des ouvrages existants montre que les défauts suivants sont les plus fréquemment ren
- contrés :

-- mauvaise implantation de I'ouvrage.

- ouvrage de dimensions insuffisantes.

- ouvrage dénivelé par rapport au terrain naturel avec rampes abruptes.

- absence d'aménagements incitatifs à proximité des passages (terre végétale, plantes attractives).

- c10tures non jointives à I'ouvrage.

3 - PRISE EN CHARGE DES AMËNAGEMENTS

La réalisation et I'entretien des plantations, les affouragements, Ie controle de I'efficacité des ouvrages,
la mise en place des réserves de chasse, doivent être effectuées par Ie gestionnaire cynégétique, avec
une participation financière du maître d'ouvrage.

Ces travaux doivent faire I'objet d'une convention entre ce dernier et Ie gestionnaire cynégétique avant
la réalisation des ouvrages.

4 - OUVRAGES TYPES (cf. fig. 1,2,3)

Ces ouvrages présentent les principa les caractéristiques nécessaires pour amener les animaux à traverser.

OUVRAGES TYPES

(d'après "Les passages pour gibier" DDE du Haut-Rhin - modifiél
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Passages spécJfiques pour Ja grande faune sur A36 dans la forêt
de Ja Hardt et sur A 10 dans Ja forêt de Ja Lande.
Photos SETRA

Schéma des ouvrages réalisés SUf A36 dans la forêt de la
Hardt
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- pour un retablissement hydraufique, I'ouverture
totale doit être calcu/ée comme plus haut et une
berge de 3 m., recauverte de terre et hors d'eau
pour les débits de fréquence annueffe doit être
aménagée:

éviter toute cause de dérangement aux abords des
passages: c!ótures, chasse, déboisement... et empê·
cher I'accès des véhicufes aux ouvrages specifiques.

assurer la quafité de réafisation et fa finition des
détails: cl6tures en entonnoir et soigneusement
raccordées aux extrémités de f'ouvrtJge, piége Ei
empreinte, plantations.,.

- prevoir la gestion de I'ouvrage et de ses abords.

les imp/anter sur {"emplacement des voies de mfgra
tion interrompues;

respecter un dimensionnement minimum en fonction
des espèces :

- pour les passages superieurs (route au niveau du
terrain naturel ou en déblai) fa largeur sera de 8 à
12 mètres (prevoir Un engrflfagement de 2 metres
de hauteur et un isolement visuel par hale, palis
sade.. .)

- pour les passages inferieurs (route en remblai)
pour les sangliers, buses de 2.5 m. de diametre,
pour fes cervidés, hauteur egale à au moins 1/10
de /a longueur (avec un minimum de 3 m.) et
largeur egale à 2 fais la hauteur;

Actueflement, plus de 80 passages sant instaffés en
France. L'expérience acquise depuis 20 ans permet de
définir les canditions à respecter simultanément paur
assurer leur bon fanctionnement.

PASSAGES POUR LA GRANDE FAUNE

Nota: iI est possibfe d'amenager spécialement certains
ouvrages non spécifiques pour favoriser leur
utilisation par la faune :

- pour un rélabfissement de voies a tres faible
trafic, élargir I'ouvrage et menager des trottoirs
de 1,5 m, recouverts de terre



Les passages à gibier : cas de I'autoroute A 36
dans la travcrsée de la forêt domaniale de la Hardt (Haut-Rhin)

François CAILMAIL
Office NationaJ des Forêts,
MuJhouse, France

Introduction
Le but de mon intervention est de présenter Ie point de vue d'un forestier gestionnaire con

fronté à I'implantation d'une autoroute dans un massif forestier et de décrire comment, iI y a
déjà 10 ans, Ie dialogue avec les services de I'Equipement a permis, en prenant en compte la faune
dès Ie départ, de meltre en place des passages à gibier dont la réussite a été évoquée plusieurs
fois au cours du colloque.

En 1981 a été ouvert à la circulation Ie tronçon de I'autoroute A36, entre Mulhouse et Ie Rhin.
Or, sur la majorité de son parcours, celte autoroute traverse une forêt très giboyeuse : la forêt

domaniale de la Hardt.
Pour y rétablir la circulation des animaux, quatre passages à gibier très originaux ont été mis

en place sur une longueur de 4 km. L'histoire de I'implantation de ces passages à gibier est en
tous points exemplaire, d'une part en raison de leur nombre, de leur qualité et de leur efficacité,
et d'autre part, à eause de la prise en compte de la faune dès Ie début de I'étude du projet.

Le contexte

Le tracé de I'A36 Mulhouse-Rhin
Le raccordement autoroutier de Mulhouse au Rhin s'intégrait dans un projet plus vaste, reliant

Baune à I'Hafraba (Hambourg, Francfort, Bale).
Pour sa réalisation, une emprise de près d'une centaine d'hectares était nécessaire dans Ie mas

sif forestier de la Hardt, à laquelle s'ajoutait à I'origine une gravière de p1usieurs dizaines d'hec
tares, dont les matériaux (5 millions de m') devaient servir à constituer I'assise de la rocade Nord
de Mulhouse.

11 convient de noter que ces surfaces s'ajoutaient au millier d'hectares déboisés au cours des
20 dernières années, pour des autoroutes, canaux, zones industrielles, etc...

La forêt domaniale de la Hardt
La forêt domaniale de la Hardt, d'une surface totale de 13 116 ha est la huitième forêt fran

çaise. Elle est d'un seul tenant et s'allonge dans la vallée du Rhin entre celui-ci et Mulhouse sur
30 km (orientation Nord-Sud). Sa largeur maximum située au centre du massif avoisine 10 km.
La forêt assise sur un diluvium rhénan caillouteux très épais, filtrant et pauvre, est principale
ment constituée de taillis-sous-futaie en conversion à base de chêne, charme et tilleul et de futaies
de pin sylvestre.

De tous temps, la faune a été très abondante dans ce massif, puisque Ie premier document
concernant celte forêt, datant de I'an 1004, évoque la cession du droit de chasse à I'Evêque de
Bale. Les chasses y ont encore une renommée internationale.

Le chevreuil et Ie sanglier y sont très abondants (8 chevreuils aux 100 ha). En revanche, Ie cerf
est absent.

Dans les temps anciens, Ie sanglier, gibier très erratique transitait souvent par la Hardt pour
passer des Vosges à la Forêt Noire ; iI y trouvait notamment refuge en hiver. Ce flux (Est-Ouest)
fut très largement perturbé par Ie creusement du canal d'Alsace et iI est essentiellement orienté
maintenant Nord-Sud.

La conception du projet
En 1975, lors des études préliminaires, I'ONF et en particulier Ie Centre de Mulhouse, que

je représentais, ne pouvais concevoir une nouvelle emprise et coupure en forêt domaniale. Ainsi,
lors de I'enquête d'utilité publique, plusieurs variantes furent proposées, dont aucune ne donnait
réellement satisfaction. Le Conseil d'Etat, qui allait donner SOn avis au Gouvernement (un
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arbitrage étant nécessaire entre les Ministres de l'Agriculture et de l'Equipement), tout en recon
naissant la nécessité d'implanter cetle infrastructure routière, imposa néanmoins des passages
ij gibier afin de "rétablir la continuité biologique du massif".

Le service forestier, peu encouragé pal' les fréquentations des passages inférieurs consll'uits
dans d'autres massifs, proposa alors une solution originale compatible avec les impératifs tech
niques du service autoroutier de la DEE. En effet, pour trouver les 5 millions de m' de gravier
nécessaire à la rocade sans créer de gravière, pour diminuer les nuisances dues au bruit et enfin
pour pouvoir implanter des passages à gibier situés à niveau avec Ie sol forestier, il suffisait
d 'implanter la chaussée de l'autoroute en déblais à 6 mètres environ de la surface du sol. Cetle
solution était rendue possible cal' Ie toit de la nappe phréatique, sur les 9 km du tracé en forêt,
est située en moyenne à - 15 m.

Les passages à gibier : implantation, conception

lmplantation (Figure I)
Afin d'assurer un maximum d'efficacité aux futurs passages à gibier, des études furent réali

sées conjointement par I'ONF, les services de l'Équipement et Ie CEMAGREF, afin de localiser
les cinq passages privilégiés de gibier, situés notamment Ie long d'anciens bras morts du Rhin.

Conception (Figures 2 et 3)
L'objectif qui avait été fixé par I'ensemble des intervenants était d'assurer en priorité Ie pas

sage du gibier et secondairement de rétablir certaines routes forestières. La solution d'une cou
verture boisée de 50 m de large proposée par Ie service forestier s'avérant trop chère, une solution
originale fut proposée par l'Équipement et un cabinet privé (Argans Equipement).

Cinq passages étaient prévus sur une longueur d'environ 4 km. Le premier n'était qu'un pont
routier amélioré, Ie long duquel a été créée une bande enherbée. En revanche, les quatre autres
passages innovaient, que ce soit dans leur forme ou dans les aménagements dont ils ont fait l'objet.
La forme en double entonnoir, qui tout en réduisant les frais de construction - la partie étroite
étant celle qui enjambe I'autoroute, alors que les parties larges sont constituées de remblais 
devait limiter I'effet de tunnel, si néfaste au gibier. L'angle de vision reste en effet toujours très
ouvert sur la forêt, même pour une largeur de 8 mètres seulement au milieu.

Les passages ont été établis au même niveau que les terrains forestiers adjacents, puis recou
verts de terre végétale et revitalisée par plantation d'arbustes et aménagés selon les propositions
du service forestier.

Enfin, une rambarde en bois complète I'écran végétal pour masquer les phares des automobiles.
Les passages réalisés figuren! sur la carte et sont numérotés de I à 4 de l'Est à l'Ouest du massif.

Numéro du
Usage Caractéristiques

passage

I Passage à gibier spécifique Passage supérieur dit "en enton-
ooir", largeur 8 m en son centre,
19 m à la culée

2 Passage mixte (chemin forestier Passage supérieur "en entonnoir"
amélioré en teue naturelle) largeur 8 m au centre, 19 m à la

culée

3 Passage à gibier spécifique Passage supérieur dit' 'en entonnoir"
largeur en son centre 12 m

4 Passage routier amélioré Passage supérieur dit "en entonnoir"
(route forestière de la percée largeur en son centre 8 m
centrale bitumée)

Ces passages à gibier ont été rendus efficaces par la pose d'une clöture tout Ie long de l'auto
route. Leur coût total en 1982 s'est élevé à environ 6 millions de francs.
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Conclusion
Après 4 années de fonctionnement, ces passages on! démontré leur très grande efficacité pour

les déplacements non seulement du sanglier, mais aussi du chevreuil qui ont commencé à les
emprunter dès leur achèvement. Ceux-ci ont été rendus d'autant plus faciles que la végétation
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a bien poussé, assurant ainsi une continl1ité entre les peuplements forestiers situés de part et d'autre
de j'autorol1te.

La fréquentation automobile quasi nulle y assure en outre une très grande tranquillité.
L'analyse du suivi fait d'ailleurs Fobjet d'une communication de la Division Loisirs et Chasse

du CEMAGREF.
Cette opération montre enfin que, dans ce domaine, des compromis acceptables peuvent être

trouvés par l'Equipement et l'Office National des Forêts, dont les intérêts sant pourtant souvent
divergents.

Résumé

Les passages à gibier : cas de J'autoroute A 36 dans la traversée de la forêt domaniale de la Hardt,
Hallt-R/Jin, France

En 1981, quatre passages à gibier ont été mis en place sur 4 km de J'autauraute A36 reliant
Mulhouse au Rhin dans la très gibayeuse farêt de la Hardt.

C'est en 1975, qu'un arbitrage du ConseiJ d'Etat ob1igea Ie maître d'aeuvre à réaliser les pas
sages paur "rétablir la cantinuité bialagique du massif".

L'autamute a été placée en déblai de 6 m et une c1óture pasée. Les passages sant cançus en
farme de double entannair de 8 à 12 m au centre et de 19 à 30 m cóté farêt, iJs sant végétalisés.
Leur caût s'est é1evé à 6 MF.

lis ant été utilisés par les animaux dès la fin des travaux.

Summary

Game crossings: the case of the A 36 motorway as it passes through the Hardt forest
in the Haut-Rhin region of France

In 1981, faur game crossings were built alang a 4 km stretch of the A36 matanvay linking
Mulhouse ta the Rhine, in the particu1ar1y game-abundant Hardt farest.

In 1975, arbitratian by the Cauneil of State farced the Owner ta build crossings in order ta
"restare the bialagical cantinuity of the farest".

The matarway was sunk in a 6 m cutting and a fence was installed. The crossings take the
farm of a double funne1 8 ta 12 m wide in the centre and 19 ta 30 m wide on the farest sides.
They are heavi/y p1anted and the cast amaunted ta 6 MF.

Animals started using them as saan as construction wark ceased.

Zusammenfassung

Wildpassagen : Fall der Autobahn A 36 im Staatsforts der Hardt,
Department Haut·Rhin (Frankreieh)

1981 wurde der durch den Waldteil der Hardt führende 4 km lange Abschnitt der Autabahn
A36 van Mulhausen zum Rhein wegen seines Wildreichtums mit vier Wildpassagen versehen.

1m lahr 1975 verpl1ichtete ein Schiedsgericht des Staatsrats den Bauherm zur Anlage dieser
Passagen, um die biologische Kantinuität des Waldmassivs wieder herzustellen.

An der Autabahn wurde das Ge1ände um 6 m abgetragen und ein Zaun aufgestellt. Die Passagen
haben die Farm eines Doppeltrichters, der in der Mitte 8 bis 12 m und auf der Waldseite 19 bis
30 m breit ist. Sie wurden bepflanzt. Die Kosten beliefen sich auf 6 Millianen FF.

Sie wurden van den Tieren gleich nach Beendigung der Arbeiten benutzt.
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Documentatie: dassen- en wildtunnels

Bijlage 4



Onderdoorgangen

3.1 Dassentunnels

Doorsnijding van het leefgebied van een dassenpopulatie kan
betekenen dat deze populatie uitgedund of zelfs vernietigd
wordt door verkeersslachtoffers of door onbereikbaarheid van
het fourageergebied en andere dassenpopulaties. Door onder de
weg of spoorweg een doorgang voor dassen en andere kleine
zoogdieren te maken, kan de barrière enigszins gecompenseerd
worden.
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3.1.1 Constructietypes

11.
Het in Nederland eerst toegepaste type bestaat uit een recht
hoekige buis, opgebouwd uit betonnen segmenten van 0.80 m
hoog, 1.20 m breed en 2.00 m lang.

,
'":: ;

I, II,.,
, I, ", "

i: I
" ,

Door de ruime openingen is de kans op verstoring door bijvoor
beeld spelende kinderen groot. Als oplossing voor dit probleem
is in enkele gevallen aan weerszijden een ronde 1-segmen't
lange betonnen buis, doorsnede 0.30 m, ingemetseld.
Ook het aanplanten van (doornige) struiken vermindert de kans
op verstoring. '
Voor deze omvangrijke constructie is een fundering noodzake
lijk, de kosten liggen dan ook aanzienlijk hoger dan bij het
andere ,type. '

B
Het momenteel meest toegepaste type dassentunnel bestaat uit
een ronde buis van beton of geribbeld plaatstaal(Armco) met
een diameter van 0.30 tot 0.50 m.

A a n s 1 u ! tin 9 b ~ ton s e 9 men ten :
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Deze buizen zijn opgebouwd uit segmenten van 2.00 m lang.
Hierdoor is het goed mogelijk de buizen enigszins boogvormig,
met een maximale helling van 30· aan te leggen. _Op deze wijze
kan water-overlast in de tunnel wprden voorkomen.

3.1.2 Constructie-eisen

- De tunnels moeten enigszins schuin of bollend worden aan
gelegd, ter voorkoming van wateroverlast.
- Het verdient aanbeveling om een knik in het horizontale
vlak van de tunnel aan te brengen om doorzicht te voorkomen
en hiermee de kans op verstoring te verkleinen.
- De uitgangen van de tunnels dienen aan weerszijden op maai
veldhoogte uit te komen. Bij een verdiepte wegligging kan de
uitweg omhoog voor de dieren verkort worden, door de tunnel
te laten eindigen in een T-stuk met schuin omhooglopende
zijgangen.
- De bodem van-.de buis moet bedekt worden met een laagje zand,
klei of bladafval.

Hulps·tukken bij aanleg dasaentunnel

3.1.3 Situering in de omgeving

- De tunnels moeten zoveel mogelijk gesitueerd worden op
plaatsen waar vaste wissels(=trekroutes) lopen. Deze plaatsen
zijn onder andere te bepalen door het inventariseren van ter
plekke gevonden verkeersslachtoffers. Ook kunnen, in een door
dassen bewoond gebied, diverse mensen op grond van ligging
van burchten en fourageerplaatsen inschatten waar de knelpun
ten liggen.
- Elke tunnel zal ontsloten moeten worden door een ecologische
infrastructuur. Er moet door middel van bijvoorbeeld heggen
en houtwallen een veilige verbinding gecreêerd worden tussen
tunnels, burchten en bij burchten.
- De feitelijk gewenste landschappelijke inpassing en het
benodigd aantal tunnels moeten worden afgestemd op de lokale
situatie op basis van veldonderzoek. Bij het niet tijdig
beschikken over voldoende gegevens is de aanleg van I tunnel
per 200 m aan te raden (6).
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3.1.4 Extra voorzieningen

1. rasters
- Dassenrasters z~Jn afzettingen van stevig gepuntlast gaas
van 1.50 m breed. (Een uitvoerige beschrijving wordt gegeven
in hoofdstuk 7, blz. 58, 59 en in bijlage l.)
- Van.het gaas moet 0.50 m horizontaal van.de weg afgebogen
en zorgvuldig ingegraven worden. De resterende breedte wordt
met behulp van staanders verticaal opgericht.
- De staanders dienen aan de wegzijde van het gaas geplaatst
te worden, om te voorkomen dat ze als opstapje gebruikt worden
door dassen die over het raster heen willen klimmen.
'- Rasters dienen bij voorkeur aan de wegzijde van de bermsloot
of op het talud van de betreffende weg geplaatst te worden.
Dit geeft duidelijkheid omtrent de eigendomssituatie, waardoor
de kans dat het raster door derden vernield of verwijderd
wordt verkleind wordt.
- Autosnelwegen door dassenleefgebieden moeten geheel inge
rasterd worden. Hierbij moet vooral aandacht besteed worden
aan een zorgvuldige aansluiting bij viaducten, loodrecht op
het raster staande sloten en aan 'lekken' in de vorm van
afwateringsbuizen.
In bijlage 111 wordt hiervoor een aantal suggesties gedaan.

2. poortjes
- Het verdient aanbeveling om ten behoeve van dieren die toch
aan de wegzijde van het raster zijn terechtgekomen, eenzijdig
te openen klapluikjes aan te brengen.
- Om te voorkomen dat door stroefheid en/of vegetatiegroei de
luikjes open blijven staan, dienen ze onder een hoek van 45·
geplaatst te worden.
- Een luikje moet in een stalen of betonnen sponning opgehan
gen worden, zodanig dat het geheel nauwkeurig op elkaar aan
sluit.
- Het aanleggen van een .betonnen drempel moet voorkomen dat
dassen zich een weg onder het poortje door graven.
- Ter hoogte van een poortje kan aan de wegzijde een stuk gaas
loodrecht op het raster worden geplaatst ter geleiding van
verdwaalde dieren. .
- Aanbevolen wordt om per 200 m één poortje aan te brengen,
verspringend, dus per wegzijde per 400 m één poortje (6).
Voor tekeningen zie bijlage 11.

3. beplanting
- Door het aanbrengen van vegetatie kunnen de dieren naar de
tunnelingang geleid worden. Wanneer bestaande wissels lood
recht op het raster maar niet bij een tunnelingang uitkomen,
moet geprobeerd worden door middel van struikbeplanting de
dieren eerder af te laten buigen.
- Vruchtdragende struiken en bomen hebben aantrekkingskracht
op dassen, hiermee wordt de geleidende functie dus versterkt.
- Beplanting heeft ook een rust- en dekkinggevende functie. De
voorzieningen moeten zo min mogelijk opvallend en toegankelijk
voor mensen zijn, in verband met stroperij en verstoring door
bijvoorbeeld spelende kinderen. Doornige, dichte gewassen
zijn in dit verband het meest succesvol.

18 onderdoorgangen



4. loopbruggetjes
- Bij sloten of weteringen parallel aan de weg kan in aan
sluiting op de tunnel een loopbruggetje aangelegd worden. Een
houten plank kan voldoende zijn, maar een constructie met
stalen H-profiel-balken verdient (vooral bij bredere sloten)
de voorkeur. Deze stalen balken zullen niet zo snel verplaatst
worden en de brug zal niet doorbuigen (9, 13).

5.drainageputjes
- Ter minimalisering van de wateroverlast kunnen bij de tun
nel ingangen putjes gegraven worden, waarin een laag drai
nagegrind gestort wordt.

3.1.5 Ervaringen

In Nederland zijn onder meer dassenvoorzieningen toegepast
bij de A73 ter hoogte van Nijmegen en in Zuid-Limburg. Ook
onder het stuk.A50 (Apeldoorn-Arnhem) in aanleg worden een
aantal dassentunnels aangelegd. Verder zijn er plannen om in
het kader van een landinrichtingsproject enkele tunnels bij
Groesbeek aan te leggen ten behoeve van dassen, die zich
vanuit het Duitse Reichswald in die omgeving verspreiden.
Plannen voor de aanleg van een tunnel onder deA27 en de
Utrechtseweg bij Hollandsche Rading zijn inmiddels goedge
keurd (1).
Op grond van ervaringen met deze praktijkvoorbeelden is bekend
dat dassen, maar ook hazen, konijnen, vossen en muizen daad
werkelijk van de onderdoorgangen gebruik maken (3).

Over type A valt op te merken dat:
- deze tunnel zonder de ingemetselde buis weinig aantrekkelijk
is gezien de grote kans op verstoring;
- deze constructie onnodig riant is, dit uit zich wel in een
hoge kostprijs maar zeker niet in een hogere effectiviteits
waarde.
Op grond van deze overwegingen en de gunstige ervaringen met
simpele, goedkopere buizen wordt dit type niet meer aangelegd.

Met type B, de simpele, ronde duiker van ongewapend beton,
zijn goede resultaten behaald. Ook de metalen buizen komen
steeds meer in opgang, deze zijn goedkoper dan de betonnen,
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maar de levensduur is waarschijnlijk beperkter. Aanvullend
onderzoek ten behoeve van de materiaalkeuze is gewenst (3).
Voetsporen, uitwerpselen en haren hebben uitgewezen dat de
tunnels belopen worden, dit geldt zowel voor buizen met een
diameter van 0.50 m als voor die van 0.40 en 0.30 m.
Momenteel is er nogal wat discussie over de meest gewenste
diameter. Zo beveelt onder andere de Vereniging Das & Boom
een diameter van 0.30'm aan, dit op grond van het argument
dat deze buizen het meest overeenkomen met pijpen die dassen
zelf graven (6).
Dassen blijken deze tunnels dan ook ,regelmatig als slaappijp
te gebruiken. Dit is meteen het argument op grond waarvan
anderen een grotere diameter adviseren: de. slapende das zou
de doorgang voor andere dieren kunnen belemmeren! Het aanleg
gen van meerdere buizen bij elkaar of een doodlopend stukje
zijpijp zou hiervoor een oplossing kunnen vormen (3).
Vergelijkend onderzoek zal moeten uitwijzen met welke buis
diameter de mee~t ideale doorgang voor de das wordt gevormd.

In de 'Mededelingen van de Landinrichtingsdienst'(8) wordt een
derde type dassentunnel beschreven: "Een andere mogelijkheid
is een tunnel aan te leggen in de vorm van een U-buis met
daar over een rooster. Een dergelijke relatief goedkope'
constructie kan bijvoorbeeld ook uitkomst bieden bij dij-
ken •... Bekend is dat dassen een dergelijke in de buurt van
Beek(L) aangelegde constructie frequent gebruiken bij het
oversteken van de weg."
In de buurt van Beek/Elsloo is inderdaad een dergelijke tunnel
aangelegd, alhoewel deze een afwateringsfunctie heeft. Bij
droogs tand is deze buis door onder andere dassen gebruikt als
doorgang (13). Op grond van deze gegevens zou men dassentun
nels op deze wijze kunnen construeren, maar dat is zeker geen
relatief goedkope oplossing. Het gietijzeren rooster dat in
verband met de verkeersbelasting van de weg aan hoge eisen
moet voldoen en speciaal op maat gemaakt moet worden, maakt de
constructie juist erg duur. Ter vergelijking: een betonnen
buis van 0.50 m doorsnee (type B) kost ca. f125,- per meter
terwijl de U-constructie rond de flOOO,- per meter kost (excl.
aanlegkosten). Bovendien moet voor de aanleg van een U-buis
de weg tijdelijk afgesloten worden, terwijl een buis van type
B onder de weg door gespoten of gepulst kan worden. Een
dergelijke constructie zou intensief in onderhoud zijn door
opschietende vegetatie en inwaaiend vuil. Tenslotte is dit
type doorgang wat rust betreft voor de das zeker niet ideaal.
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3.3 Wildtunnels

Wanneer een weg of spoorweg een natuurgebied doorsnijdt, waar
ook groter wild leeft, moeten aan te leggen onderdoorgangen
hierop aangepast worden. De term wildtunnel wordt met name
gebruikt voor onderdoorgangen ten behoeve van groter wild.

onderdoorgangen 31



3.3.1 Constructietypes

Voor zover bekend is er in Nederland nog maar één tunnel
voor groter wild aangelegd. Deze tunnel ligt in de gemeente
Almere onder de Waterlandseweg ter hoogte van de Kemphaan. De
tunnel is vooral bedoeld voor de reeên, die in de Almeerder
hout leven.
De tunnel is opgebouwd uit 1 m-Iange betonsegmenten van 2 m
breed en 1.75 m hoog. De totale lengte van de tunnel is 16 m.
Onder de tunnel is de kleilaag afgegraven tot aan de vrij
ondiep liggende zandlaag in de ondergrond. De ontstane sleuf
is tot maaiveldhoogte opgevuld met zand.

3.3.2 Constructie-eisen

- In Frankrijk worden eisen gesteld met betrekking tot de
afmetingen van een wildtunnel (1, 2):

voor hertachtigen geldt, dat de hoogte groter of gelijk
moet zijn aan 1/10 van de lengte, met een minimum van
3 m; de breedte moet groter of gelijk zijn aan twee maal
de hoogte, met een minimum van 6 m;
voor reeên geldt een minimum-doorsnede van 2.50 m;
voor wilde zwijnen geldt een minimum-doorsnede van 1.20 m.

- De bodem van een tunnel moet bedekt zijn met een laagje
zand of aarde, wilde zwijnen prefereren een modderige onder
grond.
- Bekend is dat vooral hertachtigen gevoelig zijn voor geur
sporen. In hoeverre kunstmatige geursporen het gebruik van
een tunnel kunnen stimuleren dient nader onderzocht te worden
(2).

3.3.3 Situering in de omgeving

~ Wildtunnels moeten zoveel mogelijk op bestaande wildwissels
gesitueerd worden.
- Dekkingbiedende vegetatie dient door te lopen tot aan de
tunnelingang.
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- Voorkomen moet worden dat wandel- of fietsroutes door de
tunnel of in de directe nabijheid van de ingangen worden
aangelegd.

3.3.4 Extra voorzieningen

1. beplanting
- Ter geleiding en ten behoeve van dekking, dienen de toe
gangszones zorgvuldig ingeplant te worden.
- Groter wild moet zich wel een weg door deze beplanting
kunnen banen, dus er mogen geen dichte doornstruiken aan
geplant worden.
- In verband met een continue dekking (ook 's winters) gaat
de voorkeur uit naar naaldbomen.

2. rasters
- De weg dient in ieder geval ter hoogte van een wildtunnel
van een flink stuk raster voorzien te worden. Dit is afhanke
lijk van de aard van de weg, snelwegen moeten in het hele
natuurgebied ingerasterd .worden (zie hfst. 7.2).
- Er moet vooral aandacht besteed worden aan een zorgvuldige
aansluiting van het raster op de tunnelingangen.

3.3.5 Ervaringen

Uit het ontbreken van sporen wordt geconcludeerd, dat de
tunnel in de Almeerderhout niet of nauwelijks gebruikt wordt
door reeën. Mogelijke oorzaak hiervan kan zijn, dat er vaak
water in de tunnel blijft staan (6). .
In Frankrijk zijn gunstige ervaringen met wildtunnels. Wel
bleken gebreken in de aankleding en inrastering ven toegangs
zones en tunnels nogal eens afbreuk te doen aan de effectivi
teit van de tunnels (5).
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Eisenpakket

betreffende aanleg van rijkswegen in het algemeen;

1

2

Materiaalkeuze en constructie van technische dassenvoorzieningen over

eenkomstig Rijksweg 73 (Teerschdijk-Heumen) met de volgende wijzigingen:

- betonnen palen;

- palen aan wegzijde raster aangebracht;

- vluchtpoortjes worden onder een hoek van 45 0 aangebracht;

drempel, zijkanten en sponning van vluchtpoortjes worden in beton

uitgevoerd;

poortjes vallen perfect in de sponning;

- tunnels uit te voeren met diameter van 30 centimeter;

- tunnels zijn absoluut wateroverlastvrij te construeren en boven de

grondwaterspiegel aan te leggen;

- veetunnels kunnen tevens als dassentunnel worden aangelegd. Dit geldt

niet voor fietstunnels en voetgangerstunnels;

Lokatie en aantal van technische dassenvoorzieningen langs rijkswegen:

- plaatsing op rijksgrond;

- plaatsing tussen weg en bermsloot, minimaal één meter vanaf de bermsloot;

- per 200 meter één tunnel;

- berastering: 100%;

- per 200 meter één poortje (verspringend): dus per wegzijde per 400

meter één poortje;

3 Lokatie en aantal van technische voorzieningen bij kunstwerken en
•kruisingen, enz.:

- klaverbladen dienen hermetisch te worden ingerasterd;

.- inrastering zoveel mogelijk aan bovenzijde van dijklichamen;

- bij klaverbladen wordt intensief ondertunneld:

minimaal 1 maal per 50 meter; aantal poortjes 1 maal per 200 meter

wegzijde;



- elke aansluiting bf kruising wordt zodanig uitgevoerd dat het raster

langs de rijksweg ononderbroken kan worden doorgetrokken;

- ter verdere informatie: zie tekeningen 3.1. t/m 3.3.

4 Tracering rijkswegen en aanverwante zaken:

- rijkswegen dienen zodanig getraceerd te worden, dat de afstand tot de

dichtstbijzijnde burcht nooit geringer is dan 300 meter. Deze eis is

in de praktijk zeer moeilijk te realiseren. Als uitwerking van deze

eis moet gesteld worden dat kruisingen en op- en afritten minimaal
~

300 meter van de dichtstijzijnde burcht liggen;

- tankstations, parkeerhavens, wegrestaurants en dergel~ke worden bui

ten het verspreidingsgebied van de das gelokaliseerd;

de rijksweg wordt enkel door andere wegen overkruist.

5 Openstelling, controle en onderhoud:

- de technische voorzieningen (ook bij overkruisingen, op- en afritten

en andere kunstwerken) dienen gereed te zijn minimaal één jaar voor

openstelling van de rijksweg (ongeacht of alle aansluitingen al (ten

volle) worden benut);

- het raster dient in zijn geheel wekelijks te worden gecontroleerd;

- tunnels worden wekelijks gecontroleerd;

- reparaties vinden bij controle plaats, evenals watervrij houden en ont- .

stoppen van tunnels;

- bij de afstemming van het secundaire en terriai'Bwegennet op de door

een rijksweg veranderde verkeerscirculatie dient het belang van de das

veilig gesteld te worden (b.v. middels afsluiten wegen, aanleg tun

nels.op de bestaande wegen, etc.).

6 Groene voorzieningen:

- aan weerszijden van rijksweg wordt langs bermsloot een vegetatiestrook

van 4 meter breedte geplant;

- beplanting van deze strook met inlandse boom- en struiksoorten, met

doorn- en/of vruchtdragende soorten;

- de bermsloot wordt aan één zijde in trapeziumvorm·. aangelegd;

zie tekening 6.1.',

- om de 500 meter (aan weerszijden van de weg) wordt aansluitend op de

bermsloot een waterhoudende poel aangelegd; zie tekening 6.2.;

- rond de poelen worden wallen aangelegd, ingeplant en toegerust met 2

betonsegmenten met diameter van 30 centimeter;



- tunnels worden ontsloten middels een systeem van heggen en houtwallen;

- elke burchtlokatie en terp heeft een degelijke aansluiting op minimaal

één tunnel;

- per drie tunnels wordt per wegzijde één aansluiting op de -dichtstbij

zijnde burchtlokatie/terp gerealiseerd;

- per strekkende kilometer rijksweg wordt tien hectare aan ecologische

infrastructuur gerealiseerd met een minimale lengte van tien kilo

meter en in stroken van maximaal tien meter breed;

- alle groenvoorzieningen, inclusief onder 6 genoemde, zijn qua eigendom,

beheer en onderhoud voor verantwoordelijkheid van de rijksoverheid.



Bijlage 5

Documentatie: fauna-uitstapplaatsen:brugpassages:

natuurvriendelijk oeverbeheer



HOOFDSTUK 5

Fauna~uitstapplaatsen

Door het beschoeien van kanalen ontstaan loodrechte walkanten,
waardoor te water geraakte dieren er niet meer uit kunnen
klimmen. Jaarlijks verdrinken hierdoor vele dieren (10). Om
het aantal verdrinkingsgevallen te verminderen kunnen voor
zieningen aangelegd worden, die dieren de mogelijkheid bieden
weer aan wal te gaan.
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5.1 Constructietypes

A
De meest effectieve manier om verdrinkingsslachtoffers te
voorkomen, is het vervangen van de gehele loodrechte damwand
door een oeverbescherming in de vórm van een glooiend talud.
Hiertoe worden nylon matten, waarop betonblokjes zijn beves
tigd, op een schuin afgewerkt talud neergelegd~ De hellings
hoek van de glooiing mag niet groter dan 30· zijn.

d"ftr.door.n~de
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Het is ook mogelijk een combinatie van beschoeiing en glooi-.
ende helling aan te leggen. Hierbij wordt de damwand minstens
0.50 m onder het laagste waterpeil geslagen. Aansluitend
hierop wordt het talud met betonblok-matten glooiend afgewerkt
(6, 10) .

....

dwarsdoorsnede

Wanneer het niet mogelijk is de oevers van een kanaal geheel
of gedeeltelijk van een glooiend talud te voorzien, moeten
uitstapplaatsen gemaakt worden.

B
Bij dit type wordt de damwand over een minimale lengte van
5 m tot minstens 0.50 m onder het laagwaterpeil naar beneden.
geslagen.
Achter de damwand wordt ongeveer 1 tot 4 m landinwaarts een
nieuwe damwand geslagen. De tussenruimte is afhankelijk van de
steilte van de te creêren glooiing en de beschikbare ruimte.
De oever wordt uitgegraven tot een 'bak' van circa 1 m diep.
Een glooiing van 1:2.5 tot 1:3.5 aan één of beide zijkanten
van deze bak of parallel aan het kanaal, maakt het mogelijk
dat dieren aan land kunnen gaan.
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Het oplopende talud wordt tegen golfafslag beschermd door
grasbetonstenen of een stuk betonrnat. De tussenliggende ruimten
worden opgevuld met steenstort en ingeplant met riet of biezen.
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C
In sommige situaties is er niet voldoende ruimte om een uit
sparing in de oever te maken. Wanneer de breedte van het
kanaal dit toelaat en de scheepvaart niet te veel belemmerd
wordt, kan een uitstapmogelijkheid vóór de beschoeiing gemaakt
worden. Hiervoor wordt over een lengte van minimaal 5 m op
een afstand van circa 1 m kanaalinwaarts een tweede damwand
geplaatst.
In de tussenliggende ruimte wordt een oplopend talud gemaakt,
dat op gelijke hoogte met de bestaande beschoeiing eindigt.
Dieren kunnen nu vanaf de zijkant omhoog klimmen en vanuit het
midden van de uitstapplaats aan land gaan.
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D
De zogenaamde kippetrap is een constructie, die in z'n geheel,
aan de beschoeiing wordt opgehangen. De beide uitstijgzijden
reiken met een hoek van 35° tot minimaal 0.60 m onder het
wateroppervlak.
De lengte van de treden is 0.40 m, de breedte varieert van
0.35 tot 0.40 m. Deze maten hebben betrekking op een frans
model (3), de in Nederland gebruikte trapjes hebben meestal
te smalle treden, zodat ze niet door bijvoorbeeld reeên
_gebruikt kunnen worden.
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De constructie dient vervaardigd te worden van metaal; hout
wordt door algengroei snel glad. De treden worden gemaakt van
stevig metalen gaas; opstaande randjes dienèn te voorkomen,
dat (de vaak uitgeputte) dieren van de trap spoelen.
Aan de kant van het water moet een metalen plaat of een stuk
gaas bevestigd worden, om te voorkomen dat dieren onder de
trap terecht komen en alsnog verdrinken.

5.2 Constructie-eisen

- De voorzieningen dienen vanuit het water zichtbaar te zijn.
- De constructie moet vooral stevig zijn in verband met de
vaak zware golfslag en ijsgang.
- Om zoveel mogelijk hinder van het scheepvaartverkeer te
voorkomen, mogen de constructies niet te ver kanaalinwaarts
steken.
- Voorkomen moet worden dat de uittreevoorziening glad wordt:

voor trappen dient roestvrij strekmetaal gebruikt te
worden;
bij uitstapplaatsen moeten grasbeton-stenen of betonmatten, .
gebruikt worden in plaats van natuurstenen.

- De gaten in het midden van de betonstenen moeten opgevuld
worden met aarde of zand, zodat hier gras of riet kan groeien.
- Openingen tussen de stenen moeten opgevuld worden met
steenslag om te voorkomen dat dieren hun poten beschadigen.
- Het glooiende talud moet onder water minimaal 0.50 m door
lopen, zodat de dieren zich met de achterpoten kunnen afzetten
( 9 ) .
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5.3 Situering in de omgeving

- Bij nieuw te beschoeien kanalen wordt geadviseerd om de
250-300 meen fauna-uitstapplaats aan te leggen.
- Wanneer de voorzieningen aangelegd worden voor kleinere
zoogdieren als hazen, konijnen en egels wordt een tussenlig
gende afstand van 50 m geadviseerd. De afmetingen van de
voorzieningen kunnen eventueel aangepast worden.
- Waar sprake is van een duidelijke wildwissel kunnen de voor
zieningen het beste tegenover elkaar liggen. In de overige
gevallen verdient verspringing de voorkeur.
- In al beschoeide kanalen moeten in eerste instantie voor
zieningenworden getroffen op plaatsen waar veel dieren te
water'raken. Verder aansluitend op lijnvormige elementen,
zoals houtwallen die loodrecht op een kanaal uitkomen of
kruisende waterwegen.
- Uittreevoorzieningen moeten niet vlak bij bebouwing of
andere drukbezochte plaatsen langs de oever worden aange
bracht.
- Rust in de directe omgeving is belangrijk, de plaatsen
moeten bijvoorbeeld niet als visstek gebruikt worden:

5.4 Extra voorzieningen

1. beplanting
Riet, biezen, overgaand in struik- en boombeplanting verkleint
de zichtbaarheid vanaf de oever en vergroot die vanuit het
water. Te water geraakte dieren ori~nteren zich op voor hen
zicptbare oeverbeplanting. Als de dieren het water hebben
kunnen verlaten, moeten zij op de oever onder dekking tot
rust kunnen komen. Wel moet men ervoor oppassen dat de beplan~

ting niet direct op een weg aansluit, dit zou de kans op,
botsingen vergroten. Ook naar een eventuele weg toe dient de
overgang van hoge naar lage beplanting weer geleidelijk te
zijn.

2. raster
Om de effectiviteit van uitstapplaatsen te vergroten zou
gedacht kunnen worden aan een dwangraster langs de kanaal
oevers ter hoogte van een gebied waarin wild leeft, gecombi
neerd met één of meerdere uitstapplaatsen waarheen het wild
geleid wordt. Gestimuleerd wordt zo dat dieren een kanaal
proberen over te steken, op een plaats waar aan de overkant
een uitstapmogelijkheid is, in plaats van op een willekeurige
plaats. In dergelijke situaties kan de uitstapvoorziening
extra uitgebreid worden aangelegd ,( 8 ) •

f a u n a - u i t 6 tap p 1 a ft t 8 e n 45



5.5 Ervaringen

In de Nederlandse kanalen (onder andere Drenthe, Overijssel,
Zuid-Limburg, Noord-Brabant en de Flevopolders) zijn de laatste
vijftien jaar al verscheidene voorzieningen ten behoeve van te"
water geraakte dieren aangelegd.
Met het glooiende talud zijn in Zuidelijk-Flevoland goede
ervaringen opgedaan. Of dit systeem ook op langere termijn
een goede oeverbescherming waarborgt dient nader onderzocht
te worden (10).
Ook in Frankrijk (3) en West-Duitsland (13) voldoen de glooi
ende taluds goed. In tegenstelling tot andere typen speelt
hier voor de dieren niet het probleem van locatie en bereik
baarheid van de voorziening.
Van uitstapplaatsen als type B en C is het gebruik door dieren
waargenomen (5, 14, 15). Bij deze typen werden het niet ver
genoeg onder water doorlopen van de helling en losrakend of
te glad wordend materiaal nogal eens als minpunten ervaren.
Aan deze aspecten dient extra zorg besteed te worden.
Dat dieren gebruik maken van de uitstapplaatsen wil nog niet
alles zeggen over het structureel. functioneren". Om meer
zekerheid hierover te verkrijgen, zal door Rijkswaterstaat
systematisch veldonderzoek verricht worden met behulp van
sporenbakken (16).
De 'kippetrappen' zoals in Nederland onder andere in de Zuid
Willemsvaart (N-B) zijn geplaatst, blijken niet erg effectief
te zijn (14).
Het hout, waarvan ze gemaakt zijn, wordt snel glad door
algengroei en ze zijn te smal voor grotere zoogdieren. Met
het in Frankrijk ontworpen model (type D) zijn betereresu1
taten te verwachten (3, 6, 10), maar wanneer de plaatselijke
omstandigheden het toelaten verdient een uitstapplaats (type
B en C) de voorkeur.
Vanzelfsprekend komt een oplossing in de vorm van glooiende
taluds over de gehele lengte van een kanaal steeds op de
eerste plaats.
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Brugpassages

Uit onderzoek blijkt, dat otters, op hun trektochten langs
waterlopen, kruisingen met wegen zeker niet altijd door het
water maar ook over het land nemen (8, 11).
Om te voorkomen dat, van de weinige in Nederland levende
otters, er nog meer slachtoffer van het verkeer worden, moeten
onder bruggen droge doorgangen gecreëerd worden.
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4.1 Constructietypes

A
De meest eenvoudige manier om een doorgang te maken, is het
laten doorlopen van de oeverstrook (zo breed mogelijk) onder
de brug door. Dekkingbiedende vegetatie zal gebruik van deze
stroken bevorderen. De geleidende functie wordt versterkt
door deze (struik)vegetatie in de vorm van een omgekeerde wig
aan te leggen (9).

B
Bij aanleg van nieuwe bruggen is het ook mogelijk om een
betonnen looprichel als deel van de brugbak aan te leggen. De
breedte van de richel moet minimaal 0.30 m zijn. De richel
sluit direct aan op de oever en is zeer degelijk.

C
Bij bestaande bruggen kan alsnog een voorziening aangelegd
worden ten behoeve van otters en andere dieren, dit in de
vorm van een houten gording of remming. Deze balk moet mini
maal 0.25 - 0.30 m breed zijn en wordt met keilbouten aan de
brugwand bevestigd. Belangrijk hierbij is dat de balk beide
hoeken omsluit, zodat er een directe aansluiting op de oever
ontstaat (4).
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D
Een andere mogelijkheid bij bestaande bruggen is een houten
plank aan weerszijden onder de brug te laten drijven (4, 10).
Deze plank moet minimaal 0.30 m breed zijn en wordt aan het
begin en einde door drie houten "paaltjes op haar plaats
gehouden. Twee van deze paaltjes steken minimaal 0.30 mboven
het hoogste waterpeil uit en worden door middel van een balkje
met elkaar verbonden ter versteviging van de constructie.
Ook bij deze constructie moet aandacht geschonken worden aan
een zorgvuldige aansluiting op de oever: de plank dient aan
beide kanten te eindigen in een hoekje. In onderstaande figuur
wordt hiervan een voorbeeld gegeven.

Boven omschreven voorziening is eenvoudig en hierdoor goed
koop. De drijvende uitvoering maakt gebruik door mensen
onmogelijk, maar verhoogt wel de kwetsbaarheid van de con
structie. Bovendien kan in het water drijvend vuil zich .
makkelijk tegen de planken ophopen, wat op bezwaren van de
betreffende waterbeheerder kan stuiten.

4.2 Constructie-eisen

- De aan te leggen stroken, richels en planken moeten minimaal
0.30 m breed zijn.
- Er moet altijd een directe aansluiting zijn tussen de
oeverstrook en de voorziening onder de brug.
Voorkomen moet worden dat mensen of honden de onderdoorgang
kunnen betreden. Ten behoeve hiervan kunnen doornige struiken
bij de beginpunten aangeplant worden.

4.3 Situering in de omgeving

- Droge doorgangen onder bruggen dienen aangelegd te worden op
noodzakelijke verbindingsroutes (tussen gebieden) van otters ..
In ieder geval op plaatsen waar ooit doodgereden otters gevon
den zijn of waarvan het passeren door otters bekend is.
- In gebieden waar men bezig is met plannen voor herstel van
de populatie of het leefgebied van otters (bijvoorbeeld in
het. kader van een Ruilverkavelingsplan), dienen nu al voor
zieningen bij nieuwe bruggen in de planning meegenomen te
worden.

37



4.4 Extra voorzieningen

1. rasters
- Om te voorkomen dat dieren toch op de weg terecht komen,
moeten rasters geplaatst worden.
- Hiervoor moet stevig gepuntlast gaas van 1.50 m breed
gebruikt worden; 0.50 m dient, naar de waterweg toe omgebogen,
ingegraven te worden.
- De staanders moeten aan de wegzijde geplaatst worden.

_ - De rasters dienen bij voorkeur parallel aan de sloot,
fuikvormig naar de brug toe, geplaatst te worden en niet
bovenaan de brug, parallel aan de weg. Dit geldt vooral
wanneer een weg alleen bij de brug ingerasterd wordt. De
dieren zouden dan boven bij de weg op het raster stuiten,
erlangs gaan lopen en ·vervolgens bij het einde van het raster
de weg op kunnen lopen. Bij volledige inrastering van de weg
kan het gaas wel langs de weg geplaatst worden.

2. beplanting
- Voor dekking en geleiding dient beplanting rond de brug
aangebracht worden. Dichte, doornige struiken hebben de voor
keur, om te voorkomen dat mensen van de richels of stroken
gebruik maken.
- Door in de oeverzone bomen aan te planten, waarvan het
wortelstelsel boven het grondwaterpeil blijft zoals es, eik
en esdoorn onstaan voor de otter zeer geschikte rust- en
nestplaatsen. Gevaar van te sterke uitspoeling kan deels
worden ondervangen door rond de genoemde soorten elzen, wilgen
of meidoorns te planten (2).
- De geleidende functie wordt versterkt door de beplanting in
de vorm van een omgekeerde wig naar de brug toe te laten
lopen (zie blz. 36).

3. ottertunnel
Er zijn situaties waarin kruisingen van otterwissels met wegen
niet samenvallen met bruggen. De watergang wordt dan meestal
via een duiker onder de weg door geleid. Ten behoeve van
otters kan hier een tunneltje aangelegd worden aan weerszijden
van de duiker. Wat constructie betreft zijn deze tunnels
gelijk aan de in hoofdstuk 3.1 beschreven dassentunnel, type
B (4), inclusief de rasters en geleidende beplanting.
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4.5 Ervaringen

Tot nu toe zijn er nog geen ervaringen met bovenomschreven
voorzieningen bekend. In Nederland worden wel allerlei plannen
gemaakt ten behoeve van bescherming van de otter en zijn
leefgebied. Ook wordt bekeken in hoeverre herintroductie van
de otter mogelijk is. Voor het gebied tussen het Zuidlaarder
meer en hetSchildmeer (Gr.) zijn al concrete planvoorstellen
gedaan (3). In Friesland is de ottermigratieproblematiek .
onderzocht (6).
Wat de voorzieningen in Nederland betreft zijn nog geen si
tuaties bekend waarin deze gerealiseerd zijn, zodat er nog
niets over de effectiviteit te zeggen is.
In Overijssel wordt bij Hamingen een nieuwe brug aangelegd
over de Hoogeveense Vaart, hierbij wordt tevens een betonnen
richel gemaakt voor de passage van zoogdieren (12). Verder
geeft onder andere het concept-ontwerpplan voor de landin
richting Den Ham/Lemele plaatsen aan waar brugpassages gecre-
eerd dienen te worden. .
In Engeland zijn wel ervaringen met voorzieningen die ten
behoeve van otters zijn aangelegd. In North Norfolk zijn twee
onderdoorgangen gemaakt. Op Uist is een buis van 0.80 m
doorsnee neergelegd in een dam tussen twee eilanden, waar in
het verleden ook een wissel lag. Van beide situaties werd
gemeld dat ze door otters worden gebruikt (2).

Aandachtspunt bij het onderwerp brugpassages is, dat
al richels of gordingen onder bruggen aanwezig zijn.
enkele eenvoudige maatregelen zouden deze voor onder
de otter aangepast kunnen worden.

b rug p a B Bag e 8
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Figuur 3.3.1. b. Schematische dwarsdoorsnede van een oever met een plasberm
(onderwaterbanket) op een stevige ondergrond (zand of
zavel).

zm I
{(J- 2. 0 cm

3.3.2. Oevers met wal of beschoeiing

Wallen en beschoeiingen verkleinen de oevertoegankelijkheid voor de otter. In
sommige gevallen, wanneer rietkragen onvoldoende weerstand tegen afslag bieden,
zal men niet aan extra oeverbescherming kunnen ontkomen, Bij voorkeur dient dit
(rekening houdend met de oevertoegankelijkheid voor de otter) te gebeuren met
doorgroeibaar erosiebestendig materiaal (bijvoorbeeld grasbetonstenen). Bepaal
de betuiningen (bijvoorbeeld van berketenen) of stenen oeverbeschermingen (bij
voorbeeld van zandcementsteen) bieden het voordeel dat zij na verloop van tijd
verdwijnen, wanneer de oevervegetatie voldoende sterk is om de oeverbescherming
over te nemen. Oevers met beschoeiingen zijn voor otters slecht begaanbaar. Om
de otter dan toch voldoende mogelijkheden voor de begaanbaarheid van de oever
te geven, kunnen de beschoeiingen met enige regelmaat onderbroken worden. Op
deze plaatsen is het van groot belang dat dekkingbiedende vegetatie aanwezig
is. Op de onderbrekingen die ca. 3 m breed zijn, kan men dan oeverbescherming
toepassen met behulp van grasbetonstenen, gobimatten, kokosmatten of ander
doorgroeibaar en erosiebestendig materiaal. De afstand tussen de onderbrekingen
is afhankelijk van de mogelijkheden in een gebied, maar mag nooit meer dan
ca. 300 m bedragen.

Figuur 3.3.2.a.

Schets van een onderbreking
in de beschoeiing, met Oever
bescherming in de vorm van
grasbetons tenen , ten behoeve
van de oevertoegankelijkheid
van otters.



Figuur 3.3.3.a.

damwand
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Damwandverlaging met begeleidende vegetatie en oeverbescher
ming met basaltblokken (volgens 38).

Damwandverlegging.
Hierbij wordt de damwand ongeveer 1-2 m landinwaarts verlegd. Ook deze
plaatsen dient men extra bescherming tegen erosie te geven, bijvoorbeeld in
de vorm van basaltblokken (zie figuur 3.3.3.b.).

-

Figuur 3.3.3.b. Damwandverlegging met begeleidende vegetatie en oeverbe
scherming met basaltblokken (gewijzigd naar 39).
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Reddingstrappen (vgl. 48).
Men kan hierbij denken aan stenen of betonnen trappen, die door otters,
andere dieren en ook mensen benut kunnen worden als mogelijkheid om uit
kanalen en grote waterlopen te komen (zie figuur 3.3.3.c.). Verder kan men
denken aan eenvoudige ruw houten trapjes/planken (zie figuur 3.3.3.d.).

Figuur 3.3.3.c.

--~-------·_·-I,,,,,,,

Dwarsdoorsnede

Figuur 3.3.3.d.

Voorbeeld van een stenen/betonnen reddingstrap met begelei
dende vegetatie.

- ~---:::----- -~
- -- ---- -------- ---- - - -- ---------;.\..;.... ----
~-

In perspectief

Voorbeeld van een houten reddingstrap met begeleidende vege
tatie.

3.3.4. Voorzieningen voor beken (zie ook deelrapport over beken)

In Nederland komt bij beken een tweetal situaties voor, namelijk: oorspronke
lijk meanderende beken en rechtgetrokken beken (inclusief afwateringskanalen).
(Zie figuur 3.3.4.a.)
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Figuur 3.3.4.c. (volgens 29).

Bovenaanzicht van een gekanali
seerde beek met gedeeltelijke
handhaving van oude maenders (A)
en vertakkingen en glij-oevers (B).

fl!iJlB...
Ook kan men een parallelloop aanleggen, zodat de oorspronkelijke loop behouden
kan blijven (zie figuur 3.3.4.d.). Met behulp van een stuw/overloop moet bij
hoge piekafvoeren de parallelloop als overstort gebruikt worden (10).

Figuur 3.3.4.d.

Bovenaanzicht van een beek, met
oorspronkelijke loop (1), paral
lelloop (2) en overloop (3).

Wordt een beek toch recht getrokken en gekanaliseerd dan dient het dwarsprofiel
zoveel mogelijk volgens een geleed profiel in plaats van een trapeziummodel
aangelegd te worden, eventueel aan één oever (zie figuur 3.3.4.8.). De oeverta
luds dienen zo flauw mogelijk te zijn, afhankelijk van de situatie (stevigheid
van de bodem, beschikbaarheid van ruimte etc.). Hetzelfde geldt voor afwate
ringskanalen.

Figuur 3.3.4.e. Dwarsdoorsneden van een rechtgetrokken beek/afwateringska
naal met een trapeziummodel (A) en een geleed model (B)
(volgens 39). Zowel éénzijdig als tweezijdig uit te voeren.

I
1
I

_.
-



- 24 -

3.5. VEILIGHEID VAN WISSELS

Uit het voorgaande is reeds gebleken dat otters zich veeleer lopend dan zwem
mend verplaatsen (zie 2.3.). Zij maken hierbij gebruik van wissels. Knelpunten
doen zich voor als deze wissels wegen met gemotoriseerd verkeer kruisen. Omdat

_otters zich voornamelijk in de oeverzone van wateren ophouden vallen deze mees
tal samen met bruggen en duikers. Om te voork6men dat er verkeersslachtoffers
onder de otters vallen, kan men hun wissels beveiligen met de hieronder be
schreven voorzieningen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat otters niet door het
water deze barrières nemen, maar over het land (33, 46).

3.5.1. Brugpassages

Om tegen te gaan dat otters bij bruggen de weg overgaan, kan men, aansluitend
op gebruikte wissels, hen aanzetten tot een passage onder de brug door. Randen,
richels en gordingen zoals die vaak onder bruggen v66rkomen kunnen hierbij goed
dienst doen. Bij afwezigheid hiervan is het aan te bevelen alsnog een gording
te creëren (zie figuur 3.5.1.a.). Dekkingbiedende vegetatie dient bij derge
lijke brugpassages aangeplant te worden (zie 3.4.2.) en wel zodanig dat de
otters als het ware naar deze randen toe geleid worden. Tevens kan men rasters
langs de weg plaatsen. Dergelijke brugpassages moeten niet door mensen betreden
kunnen worden. De aanplant van doorndragende struiken kan hierbij nuttig zijn.
Gestreefd dient te worden naar een breedte van ca. 25 cm van de randen, richels
en gordingen (zie figuur 3.5.1.a.).

Figuur 3.5.1. a. Voorbeeld Van een aan te leggen gording, die door otters als
brugpassage is te gebruiken (met rasters en geleidende be
planting). De gording wordt met keilbouten aan de brugwand
bevestigd.
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Figuur 3.5.2. Schets van (otter)tunnels met geleidende vegetatie en rasters bij
een duiker (geïnspireerd op 39).

3.6. MARKERINGS-/ORIËNTERINGSMOGELIJKHEDEN

Otters markeren hun territorium met ui~werpselen en secretieprodukten (otter
geil), Dit is een vorm van communicatie tussen de otters. Zij maken hierbij
gebruik van opvallende, strategisch gelegen plekken, stempelplaatsen genaamd
(23). Vaak worden hiervoor omgevallen bomen, keien, molshopen of plekken onder
bruggen (zie figuur 3.5.1.) gebruikt (23, 33, 46). Ook voor de oriëntatie in
het terrein is de otter afhankelijk van in het oog vallende plaatsen zoals
alleenstaande bomen of uitstekende delen van de oever (41).
Gezien het bovenstaande is het dus van het grootste belang dat er in en rond de
otterbiotopen opvallende punten aanwezig zijn.
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Natuurlijke oeverbescherming
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Oudere methoden van oeverbescherming
met dood en levend plantenmateriaalzlj'n
in de loop van de tijd in belangrJ]ke mate
vervangen door nieuwe methoden waarbIj'
materialen als beton. staal en kunststof
worden toegepast.
Tegenwoordig worden op tal van plaatsen
weer oevervegetaties bedoeld als
oeverbescherming tot ontwikkeling
gebracht.
De aanplant van riet speelt daarbij vaak
een belangrijke rol.
In dit artikel wordt ingegaan op het
voorkomen en de stabiliteit van enkele
natuurlijke vaart- en meeroevers, op de
oeverbescherming door planten en op
enkele toepassingen van natuurhlke
oeverbeschermingen.
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'I' 'IV 'V '"

kadp

Vaart- en meeroevers
Om inzicht te verkrijgen in de stabiliteit
van natuurlijke oevers en in de mogelijk
heden van toepassing van natuurlijke
oeverbescherming in Almere in Zuidelijk
Flevoland zijn door Hagemeyer en Ses
sink (1982) een zestiental vaartoevers
geïnventariseerd, op vooral kleigronden in
Friesland. De vaarten variëren in breedte
van 15 tot 60 m. Sommige vaarten wor
den niet bevaren, anderen daarentegen
zeer druk. Op enkele plaatsen zjjn restan
ten van harde oeverbeschermingen aan
getroffen.
De zestien vaartoevers zijn in twee groe
pen te verdelen op basis van vaarbewe
gingen. Allereerst de oevers van de rusti
ge wateren (0 tot 10.000 boten per jaar).
Daar is op een los substraat van bagger
of zand een kraagbreedte van maximaal
4,6 m bij een talud van 1: 5 waarge
nomen. De waterdiepte aan de rand van
de kraag varieert van 60 tot 110 cm. De
dominerende plantesoorten op bagger
zijn lisdodde, liesgras en scherpe· zegge.
Op zandige bodems is alleen riet als
dominerende soort waargenomen. Plaat
selijk treedt langs de oevers drijftiivor
ming op.
De tweede groep zijn de oevers van druk
ke wateren (10.000 tot 25.000 boten
per jaar). Op een relatief stevig substraat
van klei en/of zeggeveen heeft zich een
maximale kraagbreedte van 9,4 m bij een
talud van 1 : 6 ontwikkeld. De waterdiep
te aan de rand van de kraag varieert van
34 tot 100 cm. Riet is de dominerende
plantesoort.

+- grasland /- ....
~~ .....

grasland

- -+#-..J.+!+1l1ir'
_.. _. !I i

). ;

kleine lisdodde

plaatselijk waterlelie

, -'• t, ,I

slibaanvoer

Fig. 1. Een viertal belangrijke oevertypen van de in totaal tien onderscheiden oevertypen
bij een ecologische inventarisatie van de meeroevers in Friesland (Smittenberg en
Roukema 1979).
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mattenbiesriet

een gecompliceerde materie. De criteria
welke bepalend zijn voor een bepaald
ontwerp zijn in vrijwel alle situaties op
enkele punten verschillend. Zo kunnen de.
functies van een oever uiteenlopen even
als de beschikbare oppervlakte, de golf
werking door wind- en scheepvaart, het
waterniveau en de fluctuaties hierin.
Wanneer de keuze valt op een natuurlijke
oeverbescherming dan kunnen in principe
twee oevertypen worden toegepast, en
wel:
1 Een natuurlijke oever met flauw talud;
2 Een natuurlijke oever met een plas-

berm.

1 Natuurlijke oever met flauw talud
Figuur 2 geeft een mogelijk beeld van een
natuurlijke oever met flauw talud. De
planten waarvan bekend is dat ze een
goede oeverbeschermende werking heb
ben zijn hierin gecombineerd.
Vanaf de waterzijde zijn achtereenvol
gens een zone van mattenbies, een zone
van riet, een zone van zegge, liesgras,
gele lis en kalmoes, een zone van rietgras
en struikvormende wilgen en een zone
van els en wilg te onderscheiden. De mat
tenbieszone reikt maximaal tot 2 m wa
terdiepte. de rietzone tot maximaal 1,1
m waterdiepte. Ze9gen, liesgras, gele lis
en kalmoes vervullen vooral nabij de
oeverlijn een beschermende functie. Van
af de waterspiegel tot een halve me
ter erboven zijn bomen en struiken als
wilg en els toepasbaar.
Dit type natuurlijke oever komt enigszins
overeen met meeroevertype lil: brede
rietkraag op vaste bodem (Fig. 1).

zegge
liesgras
gele lis
kalmoes

rietKras
wilg

%energiedemping
60
70
65
75

Fig. 2. Een natuurlijke oever met flauw talud IHagemeyer en Sessink 1982}.

zes meter in de rietkraag is afgenomen
tot ongeveer 10% van de energie van de
golven vóór de rietkraag.
Wat betreft de bodembeschermende
werking van oever- en waterplanten op
diverse standplaatsen zijn voor zover be
kend geen gegevens voorhanden. Wel
is bekend dat erosie van natuurlijke
oeververdedigingen vaak begint met een
onderspoeling van de wortellaag. Wan
neer onderspoeling dreigt is verdediging
met harde materialen op die plaatsen van
het talud onvermijdelijk.
Behalve de reeds genoemde soorten riet,
mattenbies, kleine lisdodde en kalmoes
worden ook wel de soorten gele lis,
scherpe zegge, moeraszegge en oever
zegge toegepast als oeverbescherming.
Riet is echter de meest gebruikte soort.

Toepassingen
Ontwerpen van oeverbescherminge~ is

8reedte van de kraag
2,2 meter
3,1 meter
3,0 meter
2,6 meter

Plantesaart
Riet
Mattenbies
Kleine lisdodde
Kalmoes

Oeverbescherming door
planten
De groeimogelijkheden van planten in het
oevermilieu en daarmede de mogelijk
heden oevers te beschermen door plan
ten, worden in belangrijke mate bepaald
door scheepsgolven, windgolven, talud
helling, eigenschappen van het substraat
en menselijke beïnvloeding in de vorm
van aanleggen van boten, maaien, bewei
den en sportvisserij (zie ook Werkgroep,
1978).
Water- en oeverplanten kunnen de oever
op tweeërlei wijzen beschermen tegen
erosie door wind- en scheepsgolven, te
weten door:
1 Demping van golven door stengels en

bladeren. Vooral planten als riet en
mattenbies met beweeglijke en wei
nig voor waterstroming vatbare sten
gels en bladeren zijn hiervoor ge
schikt;

2 Bescherming van de bodem tegen uit
schuring. Vooral planten met een
dicht en diep reikend netwerk van
wortels en rhizomen zijn hiervoor ge
schikt.

80nham (1980) heeft een onderzoek ge
daan naar de demping van golven van
recreatievaartuigen in een oevervegetatie
van achtereenvolgens riet, mattenbies,
kleine lisdodde en kalmoes. Hij conclu
deert dat de oevervegetatie met een
breedte variërend van 2 tot 3 m, 60 tot
75% van de energie van golven dempt
(Tabel 1),
Uit onderzoek van Sessink en Hagemeyer
(1982) in een 13 m brede rietkraag op
een oostoever van de Pishoek in de
Wieringermeerpolder, blijkt dat de ener
gie van de golven van een kotter bij vaar
snelheden van 6, 10 en 18 km per uur op

Enig inzicht in de stabiliteit van natuurlijke
oevers van meren geeft de ecologische
inventarisatie van de meeroevers in Fries
land (Smittenberg en Roukema 1979). In
figuur 1 is een viertal wat betreft stabi
liteit belangrijke oevertypen afgebeeld
van de in tot8nl 10 onderscheiden typen.

Tabel 1. Energiedemping van golven van een recreatievaartuig In riet, mattenbies, kleine
lisdodde en kalmoes, bij een talud van 1 : 4 en een vaarsnelheid van 10 km per uur
IBonham 1980).

2 Vakbi. Biol 62 (20). 1982
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2 Natuurlijke oever met plasberm
Natuurlijke oevers met een plasberm kun
nen al of niet worden aangelegd in com-,
binatie met harde oeverbeschermings
middelen.
Een voorbeeld van een plasberm zonder
harde middelen is te vinden langs de
Lepelaartocht in Zuidelijk Flevoland (Fig.
4).
Binnen de natuurlijk oevers met een plas
berm in combinatie met harde middelen
is onderscheid te maken in twee varian
ten. Allereerst een oever met ·een be
schermende 'kap' tot aan of boven de
waterspiegel met daarachter een plas
berm (Fig. 51.
De 'kap' geeft meteen na aanleg, maar
ook daarna een voldoende bescherming
voor de ontwikkeling van een rietkraag.
Tevens wordt het aanleggen van recrea
tieboten voorkomen. Voorbeelden van dit
oevertype zijn aan te treffen in het Friese
Merengebied, o.a. het Tjeukemeer, langs
de Brielse Maas ITutein Nolthenius en
Vroom 1979) en het Alkmaardermeer.
De tweede variant is een oever met een
beschermd onderwatertalud en een plas
berm onder water op een diepte van
maximaal 1,10 m (Fig. 6).
De vlechtwerkbetuining geeft een tijde
lijke bescherming voor de zich ontwik
kelende oevervegetatie. Na verrotting van
de betuining vormt de oevervegetatie in
combinatie met de stortstenen op de knik
in het onderwatertalud een sterke sta
biele oever. Dit type oever is toepasbaar
in vaarwegen en in plassen bij oevers die
blootstaan aan een tamelijk grote golf
werking. Het met stortstenen bescherm
de onderwatertalud voorkomt, dat het
onderwatertalud erodeert en de wortel
laag wordt onderspoeld door waterbe
weging ten gevolge van scheepvaart en
windwerking. In de Hoge Vaart in Zuide
lijk Flevoland wordt met een dergelijke
oeverbescherming geëxperimenteerd
(Fig. 7 en 8).
Aanvankelijk is de proef aangelegd zon
der vlechtwerkbetuining en zonder be
scherming van het onderwatertalud. Deze
situatie bleek niet stabiel.

Een voorbeeld is de aanplant van matten
bies, zeebies en riet langs verscheidene
kilometers oever 1n de Lauwerszee. In het
algemeen is de aanplant succesvol, wan
neer het zoutgehalte niet te hoog is (min
der dan 6 tot 8 gram NaCI per I) en de
oever niet te zeer bloot staat aan golf
beweging (Fig. 3).

Aanleg en beheer
Doorgaans is het aan te bevelen bij aan
leg van een natuurlijke oeverbescherming
de ontwikkeling van de oevervegetatie te
versnellen door aanplant van de belang
rijkste bescherming biedende plantesoor
ten.

I
I
I

---I
I

I /:J I

Fig. 4. Een oeverprofiel van de Lepelaartocht in Zuidelijk Flevoland.

fig. 3. Geslaagde aanplant van riet in een proefstrook op de Blikplaat in de Lauwerszee
(foio R.fJP.).

Fig. 5. Een voorbeeld van een oever met een beschermende 'kap' tot aan of hoven de
waterspiegel met daarachter een plasberm (Hagemeyer en Sessink 1982).

Vakbi. 8iol. 62 (20), 1982 3
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gevlochten
be~injng

Fig. 6, Een voorbeeld van een oever met een beschermd onderwatertalud en een plas
berm onder water.

Fig. 7 en 8. Een proef in de Hoge Vaart in Zuidelijk Flevoland met een plasberm en een
beschermd onderwatertalud (loto's M. HagemeyerJ.

Fi.

4 Vakbi. 8iol. 62 (201. 1982

De aanplantmethode IS afhankelijk van de
plantesoort en de hoogteligging ten op
zichte van het openwaterniveau. Metho
den om bij voorbeeld riet aan te planten
zijn: de aanplant van rietpollen en de aan
plant van wortelstokken. Beide lijken in
de praktijk in veel gevallen succesvol.
Ook is het mogelijk riethalmen aan te
planten. Zowel de winning als de aan
plant zijn gemakkelijker en daardoor voor
deliger (Bittman 1965 en Schlüter
1974).

Door een beheer van maaien en afvoeren
of branden zijn aantastingen door m.n.
insekten te voorkomen en daardoor de
generatie van de vegetatie. Beheer dient
bij voorkeur in de vroege voorjaarsperiode
te gebeuren in verband met de grote golf
werking in het winterseizoen. Ook bran
den van de oevervegetatie is geschikt en
in het algemeen tevens voordeliger. Zo
wel maaien als branden hebben invloed
op de vitaliteit, de dichtheid en de dia
meter van wortels en stengels van de
planten en daardoor invloed op de golf
dempende en bodembeschermende wer
king.

Besluit
Of natuurlijke oevervegetaties, al of niet
in combinatie met andere middelen vol
doende bescherming bieden tegen erosie
en afschuiving van de oever is doorgaans
vóór aanleg ervan niet aan te geven.
Daarom zal voorlopig nog proefondervin
delijk te werk moeten worden gegaan. De
tot nu toe bereikte resultaten bieden
gunstige perspectieven voor het meer
toepassen van natuurlijke oeverbescher
mingen.
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Het gebruik van riet bij de bescherming van oevers
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J. Deruyter
Provinciale Technische Dienst van de Wegen
en Onbevaarhare Waterlopen
Direktie en Distrikt Brugge

Algemeen

Aan oeverbescherming door middel van planten, ook wel
biologische oeverbescherming genoemd, wordt steeds meer
aandacht besteed. Tot nu toe werd een beschenning van de
oevers meestal gerealiseerd door middel van harde materialen
zoals: stenen, schanskorven, damplanken e.a.
Deze ingrepen geven meestal een zeer doeltreffende
bescherming van de oevers, doch zijn landschappelijk weinig
aantrekkelijk en ecologisch verarmend.
Tot op heden werd reeds ervaring opgedaan met het gebruik van
riet (Phragmites Communis Trin.) en dit voornamelijk in
Nederland en Duitsland.
Met andere waterplanten, als daar zijn:
Carex Aculiformis Ehr\. (Moeraszegge)
Carex Riparitl Curt. (Oeverzegge)
G/yceria Maxima Holmb. (Uesgras)
Sc/rpus Ltlcuslris L. (Mattenhies)
Phalaris Arulll/inacea L. (Rietgras)
Acorus Ca/am liS L. (Kalmoes)
Iris Pseudocortls L. (Gele lis)
is veel minder ervaring opgedaan. Deze planten hebben in ieder
geval niet dezelfde beschermende eigenschappen van het riet.
Wel wordt het mattenbies soms samen aangeplant met riet,
omdat het op cen grotere waterdiepte kan aangeplant worden.

Zowel uit de knopen aan de basis der stengels als uit de knopen
van de wortelstokken ontspringen wortels. De wortels, die uit de
knopen van de stengels ontstaan, zijn doorgaans betrekkelijk
kort en vertakken zich in een dicht net van fijne worteltjes,
waardoor de bovenste bodemJaag sterk kan « vervilten }).
De wortels, die uit de knopen der wortelstokken ontstaan, zijn
vrij dik en bros. Zij kunnen diep in de ongeaëreerde bodem
dringen, doordat in de wortelstokken en in de wortels een
systeem van luchtkanalen aanwezig is. Na de overwintering
komen in maart of april de eerste stengels boven de grond. Zij
komen voort uit wortelstokken.
Rond eind juli hebben de rietstengels hun maximale lengte
bereikt. Van begin augustus tot eind oktober vinden bloei en
vruchtzetting plaats. In de herfst sterven de bovengrondse delen
af.

Fig. 1
Ontwikkeling van het riet (naar Tüxen, 1953)

jong riet

oud riet

Beschrijving van het riet

Het riet (Phragmites Communis) is een overblijvende
plant die behoort tot de familie der grassen (Graminae).
Het net van wortelstokken en wortels bezit in regel in de
bovenste derlig centimeter van de bodem de grootste dichtheid.
Het bestaat daar voornamelijk uit naar boven gerichte
«( vertikale ») wortelstokken. Deze zijn gedrongen van bouwen
hebben veel knopen. Een aantal wortelstokken dringt tot grotere
diepte door en groeit dan in zijwaartse richting, min of meer
horizontaal (eigenlijk met een grote boog) door de grond.
De « horizonlale ) wortelstokken hebben langere leden en dus
minder knopen dan de vertikale. Hoewel kwantitatief van
geringe betek,·nis. zijn de horizontale wortelstokken kwalitatief ~'-'''''''''.;"":;.jr~":-:'~~....;';'wi:'!":
van grote waarde. Zij zorgen voor het zich in zijwaartse richting
uitbreiden van het riet (figuur I).
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\'Olll' het kinnen en voor de ontwikkeling van de kiemplant
1'1 hel milieu aan zeer speciale eisen voldoen. De volwassenIlllL ., . ,

I. 111 daarcnh'gen bhJkt ten aanzien van zowel fysische als
1"\
'hL'lJlischc eigenschappen van het milieu over een voorbeeldig

~ '\IIll;tssingsvermogen te beschikken,
,~ . . , .
Ah een goede vochtvoorzlenmg IS verzekerd, kan het net dan
;KI'k op de meest voorkomende grondsoorten groeien.
Ik bodcmgei'itc1dheid mag dan weinig invloed op het voorkomen
vall het riet hebben, wel heeft zij grote invloed op de groeikracht
('Ivan. Op vnIchtbare grond is het aantal scheuten per m2 in de
lt1~cl minder groot dan op schrale grond, doordat de wortel·
..lnkken langere leden, dus minder knopen vonnen.
PI,' ..t:hcUlgrod is op rijke grond echter krachtiger.
Ik' opl imalc ontwikkeling bereikt het volwassen riet aan de
\WVl'rs van stilstaand en stromend, voedselrijk water tot een
thl,'ptc van ca 0.50 m. In dieper water neemt de vitaliteit af, maar
ondcr rustige omstandigheden kan het riet nog wel een diepte
\,;111 l:a 2 m bereiken. Het gedijt best in de overgangszone
wlIlcr-land.

rl'lI~cvolge van verlanding kan het milieu op den duur voor
IlplÎlllale groei te droog worden. Mede door voedselgebrek onder
lIl\'loed van geringe waterverversing, treedt dan degeneratie van
,Ir ridhcgroeiing op, hetgeen tot uiting komt in een venninderde
nl.llill'Ït van het riet en het binnendringen van andere planten
\ollrlcn. (Daar moet men dus niet bij voorkeur zoden gaan
winnen).

Het zaaien van riet

Het rietzaad heeft voor de ontkieming beslist een natte grond
nodig en een kiemtemperatuur van 200 C. Onder gunstige
omstandigheden ontkiemt het rietzaad reeds na enkele dagen en
vonnl snel wortels. Zolang het kiemplantje is vastgehecht, dient
het terrein gevrijwaard te worden van overstroming door water.
Het eerste jaar zal het rietplantje zich ontwikkelen tot een
hoogte van ± 40 cm en na drie jaar zal er ee'n volledige
begroeiing ontstaan, De ~erste tijd moet ervoor gezorgd worden
dat het onkruid niet begint te woekeren,
Voornamelijk omwille van de hoge kiemtemperatuur, de
gevoeiigheid van de kiemplanten en de hoge onderhoudskosten
wordt deze methode nog zelden toegepast.

Het plaatsen van zoden

Het winnen van zoden kan het best plaatsvinden in het vroege
voorjaar of bij open weer in de winter vanaf november. De
afmetingen van de zoden zijn 20 x 20 x 20 cm.
Per m' worden 10 tot 12 zoden geplaatst.
Door de hoge transportkosten, het gemakkelijk uiteenvallen van
de zoden en de groeistilstand bij het buiten de zoden in de
nieuwe bodem treden van de wortels, wordt deze methode nog
weinig toegepast.

Het verspreiden vaD wortelstokken

OUHr het riet te maaien en weg te voeren, alsmede onkruiden te
1)('\lrijdcn. kan verlanding aanmerkelijk worden vertraagd.
Volgens Arens (1953) zou men het riet echter juist niet moeten
1Il;IOlicn, teneinde de vonning van een veerkrachtig kussen onder
\\-;lll'r nict af te remmen, '
IkIt' l.ienswijzc is slechts juist als het riet in relatief diep water
\,tltlI"komt en er geen direct gevaar voor verlanding bestaat.

Bij deze metliode worden wortelstokken, al dan niet met grond,
verspreid over het terrein.
Voldoende vocht en een behoorlijk voedselrijk milieu zijn
voorwaarden voor het welslagen.
Deze extensieve methode geeft vaak weinig resultaat, omdat de
wortelstokken moeite hebben om zich op de nieuwe bodem te'
ontwikkelen.

Deze methode is moeilijk te commercialiseren, gezien de
onzekere vraag. Gemeentelijke plantsoendiensten- die het werk
in eigen regie kunnen uitvoeren en over een verwarmde kas
beschikken kunnen deze methode met succes toepassen. Wel
bestaat hel gevaar dat als de wortels buiten het perspotje in de
bodem van de oever dringen, er een groeistilstand zal optreden.
Dit gevaar is het grootst wanneer de oeverbodem teveel
verschilt van het substraat waaruit het perspotje is gemaakt.

Het planten van zaailingen

Om aan enkele praktische problemen die zich voordoen bij het
aanleggen van rietbeplantingen tegemoet te komen, moet er aan
gedacht worden dat :
• voor het zaaien niet altijd optimale omstandigheden aanwezig

zijn;
• de stekken een korte periode van uitplanten hebben;
• de zoden kostbaar zijn en niet altijd leverbaar.

Het rietzaad wordt in perspotjes uitgezaaid en in kas bij een
temperatuur van 20 tot 3O"C tot ontkieming gebracht. Na ont
kieming wordt het gedurende 6 tot 7 weken verder opgekweekt
in een onverwarmde kas, waarna uitplanten kan plaatsvinden.
Er wordt geplant naar rato van 10.- 12 stuks per m2 •

De plantgaten worden gemaakt met een boor. Wortels en wortel
stokken zullen zich doorheen het perspotje ontwikkelen. De
planttijd voor zaailingen begint als de nachtvorsten zijn
afgelopen t. t.z. rond half mei en men kan met planten doorgaan
tot half juli.

VOornam I"k . .
1.1 e IJ wordt het Uitplanten van netstekken heden ten

O
llgC toegepast. Vooraleer deze aanplantmethode nader te
msch ..

p\. " flJven, laten we eerst de andere methoden de revue
,',lJ\Scrcn,

Ilr resistentie van een goed ontwikkelde rietbegroeiing tegen
'l/ddUkt' uitdroging van het milieu is veel groter dan men door
.:,I:lllS denkt.
Ik /o:evolgen van overstromingen gedurende de groeiperiode,
h.v. tengevolge van hoog water of te diep planten, kunnen
dll:lrcntcgen zeer ernstig zijn. Staan de rietstengels « langdurig »

. laul-:cr dan een week - onder water, dan brengt dit schade toe
hall de rietbegroeiing; jong riet kan hierdoor zelf te gronde
wllrden gericht. Als riet de stijging van het water door (snelle)
jlllX'i kan bijhouden, ondervindt het van de waterstandsver
"~Hlcring geen- schade; bij jonge planten is de groeikracht
lucrvoor in de regel niet voldoende.

Vermenigvuldiging van het riet

• Ilü hel aanbrengen van rietbeplanting kunnen de volgende
m'lhoden gebruikt worden:
7..U/lIcn

,.hUIl sen van zoden
Verspreiden van wortelstokken
plunlen Van zaailingen
"liplanten van rietstekken

~'

L
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Planten van riet door middel van stekken (naar Bittman - 1965)

juist onjuist

Planttijd : 1 mei 15 april
tot tot
15 juni 30 juni

Winnen van
stekken: I

,
,

1
,

,

,
,

slechts jonge, bladanne, sterke halmen

, ~

~ I",

. I" '

,! ~,
;
j
;

" '"

nooit oude, bladrijke, zwakke halmen

!
!

! 1
",,~.

l, .

,
,

welke:

waar: de halmen steeds aan landzijde nemen nooit aan de waterzijde

/
hoe : de halmen steeds onder de bodem afsteken nooit boven de bodem afmaaien

Stapelen:

alleen wanneer
het echt nodig Is : max. 24 uren, in het water en in de schaduw niet aan het water en in de zon

Transport :

hoe : in bundeltjes op een overdekte wagen niet los op een open vrachtwagen
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Het planten

algemeen:

bijzonder:

aan plassen :

jnist

aan oevers waar de bodem
uit fijn grind, zand, leem of veen bestaat

~ tot 120cml

:::0~En17i!0b\s~ill
de halmen steeds met 3-stuks tesamen
tot de helft van hun lengte in de grond

steeds aan de oeverlijn planten,
juist onder water

onjuist

niet als oevers uit grove steenslag
en klei bestaat

nooit de halmen alleen planten,
te wijd of te diep

r""~
. ;",•. ,r.:.•'

" '

te diep onder. of teveel boven
de waterlijn

\

aan rivieren
en beken:

w+~1\ .. JI w+~~n,. JI
z ~. .D z ~~ tJ

bij meanders slechts de stootoever, en niet de glijoever beplanten.
Bij rechte stukken de noordoever dicht, oostp en westoever open, zuidoever niet beplanten

bij lange periode
met wisselende
waterstanden :

bij golfslag :

bij waterplassen
met kunstmatige
oeverversterking :

t
----~!!!Ii"

+lm ..
-1 m - - \Z_ ::-:.... ", Mei

~Ii
slechts planten als schommeling tussen
I mei en 31 juli niet meer dan ± 1 m is

~' oR<
~~~.~.. ,JS, """ff==--"'i>- 'fj,W ,

~
=U/;i;' ~,'
ill:-'"1J'I~'

"oO~ ~ \ 1
~~":.J" , .

schuin op de oever planten, zodat de
I

halmen de oever volgen

op losse, lichte steenslag

.2,J-- - SJ.. - - JuU - -;: ,

-Q--- Mei

Juii
Wanneer de schommeling groter is dan
± 1 m, is de beplanting nutteloos

nooit recht plaatsen en te diep in het water
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Boorgaten

Het uilplanten van rtetstekken (figuur 2)

Rielslekken zijn jonge slerke halmen mei een lengle van 80 tol
120 cm. De halmen worden direct onder de grond afgestoken en
in bosjes van 3 lot 5 sluks gebundeld.
Het uitplanten kan geschieden in rustig water, net onder of
boven de waterlijn.
De rietstekken worden tot ongeveer de helft van hun lengte
enigszins schuin in de grond geplant.
Voor hel planlen kan men gebruik maken van een plantboor.
Per m' zijn 4 lot 6 stekken voldoende.
Een nadeel is dat de planllijd van rietstekken vrij kort is, nl. van
1 mei tot uiterlijk half juni.
Na het planten vannen zich vrij snel wortels en sprieten.
Een belanglijk voordeel van deze methode is, dat bij goed
aanslaan het onkruid snel overwonnen wordt.
Het behoeft geen betoog dat het plantmateriaal tijdens het
transport behoed moet worden voor breken, broei of uitdrogen.
Voornamelijk moet gelet worden op het voorkomen van broei bij
jonge halmen die over een grote afstand moeten vervoerd
worden. De beste manier van werken is dan ook wanneer de
jonge halmen op een dichtbijgelegen terrein kunnen gewonnen
worden.
De rietstekken zijn ook in de handel verkrijgbaar.
Het leveren en plaatsen met waarborg wordt geraamd op 250 fr.
per m2• (Voor de andere methodes kunnen geen huidige prijzen
gegeven worden, daar deze methodes nog niet op punt staan).
In figuur 2 worden de verschillende stadia van deze methodes
uiteengezet.

Besluit

Een biologische oeverbescherming boven de waterlijn is
volkomen zinloos als niet tegelijkertijd op en onder de waterlijn
bescherminggevende beplanting tot ontwikkeling wordt gebracht
al of niet in combinatie met andere kunstmatige middelen.

Stekken

Er moet naar gestreefd worden de oeverbeschenning zo ver
mogelijk onder water te beginnen. In verband hiermee is het
gewenst, dat de oever niet steiler is dan 1:3 en bij voorkeur
minder steil is bijvoorbeeld I: 10. Er kan ook met twee steile
oevergedeelten en een drempel gewerkt worden. Hierbij is het
nodig schanskorven en steenslag.te gebruiken op de waterlijn.
Bij te steile oevers kan het riet te weinig ontwikkelen door de
sterke directe invloed van het water. De planten krijgen niet de
mogelijkheid om een net van rhizomen te vormerrdie de bodem
moet vasthouden, De grootte van het wateroppervlak en de
kracht Van de golfslag spelen een zeer grote rol, bijzonder langs
de Noord~Westelijk gesitueerde oevers.

Voor een afdoende bescherming van de oevers is, mits een
aanvullende technische voorziening, in rustig water een
rietkraag van één meter voldoende, in woeliger water is een
rietkraag van twee meter gewenst.
Voor meren en plassen wordt veelal een rietkraag van tenminste
vijf meter aanbevolen.
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Wegbermen
De versterking van de natuurfunctie in weg
bermen is reeds in de zeventiger jaren tot
stand gekomen. Voor alle rijkswegbermen zijn
thans maaischema's opgesteld, waarin een
extensief behei.'r ! 1 of 2 ma,,! ;--.er jiJ .." mCléliNi

en afvoeren van het maalsel I iS vastgelegd.
Inmiddels is de kennis van wegbermvegeta
ties sterk toegenomen. Bovendien is erkend,
dat voor een goed wegbermbeheer een inte
gratie tot stand dient te komen van het beheer
van grasachtige vegetaties en beplantingen,
Het is daarbij van belang dat de doelstellingen
van het beheer vooraf geformuleerd worden.
Een en ander vraagt om een planmatige aan
pak. De Rijkswaterstaat heeft in 1986 een
start gemaakt met de invoering van groenbe
heersplannen voor alle rijkswegen.

Fauna
Een ander aspect van groenvoorzieningen
langs wegen is de fauna. Wie kent niet de
'biddende' torenvalk boven zij- of midden·
berm turend naar een mals muisje? Alhoewel
niet systematisch onderzocht bestaat het
sterke vermoeden•.dat het aantal torenvalken
in en nabij wegbermen de laatste jaren is toe·
genomen, De belangrijkste oorzaak is gelegen
in het feit, dat door het veranderd bermbeheer
een structuurrijke vegetatie ontstaat, die
meer schuilgelegenheid en voedsel biedt aan
muizen en andere bodemdieren. Meer muizen
in de berm betekent meer torenvalken boven
de berm.
Het fauna·onderzoek in bermen zal de komen·
de jaren vanuit de Rijkswaterstaat sterk gesti·

scheiden deze fenomenen zich nauwelijks van
de griendbosjes, die op vele plaatsen vooral in
het midden van ons land (ook vanaf snelwe
gen) te zien zijn.

55 50

Geluldniveau

•

•

wordt ook besteed aan het onderzoek naar
mitigerende maatregelen,
Als zodanig zijn zo langzamerhand de geluid
werende voorzieningen (schermen en wallen)
algemeen bekend. Echter ook het ontwikke
len van een natuurlijke vegetatie in wegber
men kan als een mitigerende maatregel wor·
den gezien. De laatste jaren zijn op deze ge·
bieden nieuwe ontwikkelingen in gang gezet.

p;;'
Geluidsch.!'!rmen beperken zich allang niet
meer tot de saaie rechte stalen constructies,
die in de jaren.zeventig nieuwe wegvakken
omzoomden. Naast de glazen constructies
wordt thans o,ok veel met hout en beton ge
werkt. Van zeer recente datum zijn de zoge
naamde levende schermen: constructies, die
voorzien zijn ~an een dicht opeen geplante rij
wilgenslietenJn voorjaar en zomer onder-. .
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Maatregelen
het 'droge' milieu-onderzoek bij de Rijkswa
terstaat is niet alleen gericht op de t;Ttecten
\'an wegaanleg €r'\ weggebruil<.. 'iee! aandöcht
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broeikas effect leidt. Daarnaast is deie lucht·
verontreiniging mede verantwoordelijk voor
het ontstaan van fotochemische smog.
Om de directe uitworp van wegverkeer (amis·
siel vast te stellen kaQ reeds enige jaren beo
schikt worden over een redelijk bruikbaar re·
kenmodel. Met betrekking tot de verspreiding
ven deze stoffen is minder bekend. In bosge
bieden geeft deze verspreiding een heel ander
beeld, dan in open weide- en akkergebieden.
Onduidelijk is thans ook nog in welke mate
door wegverkeer veroorzaakte luchtvetontrei
niging wilde plantesoorten aantast. Verwacht
mag worden, dat het thans op grote schaal
plaatsvindende onderzoek naar de oorzaken
van bossterfte het inzicht in deze materie zal
doen vergroten. Nu is al wel duidelijk dat het
Nederlands wegverkeer voor ± 10% bij
draagt aan de positie van verzurende stoffen
in ons land.
De komende jaren zal ook onderzoek worden
verricht naar de effecten van wegaanleg op
de bodem. Het gaat hierbij om het verkrijgen
van inzicht in het effect van van de weg af
stromend hemelwater op de bodem, met na·
me direct naast de weg, in wegberm en
bermsloot.
Tenslotte is in nauwe samenwerking met het
Rijksinstituut voor onderzoek În de bos- en
landschapsbouw 'de Dorschkamp' gewerkt
aan het ontwikkelen van aen methode om de
beïnvloeding van de landschapsbelevirig door
wegaanleg vast te stelten.
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M.J.S.M. Reijnen,
J.B.M. Thissen

beïnvloeding van broed
vogelpopulaties in bossen
en grienden door verkeer

Bij beschouwingen over de effecten van verkeer op broedvogels
wordt meestal veel aandacht gegeven aan verkeersslachtoffers.
Van meer belang lijkt echter de invloed van verkeer op de
populatieomvang c.q. de dichtheid van diverse soorten langs
wegen. De incidentele gegevens hierover wijzen op een belangrijke
negatieve invloed. Daarvoor zijn waarschijnlijk andere factoren
verantwoordelijk dan aanvaringen. In dit artikel wordt nader
ingegaan op de nog weinig onderzochte invloed van verkeer op
de dichtheid van broedvogels in bossen. Daarbij is veel aandacht
besteed aan de methodische aspecten.

Verkeer kan broedvogelpopulaties langs wegen
op diverse manieren beïnvloeden. Over het alge
meen wordt aangenomen dat de volgende fac
toren van belang zijn: aanvaringen, emissie van
geluid, visuele stimuli, uitlaatgassen en trillingen
via de bodem (zie onder andere Nijland et al.,
1982; Ellenberg et al., 1981; Leedy & Adams,
1982; Thissen & Reijnen, 1985).
Het meest opvallend zijn aanvaringen met als
gevolg letsel en sterfte van individuen. Er is dan
ook veel aandacht besteed aan de aantallen
slachtoffers per soort en de factoren die daarbij
een rol spelen (zie onder andere Hodson &
Snow, 1985; Hansen, 1969; Bergmann, 1974;
Jonkers & De Vries, 1977; Heinrieh, 1978;
Adams & Geis, 1981). In welke mate de sterfte
door verkeer doorwerkt op de populatieomvang
c.q. de broeddichtheid van vogelsoorten is ech
ter weinig onderzocht. De resultaten die beschik
baar zijn en algemene kennis van de populatie
dynamiek van vogelsoorten duiden echter meest
al op een te verwaarlozen effect (zie onder an
dere Leedy & Adams, 1982). In sommige geval
len lijkt sterfte door verkeer wel een belangrijke
factor. Een voorbeeld is de kerkuil, waarbij de
sterfte door verkeer 22 procent van de totale
sterfte kan bedragen (Braaksma & De Bruin,
1976).
In welke mate emissie van geluid, visuele sti-

264

muli, uitlaatgassen en trillingen een belangrijke
negatieve invloed uitoefenen op broedvogels is
voor zover bekend niet onderzocht. Uit een
aantal studies blijkt echter wel dat de broed
dichtheid van sommige soorten langs drukke
wegen aanzienlijk verlaagd kan zijn. De duide
lijkste voorbeelden zijn het onderzoek van Van
der Zande et al. (1980) aan vier weidevogel
soorten en het onderzoek van Raty (1979) aan
boshoenders. Zij vonden maximumeffectaf
standen van 500 m (boshoenders, vooral het
hazelhoen) tot 1800 m (weidevogels). Uitgaan
de van de veronderstelling dat een verhoogde
sterfte door aanvaringen niet of nauwelijks door
werkt in de broeddichtheid, moeten deze effec
ten vooral toegewezen worden aan de genoemde
emissies. Gezien de grote effectafstanden die
zijn vastgesteld kunnen deze effecten wel eens
veel belangrijker zijn dan aanvaringen. Overi
gens moet worden opgemerkt dat met name in
de Verenigde Staten voor een aantal soorten is
vastgesteld dat deze in de nabijheid van snel
wegen in een hogere dichtheid voorkomen dan
verder daar vandaan (zie onder andere Ferris,
1979; Clark & Karr, 1979). Dit 'positieve' ef
fect blijkt echter steeds samen te hangen met
verschillen in vegetatie- en landschapsstructuur,
waarvoor niet werd gecorrigeerd. Deze studies
beschouwen in feite dan ook het effect van weg-
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aanleg en verkeer gecombineerd met het ont
staan van bijvoorbeeld bosranden of het aan
brengen van beplantingen.
Onderzoek naar de invloed van verkeer op de
dichtheid van broedvogels kan als volgt gefa
seerd worden: (I) is er een effect?; (2) beschrijf
dosis-effectrelaties; (3) wat is het mechanisme?
Fase I en 2 betreffen correlatief onderzoek,
fase 3 causaal-analytisch onderzoek. Gezien de
huidige kennis is vooral onderzoek in fase I en
2 nodig.
Omdat in Nederland alleen onderzoek is gedaan
naar de effecten op weidevogels is hier gekozen
voor onderzoek aan bosvogels. De primaire
vraag daarbij was 'is er een effect?'. Voor zover
mogelijk is ook aandacht besteed aan dosis
effectrelaties. De beperkte duur van de studie
liet alleen een transversale opzet toe, het verge
lijken van gebieden met een verschillende be
invloeding door verkeer.
Een probleem daarbij is het ondervangen 0 f
corrigeren voor de invloed van overige factoren
die de verspreiding en dichtheid van broedvo
gels bepalen, conditionerende factoren genaamd.
Vanwege het relatief geringe aantal proefgebie
den dat onderzocht kon worden, is er hier voor
gekozen deze factoren zo constant mogelijk te
houden. Deze aanpak is het best uitvoerbaar
via een gepaarde vergelijking van proefgebieden,
het gelijk houden van de conditionerende fac
toren is dan alleen nodig voor de proefgebieden
behorende tot één paar. Om de kans op het aan
tonen van een eventueel effect verder te vergro-

ten is van een zo groot mogelijke verkeersdosis
uitgegaan. Kwantificering van de verkeersdosis
was voor de primaire onderzoeksvraag niet no
dig, maar ten behoeve van het opstellen van
dosis-effectrelaties is gekozen voor het meten
van de geluidbelasting. Daarnaast is een poging
ondernomen de visuele stimuli uitgaande van
verkeer te bepalen.
Effecten op broedvogels kunnen op velerlei
wijze beschreven worden. Men kan kijken naar
veranderingen in gedrag, broedsucces, dichtheid
van soorten, totale dichtheid, soortensamenstel
ling enzovoort. Voor onderzoek met de primaire
vraag 'is er een effect?' lijkt de dichtheid de
geschikste effectparameter. Deze parameter
geeft directe informatie over de toe- of afname
van aantallen vogels en is relatief eenvoudig en
in kort tijdsbestek te bepalen.
Een bezwaar van dichtheid is echter dat vele
factoren, deels tegengesteld werkend, erop van
invloed zijn: sterfte in en buiten het broedge
bied, reproduktie, immigratie en emigratie.
Daardoor is het mogelijk dat door immigratie
vanuit gebieden met een hoge reproduktie (niet
door verkeer beïnvloede gebieden) effecten op
de dichtheid na bij de weg versluierd worden.
Deze immigratie kan als gevolg van fluctuaties
in de populatieaantallen in de niet-beïnvloede
gebieden van jaar tot jaar verschillen. Het be
staan van een dergelijk mechanisme wordt door
diverse onderzoekingen ondersteund, zie onder
andere Wiens & Rotenberry (1981) en O'Conner
& Fuller (1981).

VERKEER GLOBALE WERKING EFFECTEN OP BROEDVOGEl S
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Figuur 1. Relatie verkecr·broedvogels.
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Meerjarig onderzoek en/of onderzoek aan de
dichtheidsbepalende factoren kan het bezwaar
van het gebruik van de dichtheid ondervangen,

.maar is tijdrovend en/of moeilijk uitvoerbaar
en was zeker niet te verwezenlijken binnen het
kader van dit onderzoek. Er is wel gezocht naar
alternatieven door na te gaan of uit de gegevens
van de broedvogelinventarisaties indicaties zijn

Figuur 2. Ligging van het studie
gebied.
Figure 2. Location of study area.

o 5 10 15 20
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af te leiden voOr verschillen in of de waarde van
dichtheidsbepalende factoren. De resultaten
van een broedvogelinventarisatie uitgevoerd met
de methode van territoriumkartering zijn hier
voor misschien bruikbaar (Thissen & Reijnen,
1985). In dit artikel wordt daar verder niet op
ingegaan.
In het voorgaande is verondersteld dat verande-
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ringen in de dichtheid van soorten parallel lo
pen met veranderingen in de populatieomvang.
Voor soorten die een duidelijk territoriaal ge
drag vertonen lijkt dit zeer waarschijnlijk, ze
ker op termijn bezien. Voor soorten die een
minder duidelijk territoriumgedrag vertonen
kan dit anders liggen. Broedvogels in bossen
en grienden hebben echter vrijwel allemaal dui
delijke territoria.
In het onderzoek is de veronderstelling getoetst
dat verkeer de dichtheid van soorten broedvo-

I

t
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m

~ weggebied

D controlegebied

3 nummer gebiedspaar
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gels langs de weg verlaagt. Dit effect kan door
werken in de totale broedvogeldichtheid en in
de soortenrijkdom. Figuur I geeft schematisch
de veronderstelde relaties tussen verkeer en
broedvogels weer.

METHODE

Het studiegebied is gesitueerd langs de auto
snelweg A2 tussen Utrecht en Eindhoven. De
verkeersintensiteit op deze weg was in 1984

Figuur 3. Ligging van de proef
gebieden in de regio Vianen.
Figure 3. Location of study plots
near Vianen.

\
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30.000-40.000 voertuigen per etmaal. In totaal
zijn 16 paren proefgebieden geselecteerd ver
deeld over drie regio's (zie figuur 2): ten zuiden
van Vianen (Vijfherenlanden) 5 paar grienden
en 2 paar populierenbossen, ter hoogte van
Culemborg (Culemborgse veld) 4 paar grienden
en I paar populieren bossen en ten zuiden van
Boxtel (Midden-Brabant) 4 paar populieren
bossen. Elk paar bestond uit een weggebied
aan de weg en een controlegebied op minimaal
300 m van de weg. In verband met de prakti
sche uitvoerbaarheid van het veldwerk is de
oppervlakte van de proefgebieden zo klein mo
gelijk gehouden. Daarbij is uitgegaan van de door
Hustings et al. (1985) genoemde minimum
oppervlakte van bos op rijke grond waarbij dicht
heidsberekeningen nog mogelijk zijn, namelijk
1,5-2 ha. De grienden variëren van 1,6 tot 4,9
ha (gemiddeld 3,0 ha), de populieren bossen
van 2,1 tot 8,3 ha (gemiddeld 4,8 ha). Figuur
3 geeft een voorbeeld van de situering van de
proefgebieden.

Bij de selectie van de proefgebieden is binnen
een paar steeds gelet op overeenkomst in opper
vlakte, vegetatiestructuur, directe omgeving
(randeffecten) en wij dere omgeving (isolatie).

Het belang van deze factoren voor de versprei
ding en dichtheid van vogelsoorten blijkt onder
andere uit Lynch & Whigham (1984), Opdam et
al. (1985) en Opdam & Schotman (1986). Daar
naast is aandacht besteed aan de aanwezigheid
van andere storende invloeden dan verkeer, zo
als recreatie, griendbeheer en bosbouw. De over
eenkomst tussen weg- en controlegebieden is
vastgesteld via een inspectie in het veld en op
grond van topografische kaarten en luchtfoto's.
Het beoordelen van de vegetatiestructuur, de
meest complexe factor, gaf relatief weinig pro
blemen doordat de gekozen biotopen een zeer
homogene vegetatiestructuur hebben. Ter con
trole zijn naderhand de oppervlakte, de vege
tatiestructuur en de directe omgeving ook nog
gemeten (tabel I) en getoetst op overeenkomst.
Voor de overeenkomst met betrekking tot de
wijdere omgeving werd een nadere toetsing niet
nodig geacht. De gebieden van een paar liggen
steeds in één regio en de afstanden tussen weg
en controlegebied zijn zo gering, dat een ver
schil in isolatie-effect niet is te verwachten (zie
onder andere Opdam et al., 1985). Overige
storende invloeden bleken niet aanwezig
(recreatie) of hadden een gelijk niveau (bos
bouw, griend beheer).

Tabel 1. Overzicht van parameters
gebruikt voor de beschrijving van
de vcgctatiestruct uur en de directe
omgeving van de proefgebieden.
Table 1. Parameters llsed fo
describe tJIC J'egelatiun structlire
alld file bTJ11wdiafe vicinity of the
plots.

Vege tatiestructuur
BdKruid
BdStruik
BdBoom
Hokruid
Hostruik
HoBoom
BioKruid
BioStruik
Omtrek
Doorsnede

Meidoorn

Stoven

directe omgeving
Grasgrens
Bosgrens
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Gemiddelde bedekking kruidlaag (pct)
Gemiddelde bedekking struiklaag (pct)
Gemiddelde bedekking boomlaag (pct)
Gemiddelde hoogte kruidlaag (cm)
Gemiddelde hoogte struiklaag (cm)
Gemiddelde hoogte boomlaag (m)
Biomassa kruidlaag =BdKruid x HoKruid
Biomassa struiklaag = BdStruik x HoStruik
Gemiddelde omtrek bomen (cm)
Gemiddelde doorsnede van stoven (grienden)
met een doorsnede van;;' 10 cm (cm)
Aantal meidoorns met een hoogte van
;;. 2 m (per ha)
Aantal stoven met een doorsnede van
;;. 10 cm (per ha)

Lengte grens met grasland (m/ha)
Lengte grens met bos/griend (m/ha)
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Figuur 4. Afname van de geluidbelasting door verkeer (40.000 voertuigen/
dag) in relatie tot de afstand tot de weg.
Figure 4. Decrease in the noise level along a motorway (40.000 vehic/es/
day).
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METEN VAN DOSIS- EN EFFECTPARAMETERS
EN METHODEN VAN ANALYSE

De broedvogels zijn geïnventariseerd met de uitge
breide territoriumkarteringsmethode (Hustings et al.,
1985). Elk proefgebied is in de poriode maart-juni
1984 12 maal bezocht, de bestede tijd per ha bedroeg
ongeveer 10min. Omdat door het verkeerslawaai
langs de weg sommige soorten niet verder dan tot
op 25 m konden worden gehoord, is in alle terreinen
een vaste inventarisatieroute gevolgd die ieder deel
van het proefvlak tot op minimaal deze afstand
naderde.
De dichtheid is berekend als het aantal territoria c.q.
broedparen per ha, waarbij territoria die deels buiten
het proefvlak iiggen zijn meegeteld volgens de
verhouding van het aantal waarnemingen binnen het
proefvlak gedeeld door het totaal aantal waarnemin·
gen. Bij soorten waarvan de territoria even groot of
groter zijn dan van het proefvlak of die geen duidelijke
territoriale gedragingen vertonen, is het totaal aantal
waarnemingen per ha als dichtheidsmaat genomen.
Voor de totale dichtheid is alleen uitgegaan van het
aantal. territoria c.q. broedparen per ha.
De geluidbelasting in relatie tot de afstand van de weg
is bepaald met een bestaand rekenmodel (Anonymus,
1981). De invoergegevens hiervoor waren beschik·
baar, als waarneemhoogte is 1,8 m aangehouden. In
het veld zijn nog een aantal metingen uitgevoerd ter
controle van de modeluitkomsten en ter bepaling
van het achtergrondniveau. Het laatste was nodig om
een indruk te krijgen van het geluidniveali in gebieden
die niet door verkeerslawaai werden beïnvloed. MeM
de op grond hiervan is de extra demping van het ge·
bied door bos met een dichte onderbegroeiing op
4 dB (A) per 100 m gesteld, de extra demping van het
geluid door grienden en open bos leek verwaarloosM
baar. Voor cen uitvoeriger toelichting wordt verwe
zen naar Etlinger & Zandviiet (1986). Figuur 4 geeft
het verbanp tussen geluidbelasting en afstand tot de

RESULTATEN

In vloed van versch illen in conditionerende
parameters
In tabel 2 is het resultaat opgenomen van de
toetsing van verschillen in conditionerende
parameters. Hieruit blijkt dat alleen de omtrek
van bomen een significant verschil te zien geeft,
in weggebieden is de omtrek groter dan in con
trolegebieden. Opdam & Schotman (1986) ver
meiden een positief verband tussen de totale
dichtheid van soorten en de gemiddelde omtrek
van bomen in een. gebied. De absolute waarde
van het waargenomen verschil in de omtrek, ge-
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weg. De geluid belasting van een proefvlak of deel
daarvan is bepaald door het gemiddelde te nemen
van de geluidbelasting op een groot aantal punten
binnen het gebied die zich op gelijke afstanden van
elkaar bevinden; daarbij is gecorrigeerd voor verschil·
len in vorm.
De visuele stimulus uitgaan'de van verkeer is afgemeM
ten aan de zichtbaarheid Van het verkeer op twee
tijdstippen in het broedseizoen, zonder en met blaM

deren aan struiken en bomen. Eerst is de afstand be
paald waarop het verkeer niet meer zichtbaar was
(op ooghoogte), daarna is per gebied de zichtbaarheid
uitgedrukt als het percentage van het oppervlak.
Het toetsen van verschillen in effectparameters en
conditionerende parameters is verricht met de rangM

tekentoets van Wilcóxon. Deze toets gaat uit van
niet·normaal verdeelde waarnemingen. Voor de effectM
parameters is uitgegaan van een eenzijdige toetsing,
daar een verandering in één richting wordt verwacht.
Voor de conditionerende parameters kan een veran
dering in twee richtingen optreden en is derhalve een
tweezijdige toetsing vereist.
Ten behoeve van het afleiden van dosis-effectrelaties
zijn de proefvlakken verdeeld in twee of vier zones
van circa 1 ha. In deze zones zijn het geluidniveau en
de dichtheid van de soorten bepaald. Voor zover
een soort voorkomt, is daarna voor ieder proefvlak
een dosis-effectlijn opgesteld. Doordat tussen de
gebiedsparen aanzienlijke verschillen voorkwamen in
de dichtheid Van ecn soort als gevolg van verschillen
in vegetatiestructuur en omgevingskenmerken, kon
den de afzonderlijke dosis-effectkrommen niet zon
der meer worden samengevoegd. Voor het opstellen
van een totale dosisMeffectkromme is daarom niet
gekeken naar het verband tussen geluidniveau en
dichtheid, maar naar het verband tussen geluid en
afname van de dichtheid. De afname van de dichtM
heid is weergegeven voor telkens een verschil van
1 dB (A). Een statistische toetsing, bijvoorbeeld met
behulp van stuksgewijze regressie, is nog niet uitgew

voerd.

middeld 12 cm, is echter zo gering dat een in
vloed hiervan op de dichtheid verwaarloosbaar
is geacht. Bovendien heeft een eventuele in
vloed een verhogend effect op de dichtheid in
weggebieden zodat een vastgestelde negatieve
invloed van verkeer op de dichtheid Van deze
soorten eerder wordt ondersteund dan onder
graven.

Op basis van de voorgaande toetsing is daarom
geconcludeerd dat verschillen in conditionerende
factoren tussen de proefvlakken van een paar
niet van zodanige aard zijn dat er bij de overige
bewerkingen rekening mee moet worden gehou
den.
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parameter n gemiddelde waarde significantie Tabel 2. Toetsing van verschillen
controle weg in conditionerende parameters.

rable 2. Statistical test of

bos + griend
differences in condition para-
meters.

BdKruid (pct) 16 84 87
HoKruid (pct) 16 77 75
BioKruid 16 67 67
BdStruik (pct) 16 60 52
HoStruik (cm) 16 339 363
BioStruik 16 214 202

bos
BdBoom (pct) 7 67 67
HoBoom (m) 7 18 20
Omtrek (cm) 7 96 108 •

griend
Meidoorn (per ha) 6 14 12
Stoven (per ha) 9 31 28
Doorsnede (cm) 7 18 18

directe omgeving
Crasgrens (m/ha) 16 113 126
Bosgrens (m/ha) 16 150 107

oppervlakte (ha) 15 4,0 3,8

- niet significant
• significant p<0,05

Effect op de dichtheid van soorten afzonderlijk
In de proefgebieden is het voorkomen van 55
soorten broedvogels vastgesteld. Doordat soor
ten die in minder dan vijf gebiedsparen voor
kwamen ni<ll! konden worden getoetst, bleven
er 33 soorten over voor een toetsing van verschil
len in dichtheid tussen weg- en controlegebie
den. Omdat de proefgebieden inwendig een zeer
homogene vegetatiestructuur hadden, is ook een
toetsing uitgevoerd van verschillen in dichtheid
binnen de weggebieden. De weggebieden zijn
hiertoe parallel aan de weg in twee delen met
een gelijke oppervlakte gesplitst. Het aantal
soorten dat bij deze analyse kon worden betrok
ken bedroeg 17; hierbij zijn ook de soorten bui
ten beschouwing gelaten die grote territoria
hebben. Tabel 3 geeft een overzicht van de
soorten die zijn geanalyseerd en het aantal ge
biedsparen waarin ze zijn aangetroffen.
De gemiddelde dichtheid van de soorten in de

weggebieden vergeleken met de controlegebie
den bleek in vrijwel alle gevallen lager: voor zes
soorten waren de verschillen significant, voor
vier soorten bijna significant. Binnen de wegge
bieden is een zelfde resultaat waarneembaar,
nu zijn voor drie soorten de verschillen signifi
cant en voor één soort bijna significant. Slechts
twee soorten hebben duidelijk hogere dichthe
den vlak aan de weg. Tabel 4 geeft een over
zicht van de significante en bijna significante
soorten. Hieruit blijkt dat soorten die in beide
analyses betrokken zijn, zich verschillend ge
dragen; drie patronen zijn te onderscheiden:
1. alleen significante of bijna significante ver

schillen binnen weggebieden ;
2. zowel significante of bijna significante ver

schillen binnen weggebieden als tussen con
trole- en weggebieden;

3. alleen significante of bijna significante ver
schillen tussen controle- en weggebieden.
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Tabel 3. Overzicht Van getoetste
soorten en mate van voorkomen.
Table 3. List of species analysed
and file l1umberofpairs afplots
in wlzich they are present.

soort aanwezig in aantal gebiedsparen
toetsing tussen toetsing binnen
weg- en controle- weggebieden
gebieden

..

wilde eend
fazant
houtduif
winterkoning
heggemus
roodborst
merel
zanglij ster
bosrietzanger
tuinfluiter
zwartkop
tjiftjaf
fitis
matkop
pimpelmees
koolmees
vink
spreeuw
kneu
rietgors
tortelduif
grote bonte specht
nachtegaal
sprinkhaanrietzanger
grasmus
grauwe vliegenvanger
staartmees
boomkruiper
wielewaal
vlaamse gaai
ekster
zwarte kraai
koekoek

16 (1)*
14
16
16
IS
12
16
16
13 (I)
14
14
16
IS
16 (I)
14
16
12
7
5
7
8
7
7
6

12
6
6
5
6
9
9
9

12

16 (I)
7 (2)

13 (I)
17 (I)
14 (I)
14 (I)
16 (I)
17 (2)
13 (2)
IS (I)
12
IS (I)
17 (I)
IS
13 (3)
17 (I)
11 (I)

?
?
?
?
?

* tussen haakjes het aantal paren met binnen het paar gelijke waar
den voor dichtheid, deze telden niet mee met de toetsing
aantal paren <5

? te grote territoria
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soort binnen weggebieden tussen controle en weg- Tabel 4. Significantie van lagere
gebieden dichtheden aan de weg en

vcrlagi ngsfactorcn.

sign. vlf n sign. vlf
Table 4. Signijicance of lower

n densities close /0 !/ze road ond
mean decrease ill (he breeding

A bosrietzanger * 1,4 11 12 density.
matkop ** 2,7 IS IS

B fitis * 1,2 16 ** l,S IS
fazant + 7,5 15 ** 5,0 14

C merel 15 * 1,6 16
houtduif 12 + 1,6 16
koekoek ** 7,1 12
ekster * 1,8 9
wielewaal + 2,0 6

tortelduif ? ** 6,8 8
grasmus ? + 2,0 12
boomkruiper ? + 2,0 5

A: effect op korte afstand
B: effect op intermediaire afstand
c: effect op lange afstand

significantie(sign.) :
? te weinig waarnemingen (n<5)

te grote territoria
niet significant

+ bijna significant p<O, I 0
* significant p<0,05
** sterk significant p<O,O I

. dichtheid verder van de weg
verlagmgsfactor (vlf) = --------------

dichtheid aan de weg

,
Dit kan duiden op een verschil in gevoeligheid
van soorten voor verkeersfactoren en dit is als
volgt geïnterpreteerd:
ad. I. effect op korte afstand;
ad. 2. effect op intermediaire afstand;
ad.3. effect op lange afstand.
In figuur 5 is een schematisch beeld gegeven van
de effectkrommen die hypotetisch hierbij horen.
In tabel 4 is per soort ook de gemiddelde verla
ging van de dichtheid (= verlagingsfactor) opge
nomen. Deze kan oplopen tot 7,5, waarmee is
aangegeven dat de effecten op de dichtheid ook
in kwantitatief opzicht van belang zijn.
Onze conclusie is dat verkeer de dichtheid van

een aantal soorten in grienden en populieren
bossen duidelijk negatief beïnvloedt. Tussen
soorten lijken verschillen te bestaan met betrek
king tot de afname van de dichtheid en de af
stand waarop een effect waarneem baar is.

Effect op de totale dichtheid en het aantal
soorten
De totale dichtheid en het aantal soorten zijn
significant lager in wegge bieden (p<0,05 resp.
p<O,OI). De totale dichtheid in de weggebieden
en controlegebieden bedraagt gemiddeld 16,2
respectievelijk 18,8 territoria C.q. broedparen
per ha, het aantal soorten 20 respectievelijk 23.
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Figuur 5. Schematische weergave van hypothetische effectrelaties.
Figure 5. Schematic representation ofhypothetical effect curves.
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Het negatieve effect op de totale dichtheid
houdt direct verband met het negatieve effect
op de dichtheid van de afzonderlijke soorten.
Aan de verschillen in soortenaantal is door een
veelheid van soorten een bijdrage geleverd, het
aandeel van de afzonderlijke soorten is echter
zeer verschillend. Om hiervan een nadere in
druk te krijgen is de bijdrage per soort als volgt
gekwantificeerd: bijdrage =aantal keren dat
een soort ontbreekt in een weggebied (-) minus
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het aantal keer dat een soort ontbreekt in een
controlegebied (+). Tabel 5 geeft een overzicht
van de resultaten, waarbij tevens de effecten
op de dichtheid zijn vermeld. Hieruit is af te le
zen dat 29 soorten een bijdrage leveren aan een
hoger aantal soorten in de controlegebieden.
Het grootste aandeel in deze bijdrage (44 pro
cent) wordt geleverd door een achttal soorten
die ook een significant hogere dichtheid in de
controlegebieden hebben. De niet-significante
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soorten en de soorten waarvoor te weinig waar
nemingen voorhanden waren hebben een aan
deel van 32 respectievelijk 22 procent. Vrijwel
alle zeldzamere en bijzondere soorten in de
proefvlakken behoren tot de laatstgenoemde
categorie.

Landschap
1986 nummer 4

Een lagere dichtheid in de weggebieden is een te
verwachten effect wanneer voldoende soorten
een significant lagere dichtheid vertonen. Het
lagere aantal soorten in de weggebied en hangt
hier in belangrijke mate mee samen. In een
groot aantal,gevallen is er namelijk niet alleen

Tabel 5. Bijdrage van de afzon-

soort significantie bijdrage totale bij drage derlijke soorten aan het lagere
soortenaantal in weggebieden.

van lagere per categorie Table 5. Contribution ofindi-
dichtheid aan vidual species to the lower number
de weg of species in the roads/de plots.

nachtegaal +1
pimpelmees + I
bosrietzanger + 1
koolmees +1
tjiftjaf +1
matkop +1
sprinkhaanrietzanger +2
vlaam se gaai +3
heggemus +3
zwarte kraai +6 +20 = 32 pct

grote lijster ? + 1
buizerd ? +1
gekraagde roodstaart ? + I
boomvalk ? +1
braamsluiper ? +1
wespendief ? +1
sperwer ? +1
houtsnip ? +1
boomklever ? +1
appelvink ? + 1
holenduif ? +2 +12=22pct

wielewaal + + 1
boomkruiper + + 1
houtduif + +3
tortel •• +3
grasmus + +4
koekoek •• +5
fazant •• +6
ekster • +6 +29 = 44 pct

niet significant
? te weinig waarnemingen
+ p<O,lO
• p<0,05
•• p<O,OI
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een verschil in dichtheid tussen de controle- en
weggebieden, maar ontbreekt de soort ook in
de weggebieden. Er zijn geen duidelijke aanwij
zingen dat het lagere soortenaantal vooral wordt
bepaald door de weinig voorkomende en veelal
bijzondere soorten.

Dosis-effec (krom me Il

Voor het afleiden van dosis-effectkrommen
moeten de waarnemingen van een soort goed
verdeeld zijn over het traject van maximaal ef
fect (vlak aan de weg) tot geen effect (controle
gebied). In dit onderzoek is alleen aan deze
voorwaarde voldaan door de soorten die een ef
fect vertonen binnen de weggebieden: fazant,
bosrietzanger, fitis en matkop. De bewerking is
daarom tot deze soorten beperkt. Alleen gege
vens van de weggebieden en een aantal controle
gebieden die hierbij aansluiten zijn gebruikt.
De verkregen dosis-effectkrommen zijn weerge
geven in figuur 6. Doordat gegevens over de ge
middelde broeddichtheid voor de verschillende
geluidsniveaus bekend waren, kon op de y-as de
afname van de dichtheid worden vervangen door

de gemiddelde broeddichtheid. Het verband tus
sen geluidniveau en broed dichtheid benadert
een rechte lijn, een duidelijke afbuiging in het
onderzochte geluidtraject is niet waarneembaar.
Het laatste houdt mogelijk verband met het feit
dat het geluidniveau in dB(A) reeds een log
getransformeerde parameter is. Omdat het ver
band tussen het geluidniveau en de afstand tot
de weg in het onderzoekgebied bekend was (zie
figuur 4), is het mogelijk voor de vier soorten
minimale effectafstanden aan te geven. Dit is
weergegeven in tabel 6.
Hoewel de generaliseerbaarheid van de dosis
effectkrommen nog nader moet worden vastge
steld, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat er
een duidelijk verband aanwezig is tussen de ver
keerparameter geluid en de broeddichtheid van
vogelsoorten die door verkeer worden beïn
vloed. Dit verband ondersteunt de kwalitatieve
resultaten gevonden met de paarsgewijze toet
sing van proefgebieden.

minimale effectafstand (m)
dicht bos open bos en griend

Tabel 6. Minimale effectafstanden
voor beïnvloeding door verkeer
van vier soorten broedvogels.
Table 6. Minimum distances over
which the breeding density of
Jour breeding species is lowered
by rood Iraffic.

soort

bosrietzanger
matkop
fitis
fazant

ISO'
200
200'
200

300
550
550
500

• weinig voorkomend in dit habitattype

Figuur 6. Relatie 'tussen broed
dichtheid- (aantal territoria per
ha) en geluidniveau in bB(A) voor
fazant, bosrietzanger, fitis en
matkop.
Figure 6. Relatioll between bree·
dillg dellsily (Ierrilories/ha) alld
Ihe Iloise level in dB(A) of
pheasant, marsh \Varbier, willaw
\Varbier and \Villaw tit.
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DISCUSSIE

Betrouwbaarheid en volledigheid van de gevon
den effecten
Het belangrijkste probleem dat zich voordoet
bij effectstudies gebaseerd op veldonderzoek is
het kunnen ondervangen van de invloed van an
dere factoren dan de onderzochte. In deze studie
bleek dit op een bevredigende wijze mogelijk
via het vergelijken van gepaarde proefvlakken.
Men hoeft dan immers alleen te letten op ver
schillen binnen één paar. Het wordt niet waar
schijnlijk geacht dat andere dan de beschouwde
factoren ter bepaling van de overeenkomst een
grote rol speelden. Bovendien is extra aandacht
besteed aan het op vergelijkbare wijze vaststellen
van de effectparameters. Het lijkt derhalve aan
nemelijk dat aan de gevonden effecten van Ver
keer op broedvogels realiteitswaarde moet wor
den toegekend. Deze conclusie wordt nog onder
steund door het verschijnsel dat nagenoeg voor
alle soorten de verschillen in dichtheid in dezelf
de richting gaan (lagere dichtheid langs de weg)
en door het gevonden verband tussen een ver
keersparameter (geluid) en de dichtheid van een
aantal beïnvloede soorten.
Voor acht soorten zijn duidelijke aanwijzingen
(significant verschil) en voor vier soorten iets
minder duidelijkeaanwijzingen (bijna signifi-
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cant verschil) gevonden voor een negatieve be
invloeding van de dichtheid door verkeer. Daar
in de opzet van het onderzoek is gekozen voor
een zo groot mogelijk verschil in verkeersin
vloed tussen controle- en weggebieden, zou men
kunnen concluderen dat de kans dat de overige
soorten ook gevoelig zijn voor verkeer niet erg
groot is. De volgende overwegingen weerspre
ken zo'n conclusie echter. Van de 55 waargeno
men soorten zijn er 22 niet in de analyse betrok
ken omdat ze in te weinig paren voorkwamen.
Bovendien zitten 7 van de 33 wel getoetste
soorten op of net boven de ondergrens van
5 paren, waardoor de kans op het aantonen van
een eventueel effect geringer is. Een andere
overweging, meer hypothetisch van aard, houdt
verband met het al eerder genoemde bezwaar van
het hanteren van de dichtheid als effectparame
ter in combinatiernet éénjarig onderzoek. Effec
ten op de dichtheid kunnen versluierd worden
door immigratie vanuit niet-beïnvloede gebie
den. In een jaar met een hoge immigratie kan
het effect dan moeilijker of niet meetbaar zijn.

Toetsing van de resultaten aan literatuurgegevens
Toetsing van de gevonden resultaten aan lite
ratuurgegevens is nauwelijks mogelijk. Alleen
Ferris (1979) heeft ook gekeken naar zangvogels
in bossen en vond voor vier soorten een verlaag-



de dichtheid vlakbij de weg. Het gaat hier ech
ter om Noordamerikaanse soorten} zodat een
vergelijking met de soorten van dit onderzoek
moeilijk is. De verlaging van de dichtheid van de
vier soorten was blijkbaar niet groot genoeg om
een verlaging van de totale dichtheid te veroor
zaken. Daarbij speelde ook een rol dat een aan
tal randsoorten vlak langs de weg hogere dicht
heden had. Verder van de weg vandaan waren
geen randen aanwezig.
Over de effecten van verstoring afkomstig van
andere bronnen dan verkeer is meer bekend,
met name de verstoring door recreatie. Ofschoon
de werkzame factoren bij verkeer vergeleken'
met recreatie niet geheel overeen zullen komen,
leek het toch interessant om een vergelijking te
maken. Van der Zande (1984) heeft recent op
basis van eigen onderzoek en literatuur een
overzicht samengesteld van soorten die gevoelig
zijn voor verstoring door recreatie, vooral geba
seerd op een afname van de dichtheid. Dertien
soorten waarover Van der Zande een uitspraak
doet ten aanzien van verstoringsgevoeligheid,
zijn ook in de onderhavige studie onderzocht.
Voor drie soorten (spreeuw, koolmees en vink)
is zowel voor beïnvloeding door verkeer als door
recreatie geen negatief effect aangetoond. De
soorten waarvan de dichtheid door verkeer
wordt beïnvloed (fitis, merel, tortelduif en hout
duif), blijken ook gevoelig voor verstoring door
recreatie. Andersom is dit niet het geval (tuin
fluiter, zwartkop, tjiftjaf, winterkoning, hegge
mus en zanglijster), maar daarbij moet bedacht
worden dat de gevoeligheid van verkeer op één
onderzoek berust en de gevoeligheid voor re
creatie op vele onderzoeken. Een voorzichtige
conclusie is derhalve dat er enige overeenkomst
bestaat in de gevoeligheid van verstoring door
verkeer en recreatie en dat dit beschouwd kan
worden als een ondersteuning van de hier ge
vonden resultaten.

Mogelijk werkzame factoren
Het gevonden verband tussen geluidniveau en
de dichtheid van een aantal soorten broedvo
gels geeft geen informatie over de betekenis van
geluid als werkzame factor bij het tot stand ko
men van de effecten. Bovendien zullen de ver
keersfactoren die mogelijk invloed uitoefenen
alle in waarde afnemen met een groter worden
de afstand tot de weg, waardoor een dergelijk

Landschap
1986 nummer 4

verband met al deze factoren waarschijnlijk is.
Wel kan mogelijk een aanwijzing gevonden wor
den voor verschillen in het belang van de di
verse verkeersfactoren door de reikwijdte hier
van te vergelijken met de reikwijdte van de ef
fecten. De emissie van luchtverontreinigende
stoffen, trillingen in de bodem en de effecten
van aanvaringen zijn waarschijnlijk in bossen
beperkt tot smalle stroken langs de weg. Naar
schatting is in deze studie niet meer dan gemid
deld 25 procent van de oppervlakte van de weg
gebieden hierdoor beïnvloed. Voor de reik
wijdte van visuele stimuli kon een nauwkeuriger
schatting worden gedaan. Op basis van metingen
bleek de zichtbaarheid van verkeer in de weg
gebieden maximaal 50 procent van de opper
vlakte te bedragen, in de controlegebieden was
dit II procent. Een verhoging van de geluid
belasting daarentegen was in de totale opper
vlakte van alle weggebieden en tevens in enkele
controlegebieden waarneembaar. Gegevens over
de reikwijdte van effecten zijn alleen verkregen
voor soorten. Er zijn drie categorieën onder
scheiden: korte afstand, intermediair en lange
afstand. Dit correspondeert globaal met respec
tievelijk een deel van het weggebied d&: is be
invloed, het gehele weggebied dat matig is be
invloed en het hele weggebied dat sterk is be
invloed. Hieruit kan men concluderen dat de
korte-afstandeffecten door alle verkeersfacto
ren kunnen worden veroorzaakt en de inter
mediaire en lange afstandeffecten op grotere
afstand vooral door een verhoogd geluidniveau.
Dit zou kunnen inhouden dat de geluidbelas
ting in elk geval een werkzame factor is.
Een ondersteuning voor deze veronderstelling
geven Martens et al. (1985) door aannemelijk te
maken dat het akoestische milieu de zang van
vogels beïnvloedt. Ook Raty (1979) veronder
stelt dat een verhoging van het geluid niveau via
het verstoren van alarmgedrag de belangrijkste
oorzaak is voor de waargenomen verlaagde
dichtheid van boshoenders, met name het
hazelhoen, langs wegen in Finland. Door
Scherzinger (1979) uitgevoerd onderzoek naar
het alarmgedrag van het hazelhoen ondersteunt
deze hypothese. Het kunnen waarnemen van
alarmgeluiden van soortgenoten en van andere
hoenderachtigen is bij deze soorten van groot
belang om zich te kunnen beschermen tegen
roofdieren. Een hoog geluid niveau zou dit me-
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chanisme sterk verstoren.
In open biotopen zijn voor weidevogelsoorten
ook lange afstandeffecten vastgesteld (Van der
Zande et al., 1980). Vanwege de openheid zou
naast de emissie van geluid hier op grotere af
stand ook de emissie van visuele stimuli een rol
kunnen spelen.

Toepassing!'an de resultaten
en verder onderzoek
De resultaten van het onderzoek wijzen erop
dat verkeer de dichtheid van een twaalftal SOOr
ten broedvogels in populierenbossen en grien
den langs autosnelwegen negatief beïnvloed. De
omvang van dit effect kan aanzienlijk zijn, zo
wel wat betreft de reikwijdte als de absolute
afname van de dichtheid. Bovendien zijn er
indicaties dat mogelijk meer soorten worden
beïnvloed. Het lijkt derhalve zeer gewenst om
met name bij de planning van auto(snel)wegen
met dit type van effecten rekening te houden
(zie ook RMNO, 1986). De beperkte opzet van
het onderzoek laat een bredere toepassing echter
nog niet toe. Hiervoor is verder onderzoek nodig
in andere bostypen, in andere ge bieden en langs
wegen met verschillende verkeersintensiteiten.
Dit onderzoek moet ook meer gericht zijn op
het verkrijgen van completere dosis-effect
krommen voor zoveel mogelijk soorten en het
verkrijgen van inzicht in de temporele variatie
van optredende effecten.
Naast het ontwikkelen van methoden voor het
voorspellen van effecten is het nagaan van mo
gelijkheden voor het treffen van maatregelen
die effecten in bestaande situaties kunnen ver
minderen van belang. Als bijvoorbeeld geluid
belasting een belangrijke werkzame factor is,
zijn in principe beschermende maatregelen uit
voerbaar. Hiervoor is onderzoek nodig naar het
mechanisme van de relatie verkeer-broedvogels.
Het arbeidsintensieve en tijdrovende karakter
van dit type onderzoek kan mogelijk deels on
dervangen worden door het verder ontwikke
len van methoden om via relatief eenvoudig te
verkrijgen gegevens indicaties te krijgen van Ver
schillen in en/of de waarde van populatiedyna
mische factoren.
Het genoemde onderzoek ten behoeve van een
bredere toepassingvan de resultaten met betrek
king tot de effecten van verkeer op de dichtheid
van broedvogels heeft recent een aanvang kun-
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nen nemen door een opdracht aan het Rijks
instituut voor Natuurbeheer van de Dienst Weg
en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat. In
dit onderzoek zullen ook de effecten van ver
keer op de dichtheid van broedvogels in weide
gebieden worden betrokken.
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A. Koster

Meer mogelijkheden voor insekten

in wegbermen

Sinds 1970 is er ruim aandacht geschon
ken aan het beheer van kruidachtige ve·
getaties in wegbermen. Deze vegetaties
worden een· of tweemaal per jaar ge·
maaid waarna het maaisel wordt afge
vocrd. Dankzij dit beheer zijn de ber
men ten opzichte van de zestiger jaren
weer bloemrijk geworden (Zonderwijk,
1979). Door de Adviesgroep Vegetatie
beheer worden, in overleg met beheren·
de diensten, maaischema's opgesteld die
zijn aangepast aan de plantesoorten die
men in de grazige vegetaties wenst te be·
houden en uit te breiden. Dil heefe er
roe geleid dat een groot gedeelte van de
Nederlandse flora op wegbermen wordt
aangetroffen. Hieronder bevinden zich
vele zeldzame plantesoonen. Dit berm
beheet heeft ook positieve gevolgen ge
had voor de entomofauna (Zonderwijk,
1979).

In het cultuurlandschap komen in
wegbermen en in de vegetatie van ande
re lintvormige landschapselemenren in
sektesoonen voor die elders in het land·
schap ontbreken of daar slechts spora·
disch aanwezig zijn. De meeste van deze
insekren zijn een weerspiegeling van de
(voormalige) entomofauna van het om·
ringende gebied. Een ander gedeelte
kwam daar oorspronkelijk niet voor,
m;Iar heeft zich daar pas gevestigd nadat
de mens voor deze dieren een geschikt
milieu heeft geschapen. In dit artikel
zullen hiervan enkele voorbeelden wor
den gegeven. Als men echter de gemid
delde wegberm vt'rgelijkr met enkele an
dere milieutypen die voor de emomo
fauna van betekenis zijn, is zo'n weg·
berm betrekkelijk soortenarm. Indien
men bij de aanleg en het beheer van
wegbermen r('kening houdt met de po·
temit.'le mogelijkheden voor de eIltOJl1O
fauna zal dÎl ongetwijfeld een grolcre
verscheidenheid aan soorten tC zien ge·
ve(1. In dit artikel worden daartoe enkele
advÎezen gegeven.

Dil artikel is voor een gedeelle ge·
baseerd op gegevens dil' in insekll'llcol·
knies, publicaties en verslagen zijn \,;lSI·

gelegd (Kost"', 1980; 1082; 1085 a,b;

...iL

1986), Voor een belangrijk gedeelte ook
op ervaring uit onderzoek dat ik in de af
gelopen tien jaar heb verricht.

20,000 insektensoorten in
Nederland noopt tot specialisatie
In Nederland komen meer dan tien maal
zo veel insektesoonen voor (20.000) als
vaatplanren (vergeL Achrerberg, 1982;
Joosse et aL, 1972; Van Tol, 1981). Tot
op familie-niveau zijn deze soorten in
het algemeen goed tC onderscheiden.

Leemwespen (Odynerus Latr.) hebben
voor hun nestgelegenheid open klei- of
leemgronden nodig.
Odynerus needs open clay or loamy sails
far his nestingsites.

Op genus- en vooral op saort-nJVC<lll
doen zich bij de determinatie moeilijk·
heden voor. Voor de meest(' genera is
daartoe l'en apart(' sllIdie nodig. Dien·
u:ngcvolge zal men' gelleralis('11 I, zoals
die in de f10risliek voorkomen, in de en·
tomologie nooit ontmoelcn. Entoffiolo·

gen zijn noodzakelijkerwijs gespeciali·
seerd. Als een entomoloog een beoorde·
ling moet' geven over de betekenis van
een gebied voor de entomofauna, zal hij
dat, voor zo ver er geen andere gegevens
beschikbaar zijn, vanuit zijn eigen speci.
alisatie doen. ~:lijn persoonlijke interesse
gaat uit naar angeldragende insekten
(Hytnenoptem: Aculeata), waarvan er in
Nederland ca. 700 soorten voorkomen
(Achterberg. 1982; Benno. 1967; 1969.
Volgens Benno (1967) komen ca. 320
bijesoonen in Nederland voor; de ove
rige soor[{~n behoren tor verschillende
wespenfamilies. In dit anikei wordt de
entomologische betekenis van wegber·
men dan ook vanuit een bepaalde hoek
benaderd. Er zijn echter duidelijk aan
wijzingen dat de conclusies uit dit artikel
op een veel groter gedeelte van de ento
mofauna van toepassing zijn.

Het milieu van aculeate
insekten in het algemeen
De voornaamste aspekten in het milieu
van bijen en wespen zijn voedsel en nest·
gelegenheid. Voot bijen, die geheel af
hankelijk zijn van nectar en stuifmeel,
moeten er voldoende blocmen aanwezig
zijn. De laryen van wespen leven van
dierlijkc eiwitten; voor deze groep die·
nen er dus \'oldoende prooidieren aan·
wezig te zijn, zoals: k('\'Crs, vliegen,
wantsen, rupsen, luizen, spinnen etc.
Voor hun energievoorziening gebruiken
volwassen wespen, evenals bijen, neet;H.

De wijze van nesleIen loopt zowel
bij bijen :tls bij wespen $lerk uireen,
maar globaal maken zij van dezelfde ge·
legenheden gebruik. Zij neslelen in de
grond, in holle stengels, in kevergaten in
dood hOll( en in plarHl'gallen. Verder
maken zij gebruik van eell ~l:IlHal nest
plaalsen die hier builen beschouwing
worden grl:Ht'n omdal ze voor hel weg·
bermbeheer minder van bctekenis zijn
(zie ook Benl1l1, 1967; l{)()\l). Voor de
meeste Sth)rtt'n die in de gn)IHl nestelen,
de gravende :'t)Of{l'Il, is een niel al te
vaste, open grond [)oodz'lkclijk, De
llleeSte soorten kOlllell voor op onbe·
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grociclC' plaatsen, op schrale grondsoor.
teil in upen vegetatie, op walh:tjcs, in ta
luds van greppels, langs betreden paden
en tussen hel plaveisel, vooral tussen de
zogenaamde kinderhoofdjes. Stengel be
woners maken gebruik van dode, holle
stengels en takken van Braam (Rubus),
Vlier (Sambucus) , dode stengels van
overjarige kruiden, Riet (Phragmiles
aus/falis) en vooral gallen van Riet, de
zogenaamde rietsigaren die door de
boorvlieg LipaTa lueens worden veroor
zaakt. Als de boorvlieg deze gal verlaat
onstaat cr een goede nest· en schuilgele
genheid voor talloze insekten (zie ook
Diakonoff, 1956). Bewoners van dood
hout nestelen in allerlei palen en dikke
restanten van bomen waarin kevergan
gen aanwezig zijn.

Op de meeste bloeiende planten
komen bijen voor. Voor de verscheiden~

heid in de enromo[auna is het van groot
belang dal de vegetatie soonenrijk is en
dat bloeiende soorten het hele vliegsei
zoen aanwezig zijn. Hierbij zijn ook en
kele houtige soorten van belang zoals
wilg (Sak", spee.) en Sleedoorn (Prunus
sp/nasa) die vooral voor de vroege bije
soorten onontbeerlijk zijn. Door zijn
overvloedige nectarproductie is in de zo
mer vooral de Vuilboom (Frangu/a a/
nus) van grote betekenis voor bijen,
wespen en vele andere insekten. Een
ruimtelijke variatie in de vegetariesuuk
tuur garandeen voor wespen een groot
aamal prooidieren.

Plaatsen waar bovengenoemde
componenten gezamenlijk optimaal
voorkomen, zijn in het agrarische cul
tuurlandschap zeer schaars of geheel af
wezig. In het cu huur- en stedelijk land
schap vinden we deze vooral op spoor
wegemplacementen, langs spoorlijnen,
kruidenrijke overhoeken bij fabrieken of
langdurig braakliggende tcrreint'n in de 1
stad, bij steenfabrieken langs de grote ri- <IJ

~

vieren, z;lndgroe\'en, in kloos(crtuinen, ~

botanische [lIÎnen en sommige stadstuÎ- 0.

nen. In natuurgebieden trefTen we ze
o.a. aan langs de randen van sommige
hcidevelden, in de duinen en langs
boszomen.

,

I;,:~

De achteruitgang van het milieu
in het cultuurlandschap
Bui{cn de p!:latscn die eerder zijn ge
noemd, is in h('( cultuurlandschap de
aculcatl' fauna zeer slcclll omwikkeld.
De: voornaaJ11.'i(t' l)lHl.aak hiervan is toe (c
schrijvcn aan ht't \'crdwijnen van nestge
legenheid en in ht,t boerenland dl' cxrrc-

me verarming van de flora. Op de mees
te plaatsen is de bodem voor de graven
de soorten ontoegankelijk geworden. De
meeste wegen zijn geasfalteerd of van
beton voorzien en het laatste restant aan
zandwegen wordt zienderogen kleiner.
In de bermen is de grazige vegetatie vaak
te dicht. De palen die vroeger bij de
draadafscheiding werden gebruikt waren
zeer gevarieerd. Alles wat als paal dienst
kon doen werd daarvoor gebruikt. Hier
door was er zeer waarschijnlijk een grote
variatie aan kevergangen die door ver
schillende bije- en wespesoorten als nest
gelegenheid konden worden benut. Te
genwoordig worden deze palen steeds
meer vervangen door betonnen, ijzeren
of geïmpregneerde palen. Overhoeken,
waar de vegetatie zich gedurende lange
tijd kan ontwikkelen - hetgeen vooral
voor stengelbewoners van belang is -,
komen in het agrarische cultuurland
schap nog maar sporadisch voor. Langs

De Helmkruidbladwesp (Tenthredo
scroplJUlariae L.) komt voor in bermen met
een extensief beheer.
Tenthredo scrophulariae L. occurs on
verges with an extensive vegetation
management.

auto(snel)wegen en pro\'inciale wegen
komen wel bloemrijke bermen voor,
maar dool' de afwezigh<"'id van voldoen
de neslgclegcnheid is d<..· aruleare fauna
hier in dl' mteste gtvallen (Ot enkele
soorten bcptrkt. Dit zal met enkele

voorbeelden worden roegelicht.
Zand blauwtje Uasione monlana),

dat veel op schrale zand bermen voor
komt, is een van de meest bezochte
waardplanten van Maskerbijen (Hy/ae
us). Op de meeste bermen waar het
Zand blauwtje talrijk voorkomt heb ik
Maskerbijen niet of slechts sporadisch
verzameld. Deze bijen nestelen het
meest in stengels van bramen en andere
holle stengels. Op andere plaatsen waar
zowel nesrgelegenheid als waardplant
aanwezig zijn, werden verschillende
soonen vaak talrijk waargenomen, op
sommige plaatsen zelfs vijf soorten. De
Pluimvoetbij (Dasypoda hirlipes) vliegt
meestal op havikskruidsoonen (Hieraci
um). Op de meeste plaatsen waar Hiera
cium nog in het cultuurlandschap voor
komt, is deze bijesoort afwezig. Op
plaatsen waar voldoende nestgelegen
heid aanwezig is, o.a. in de duinen en
op stationsemplacementen, komt deze
soort massaal voor. De Slobkousbij (Ma
cropis europaeus) wordr voornamelijk op
Wederik (Lysimachina vII/gans) aange
troffen. Overal waar deze plantesoort
voorkomt zou volgens Benno (1967) de
Slobkousbij kunnen worden waargeno
men. De SOOft, die in ruigbegroeide
greppelkanten nestelt, wordr echter met
uitzondering van enkele natuurgebieden
en spoorwegbermen nog maar zelden op
Wederik gezien. Peen (Daucus carala) is
voor de meeste aculeate insekten een fa-"
voriete plant. Op de meeste plaatsen in
het cultuurlandschap wordt deze plant
slechts sporadisch door bijen en wespen
bezocht. Op spoorwegemplacementen
wordt hij daarenregen door verschillende
soorten druk bevlogen. Opvallend is
echter dat de hier bovengenoemde bijen
weinig bijzondere eisen aan het milieu
lijken te stellen. Men zou verwachten,
dat zij op de zandgronden overal aanwe
zig zouden moeten zijn waar hun waard
planten voorkomen. Het landschap
wordt echter zo sterk door de mens be
heerst, dat er zelfs voor de meest gewone
Soorten nog nauwelijks een geschikt mi
lieu aanwezig is. Voor zover de soo[(en
nog aanwezig zijn, leven ze daar in klei
ne populaties, waarvan men zich kan af
vragen of zulke populaties op lange te

termijn kunnen stand houden.

Wegbermen, potentiële plaa tsen
voor een gedifferentieerde
entomofauna
Dankzij her werk van P. Zonderwijk IS

de waarde v;tn wegbermen als natllurgc-

w ",A
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bil'd aanzienlijk toegenomen, niet al·
ICl'J1 floristisch, maar ook enwmolo
giseh. Hiermee is het streven om de eco
logische kwaliteit van het landschap te
verbeteren evenwel nog niet beëindigd.
Voor de entomofauna kunnen wegber
men veel meer berekenen dan zij tor nu
toe pebbcn gedaan, Doordat de meeste
bermen jaarlijks een· of tweemaal in hun
geheel worden gemaaid. is cr weinig
ruimtelijke variatie in de vegetatie aan·
wezig. Dit is niet alleen een beperking
van de voedselvoorziening, aangezien
enkele belangrijke houtige soorten geen
kans krijgen, maar (evens een beperking
van de nest en schuilgelegenheid. Op
veel plaatsen langs de weg kan het, met
het oog op de verkeersveiligheid, niet
anders. Er zijn evenwel langs de weg tal
van plaatsen die voor de entomofauna
geschikter gemaakt kunnen worden.
Goede plaatsen hiervoor zijn: brede ber·
men, opritten van viaducten, taluds van
ingravingen, sommige rotondes en kla·
verbladen, parkeer. en rustplaatsen e.d.
Op deze plaatsen, waar vaak plantsoen·
matig bomen en struiken worden aange·
piant, zou, plaatselijk, inplanten ach,et
wege moeten blijven zodat houtige soor~

ten zich spontaan kunnen vestigen en
ontwikkelen. Rondom deze begroeiing
is een zoom van ruigtkruiden, bramen
ete. gewenst, die ten dele één maal in de
twee of drie jaar gefaseerd moet worden
gemaaid. De overige vegetatie kan met
een grotere frekwentie worden gemaaid
en zo veel mogelijk worden verschraald.
Bij rustplaatsen e.d. zijn vaak hoogtcver·
schillen aanwezig. Bij de aanleg kunnen
deze verschillen zodanig worden aange·
bracht dat zij tevens als nestgclegenheid
dienst kunnen doen. Indien leemrijke
grond beschikbaar is, kunnen steile wal·
len of taluds worden aangelegd. Schrale
grondsoorten zijn voor de gravende ani·
leur insekten in principe gewenst. Om
te voorkomen dat de grazige veget;ltie
hier te dicht wordt, moeten deze gron·
den niet worden bemest of op andere
wijze verrijkt (bv. bladval). Plaatselijk
kunnen greppels zo worden aangelegd
dat het Illilit'u geschikt wordt voor cen
grotc groep insektcn, waaronder soorten
als de Slobkollsbij. zonder da, de grep
pels voor waterafvoer onbruikbaar wor·
den. Op p/aalsen waar geen houtige
sooflen mogen opslaan. is hel misschiell
wel mogelijk pla,Hsrlijk (Tn ruigte·
kruiden·vegetalie lOt ontwikkeling te b·
l('n komen, dit' dan t'\'Cneens gefaset'rd
gemaaid dient Ie worden. Op sommige

plaatsen wordt hiermee thans ervafJllg
opgedaan.

Vestiging van insekten in het
veranderde milieu van de
wegberm
De kans dat andere dan de reeds aanwe·
zige insekten zich in de natuurlijker be·
heerde wegbermen zullen gaan vestigen
is bijzonder groot. Insekten verplaatsen
zich vaak over grote afstanden. Als zij op
een plaats terecht komen waar zij hun Ie· i

venscyclus kunnen voltooien, is de kans
groot dat zij zich daar zullen gaan vesti~

gen. Historische voorbeelden hiervan
zijn de migraties van insekten naar de
vulkanische eilanden Surtsey en Kra·
ka,au (Müller, 1974; Lindroth, 1971)
en, om wat dichter bij huis te blijven,
die van kevers en andere insekten in de
beginfase van de IJsselmeer. en Lauwers·
zeepolders (Mook, 1971; Haeck, 1971;
Meijet, 1971). Op vtijwel alle spoorweg
terreinen in de klei· en veengebieden
komen insektesoorren voor die oorspron·
kelijk niet in deze gebieden aanwezig
waren. Het yoorkomen van de Bijenwolf
(Phi/an/hus /riangu/u1n) in het westen
en zuidwesten van ons land is hiervan
een duidelijk voorbeeld (Koster, 1985
a,b), In dit gedeelte van her land WOt
den op spoorwegterreinen ook regelma~

tig andere aculeate insekten aangetrof·
fen zoals: Keverdodets (Cems) , Zand
bijen (Andrella) en te Culemborg zelfs
een grote populatie Zijdebijen (Co/letes
cllnic/I/ans). Voorbeelden van Gronin·
gen en Ftiesland zijn: de Roetbij (Panur
gus ea!cart/llIs). de Zandbij (Andrena ea
ran/onica) en Wespbij (No1nada 1narsha
me//a) , Een sprekend voorbeeld wordt
eveneens gevormd door de Resedamas~

kerbij (Hy/ams bipune/a/lIs), die obli
gaat aan het geslacht Reseda (Reseda) is
gebonden. Evenals zijn waardplanten
kwam deze bijesoort oorspronkelijk voor
iJl Limburg, langs de rivieren en in de
duinen. Thans komen de beide Reseda·
soorten (R. LII/ea en R. /II/eo/a) in vrij
wel alle delen van het land voor. Buiten
hun oorspronkelijke verspreidingsgebied
zijn deze plantesooncn voornamelijk op
spoorwegemplacementen ingeburgerd.
Ten zuiden van de lijn Amslerdam·
Zwolle-Enschede is de Resedamaskerbij
dan ook in hoofdzaak op deze emplace
menten aanwezig, vaak vele tientallen
kilomett'Cs buiten zijn oorspronkelijke
versprcidingsgebied. Van andere milieu·
typen zijn gelijksoortige voorbeelden
van de verspreiding van aruleate insek·

ten bekend. o.a. van de Rijkswegen rond
Schiedam, opgespoten zand terreinen bij
Amsterdam en zandige plaatsen in de
Flevopolders. Deze voorbeelden tonen
aan dat aculeate insekteo, en wellicht
ook vele andere groepen insekten, zich
gemakkelijk vetspteiden. Geschikte
plaatsen in de wegberm zullen dan ook
zeker gevonden worden door vele soor·
(en insekten.

Hoe gevarieerder het milieu, des
te meer soorten er zich zullen kunnen
vestigen. Op een plaats waar wilgen eri
bramen voorkomen kunnen wel twintig
aculeate soorten meer aanwezig zijn dan
op een plek waar deze plamcsoorren
ontbreken. Tientallen bijesoorten zijn
gehed of in sterke mate aan bepaalde
planresoorren gebonden. Wegens de
gradiënten die in wegbermen aanwezig
zijn kunnen verschillende van deze plan.
tesoorten naast elkaar voorkomen, het·
geen een aanmerkelijke verrijking kan
betekenen van de entomofauna. Op
spoorwegbermen doen zich zulke situa·
ties regelmatig vOor. In principe is dat in
wegbetmen ook mogelijk.

De meeste aculeate insekten die in
de vegetatie van lintvormige landschaps.
elementen worden aangetroffen zijn,
landdijk gezien, vrij algemeen. Deze
soorten worden in het agrarische cul·
tuurlandschap, voor zo ver zij daar nog
aanwezig zijn, meestal als enkel individu
waargenomen. Op spoorwegterreinen en
op de eerder genoemde geschikte plaat
sen voor insekten zijn zij daarentegen
vaak talrijk aanwezig op een betrekkelijk
klein oppervlak. Mits aan de ruimtelijke
variatie is voldaan zullen van veel soor~

ten de populaties kunnen toenemen.
Evenals in andere milieutypen kan men
in wegbermen in lOenemende mate
zeldzame soorten verwachten. Langs
spoorlijnen is het genus lvlaskcrbijen na
der bestudeerd. Van de 20 soorren die
ooit in Nederland zijn waargenomen ko·
men dertien soorten langs h('( spoor
voor, waarvan drie echt zeldzaam zijn.
Indien men de potentiële Ilatuurlijke
waarde van wcgbermen vergelijkt met
die van spoorwegterreinen, (hn behoe·
ven deze voor elkaar nict onder te doen.

Wegbermen als ecologische
infrastructuur
Het ligt voor de hand dat ill.sektcn bij
hun verspreiding gebruik maken van
wcgbermen en andere lintvormige land
sdlapsclcmcnten. In welke mate dat gc~

beurt, dielH nader te wordell l)Jldcr·

•
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Summary
More facilities along roadsides for inseets.
The diversity of aculeate (and other) insects
in agricu1turaJ areas has strongly dcclined
due to the disappearance of suitable habitats
and irnpovcrishmcnt of the flora. In verges of
mowrways and other manmade en
vironments howC'\'er a more diverse flora and
cllLOffiofauna oc(urs, as a result of improved
managerntnt, since abotlt 19ïO. In com
parison with other habilats of imponanl"c for
insccts verges of 1110rorways are less diverse. A
rich entomofauna requires, besides a low
herb-rkh grassland vegctation, a vegct:ttion
of shrubs and t.lll herbs. Of the more cam
man shrubs 5.i/1\ Jpec .. R"bm spec.,
Fnlllgll/d d/)J{(J. and Pmnlls JpiJ/W.1 are of
great imponance for the establishment and
required living (onditions of l11:lny ÎnseC{s.
Along roadside~ lln most places (all (woody)
species arc not permittcd for rl'asons of mad
safety. Plares cm be found, hnw<.'H'f, wIlere
the devclopmem of shrubs or \:lil herh~ call
safely he :tllnwed, r.g. broad roadsides,
slopes and sit(·s llr;u parking strips. On thest'
piaces CUltiV:Hl'd shrubs and trl'CS have heen
pbnted. In comp;lCisoll wilil ll) 5111l1l' dq~fel'

si mi lar, but natural pl:tlll l"ommunilies. su rh
plalll:ltiollS are of low biologir:ll :lnd en
wl11ologiral intcrest.

A. Koster
Adviesgrol'p \'('~ctali('behel'r
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Literatuur
Voor een uitgebreider literawuroverzicht kan
de lezer de auteur raadplegen.

men zeer weinig of met uitzondering
van dl' morfologie helemaal niets. Vdc
nuttige en essentiële fun<:ties voor mens
en natuur zullen ongetwijfeld nog wor
den ontdekt. Dit kan alleen maar als de
soorten in levenskrachtige populaties
blijven voonbestólan. Wegbermen kun
nen daartoe een bijdrage leveren.

De Pluimvoetbij (Dasypoda hirtipes Latr.)
nestelt in open zandige grond.
Dasypoda hirtipes Latr. makes his nest in
sandy soil.
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zocht. V<'ic inscktcsooncn trekken op
eigen kracht of door gebruik tt' maken
van de wind, dwars door het landsch.tp.
Bij deze tochten zullen zij regelmatig
wegbermen kruisen. Op geschikte plaat
sen zullen zij zich daar kunnen vestigen
en tijdens de voonplamingstijd hun ge
nen Jnet soongenOlcn kunnen uitwisse
len. Andere inscktcsooncn zullen voor
de versprcidi ng de berm als corridor ge
bruiken. Voor beide wijzen van versprei·
ding hebben wegbermen een belangrij
ke fUllcric.

Betekenis van de entomofauna
voor mens en natuur
Veel insckten die in wegbermen en an
dere lintvormige landschapselementen
voorkomen zijn voor mens en natuur van
grote betekenis.· Ik ga ervan Uil dat de
hoofdzaken hiervan bekend zijn. Mer è
betrekking (Ot de mens worden hier ~
slechts enkele voorbeelden gegeven van ~

de Vliesvleugelige însektcn. ~

Evenals de gekweekte Honingbij
(Apis mellifera) spelen enkele wilde bij
en een belangrijke rol bij de besruiving
van land· en tuinbouw gewassen. Hom
mels worden thans bij enkele instituten
gekweekt om hun besruivingscapaciteir.
Onder bepaalde omsrandigheden heb
ben deze bijen voordelen boven de Ho
ningbij. Bij degenen die zicb bezig hou
den met de zaadteelt van siergcw;'lssen
bestaat in toenemende mate belangstel
ling voor solitaire bijen. In Amerika is
men zelfs zo vcr dat men op grote schaal
solitaire bijen voor een landbouwgewas
(L/lcerne) kweekt.

Sluipwespen (Sektie Pm~lJljic,l)

worden in toenemende mate ingezet bij
de bestrijding van schadelijke in~ekten.

Van de 8200 in Nederland voorkomende
soorten worden slechts enkele soonen
gebruikt en er zullell Zeer zeker nog \TIe

soorten worden ollldekt die voor de
mens van hetekt'nis kunnen zijn. Rij
graafwespen (SjJh(?(irl.lt') staan vooral de
stoffen in de gifbba~ waarmee zij hun
prooi verlammen in de belangstelling.
Van de vier componenten dit' in het gif
van de Bijenwolf voorkomen is ('en rom

ponent interessant voor de medische we

tenschap; tTn tweede is van hdang \'Ol)r
de chemische industrie l1l.b.r. het \Tr
vaardigen V;.ln insekticiden (mond. Illed.

Dr. T. Piek, Utrecht).
Van de duizenden insektt'n dil' in

Nederland voorkomcn, is slechts \':In en

kele pCOl'Cntell de leyemwijzc redelijk
lOt goed bekend. Van alle soorten Wl'l't

"
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ARAIGNEES DES VERSANTS D'EXPOSITIONS NORD ET sun D'UNE AUTOROUTE EN
TRANCHEE DANS UNE COLLINE SABLONNEUSE

par
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RESUME. Les araignées des versants à exposition nord et sud d'une
autoroute ont été échantillonnées à l'aide de pièges de Barber. Des faunes
très rithes. dont la composition diffère en concordance avec la position
d'exposition des habitats échantillonnés, de degré d'humidité du sol et de
la structure végétale, ont été trouvées. Ceci nous apporte à conclure qu'une
gestion de ces habitats artificielles. tenant compte de la présence locale
de variations en facteurs abiotiques pourrait contribuer à la conservation
d'un grand nombre d'invertébrés.

SUMMARY. The spiders of a' north and soudm facing motorway verge were
sampled by means of pitfall traps. Very rich faunas were present of which
the composition differed in agreement with variation of slope direction.
soil moisture content and vegetation structure. This leads to the conclusion
that a management of these artificial ~abitats which takes local variation
of the abiotic environment into consideration could contribute to the
conservation of quit~ a number of invertebrates.

Mots-clés Accotements d 'autoroutes , araignées, conservation, gestion
d'habitats artificiels.

Index entries Motorway verges. spiders, conservation, management
artificial habitats.



Xerolycosá miniata n'était jusqu'à présent que connue de douze localités
réparties sur toute la Belgique. Elle montrè une préférence très claire pour
les terrains sablonneux, Ollverts et secs.

Comme il apparaît ci-dessus, il n'y a effectivement pas de modèle
général valable pour la distribution des espèces Ie long des gradients
étudiés. Cette distribution est toutefois souvent compréhensible si nous
comparons, pour chaque espèce, sa distribution dans Ie gradient artificiel
échantil10nné ici avec sa présence dans des échantillonnages de biotopes
homogènes. Pour la plupart des' espèces, les facteurs environnants qui
déterminent leur distributiön ne sont en effet pas encore connus en détail.
Ceci a pour résultat que nous n'avons toujours pas la possibilité de
prédire, à partir de nos connaissances actuelles, quelles espèces
d'araignées vivent dans un certain biotope en se basant sur les facteurs
abiotiques et sur la végétation. Afin d'évaluer la valeur d'un biotope en ce
qui concerne l'aranéofaune, il est toujours nécessaire de l'échantillonner.
Cette richesse d'un biotope nous apporte, à not re avis, aussi une bonne
indication de la valeur de ce milieu pour beaucoup d'autres invertébrés
(MAELFAlT et BAERT, .•. même colloque).

Invertébrés et gestion de bermes d'autoroutes
L'accotement de l'autoroute dont nous avons discuté la faune

aranéologique n'est certe pas représentatif pour tous les accotements des
routes en Belgique. Cette situation n'est malheureusement qu'une exception.
Nous pouvons néanmoins en tirer des conclusions au sujet d'une gestion qui
pourrait aboutir à des accotements riehes en Invertébrés. Pour cela il
faudrait renoneer à la gestion actuelle qui égalise, banalise tout. Du cas
discuté ei-dessus , nous pouvons conclure qu'une gestion des accotements
tenant compte de la présence locale des variations en facteurs abiotiques
tels par exemple humidité, ensoleillement, etc., pourrait aboutir à des
situations de· gradients intéressants qui auraient une grande richesse
aranéologique (et d'autres groupes d'invertébrés) pour résultat.
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FIGURE 1. Orientation des stations échantillonnées Ie long des versants
N et S de I' 'iUtoroute E17 à la hauteur de la sortie de lVaasmunster, avec
indication du nombre de pièges.

TABLEAU 1. Nombre d'espèces d'araignées par série de pièges.

Al A2 B C Dl D2 E F

Erigoninae 18 18 21 20 15 13 16 13

Linyphiinae 19 19 21 14 21 21 23 15

Autres araignées
à toiles 10 8 9 5 8 9 8 7

Araignées sans
toiles 20 16 25 22 26 26 25 24,

Total 67 61 76 61 70 69 72 59
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ongewervelden en het beheer van graslanden

Inleiding

In hetgeen volgt bespreken we eerst de belangrijkste factoren die
de samenstelling van de ongewervelde fauna van graslanden beïn
vjoeden. We doen dit aan de hand van voorbeelden. Het betreft
voornamelijk resultaten van buitenlands onderzoek. Op het gebied
van de ongewervelde fauna van graslanden, die van belang zijn
voor het natuurbehoud in Vlaanderen, is er inderdaad no~ heel wat
wetenschappelijk onderzoek te verrichten.
Vervolgens behandelen we de implicaties die deze bevindingen voor
de beheerspraktijk inhouden.

Bemesting en waterhuishouding

Van een serie Vlaamse graslanden van elkaar verschillend in
waterhuishouding en intensiteit van uitbating (en dus van bemes
ting) werd de loopkever- en spinnenfauna bestudeerd (DESENDER et
al., 1984, MAELFAIT & SEGHERS, 1986, MAELFAIT et al., 1988).
Daaruit blijkt duidelijk dat de rijkste gemeenschappen met de
zeldzaamste soorten in natte graslanden aangetroffen worden. Voor
de loopkevers werd er dan ook een goed verband gevonden tussen de
zeldzaamheid van de aanwezige soorten en het vochtgehalte van de
bodem. Het nat zijn alleen is echter geen voldoende voorwaarde
opdat een grasland een rijke ongewervelde fauna zou bezitten. Dit
volgt uit de resultaten voor de spinnen. Zo werd onder andere een
perceel nat grasland bemonsterd dat zwaar bemest en twee à drie
keer per jaar gehooid werd. Vastgesteld werd dat daarin de boven
hand genomen wordt door soorten, die ook de spinnenfauna uitmaken
van een intensief beweid grasland. Het zijn banale soorten die in
allerlei strooiselarme situaties (weiland, grasperken, akkers)
voorkomen.
Niet alleen echter de hoeveelheid water is van belang. Het water
dat natte graslanden in de winter overspoelt moet van een vol
doende kwaliteit zijn opdat bepaalde gevoelige soorten nog zouden
aanwezig zijn. Zo vinden we een bepaalde spinnesoort die nog
talrijk voorkomt in de natte graslanden langs de Zwarte Beek (en
ook in de Kalkense meersen : DECLEER, 1988) niet terug in een nat
hooiland in de Bourgoyen. Er zijn aanwijzingen (MAELFAIT & DE
KEER, 1988) dat de waterkwaliteit daar verantwoordelijk voor is.
Dit wordt voor het ogenblik experimenteel verder onderzocht.
Dat bemesting zoals bij planten een sterk nivellerende invloed
heeft voor gemeenschappen van ongewervelden wordt door de re
sultaten van LENDERS & VAN WEZEL, 1986 en SIEPEL et al., 1987
bevestigd. LENDERS & VAN WEZEL (1986) vonden duidelijk meer
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soorten sprinkhanen in onbemeste en licht bemeste in vergelijking
met zwaar bemeste graslanden. sprinkhanen zijn in hoofdzaak gras
eters. Het zijn echter geen voedselspecialisten. De grotere soor
tenaantallen in niet of minder bemeste graslanden zijn dus niet
direct door een grotere diversiteit van de flora uit te leggen.
Het is touwens ook zo dat in het schraalste grasland de rijkste
sFrinkhanenfauna vastgesteld werd terwijl het bijna volledig uit
slechts één grassoort opgebouwd was. De auteurs vinden dan ook
dat eerder de mate van strukturele variatie van de vegetatie en
niet zozeer haar floristische rijkdom het soortenspectrum aan
sprinkhanen beïnvloedt. Hieronder gaan we iets dieper in op die zo
belangrijke variatie van de vegetatiestructuur.

verticale structuur van de vegetatie - Verruiging

Alle andere factoren gelijk zijnde is het herhaalde keren aange
toond dat grasland met een hoge vegetatie een rijkere ongewervel
de fauna herbergt dan kortgehouden grasland. Voorbeelden daarvan
zijn ANDRZEJEWSKA (1965) en ANDRZEJEWSKA (1979) voor cicade
achtigen en KAJAK (1965) voor spinnen in Polen, MORRIS
(1971a,1979,1981) en MORRIS & LAKHANI (1979 voor cicade-achtigen,
wantsen en snuitkevers en DUFFEY (1962a,b) voor spinnen in Groot-

. Brittanië. Zo vond MORRIS (1971a) in stalen genomen in een inten
sief door schapen begraasd grasland gemiddeld een zestal soorten
cicade-achtigen. In omheinde delen ervan ("exclosures") werden
per staal een achttien soorten waargenomen. Overwinterende a
duIten werden alleen in de niet begraasde delen aangetroffen. De
rol van hoge vegetatie met veel strooisel als overwinterings
plaats werd ook aangetoond voor andere groepen ongewervelden,
b.v. LUFF (1966), BOSSENBROCK et al. (1977), DESENDER et al.
(1981), MAELFAIT et al. (in druk).
Het rijker zijn van een goed ontwikkelde gras- en kruidenvegeta
tie aan ongewervelden is onmiddelijk te begrijpen voor gespecia
liseerde plantenetende insekten. Het klassieke voorbeeld om dit
te illustreren is dit opgegeven door MORRIS (1971b). Het betreft
de insekten voorkomend op zwart knoopkruid. Bij een zware begra
zing is de verschijningsvorm van die plant niets meer dan een
goed ontwikkeld bladerrozet dat dicht tegen de grond aanligt. In
een deel van het terrein waar deze begrazing vermeden wordt door
een omheining heeft deze plant een gans ander voorkomen. Naast
een iets minder ontwikkeld rozet heeft ze daar ook een lange
stengel met grote bladeren, bloemen en vruchten. uiteraard zijn
slechts daar de op deze plantedelen gespecialiseerde vliegen,
kevers, bladluizen en rupsen aanwezig. Planteneters met een bre
der voedselspectrum (slakken, cicade-achtigen en rupsen) voeden
zich van de rozetbladeren. Ze zijn echter veel talrijker op de
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rozetten van het niet begraasde deel. Dit wijst er volgens de
auteur op dat voor deze soorten de onbegraasde situatie (en de
daaraan verbonden vegetatiestructuur) gunstiger is. Een ander
voorbeeld van de grote rijkdom aan mogelijkheden die bovengrondse
p~antedelen bieden aan insekten en andere ongewervelden is de
verzameling organismen die aangetroffen worden bij de huismus van
d,. plantenwereld, de brandnetel.
Bij de spinnen, een groep van vleesetende organismen, zlJn er ook
heel wat soorten die gebonden zijn aan hoge vegetatie (BOSMANS &
MAELFAIT, 1979, DUFFEY, 1962a,b, KAJAK, 1971). Webbouwende spin
nen gebruiken de hoge stengels voor de vasthechting van hun web,
waarin de talrijk aanwezige insekten verstrikt geraken. Vele
niet-webbouwers zitten goed gecamoufleerd te wachten op neer
strijkende bloembezoekers. Ook voor de vasthechting van hun eico
cons zijn hoger uitstekende plantestengels voor een aantal soor
ten van belang.
Een hoge vegetatie op zich is natuurlijk niet voldoende om een
rijke fauna te krijgen. Veel gunstiger is het als verruiging kan
vertrekken van een interessante, soortenrijke vegetatie. Dit
blijkt onder andere uit een beheersexperiment door MORRIS & PLANT
(1983). Proefvlakken in een door reukgras gedomineerd grasland
werden in drie opeenvolgende jaren gehooid. Dan werd het beheer
ervan stopgezet. Na drie jaar verruiging bleek er in de proef
vlakken een rijkere fauna aan cicade-achtigen aanwezig te zijn
dan in het niet beheerde grasland. Dit is begijpelijk hoe
soortenrijker het grasland dat men laat verruigen, hoe rijker
zijn samenstelling en architektuur, hoe meer mogelijkheden voor
ongewervelden.

Horizontale stuctuur van de vegetatie - Vegetatiepatroon

Dat hogere vegetatie veelal soortenrijker is, betekentgeenszins
dat kortgehouden grasland niet belangrijk is voor ongewervelden.
Veel interessante soorten zijn daar inderdaad aan gebonden (
ALDERWEIRELDT et al., 1986, MORRIS & PLANT, 1983 ). Zo vermelden
RICHARDS & WALOFF (1954) en DEMPSTER (1963) sprinkhaansoorten die
het grootste deel van hun leven in hoog gras doorbrengen, de
eitjes worden echter slechts afgezet in compacte bodem vrij van
vegetatie.
Horizontale variatie in structuur gevormd door de afwisseling van
hoge en korte vegetatie en kale plekken is dus nodig om een zo
groot mogelijk aantal soorten aan hun trekken te laten komen.
Omtrent de verhouding in oppervlakte waarmee deze types moeten
voorkomen en in welke patronen (als mozaïek of lintvormig) is er
per graslandtype nog heel wat onderzoek nodig. Een aanzet daartoe
vinden we bij BINK & VAN DER MADE (1986a,b). Deze auteurs maken
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het aannemelijk dat de aanwezigheid alleen van ruigte niet vol
doende is voor dagvlinders. Door het instinctmatig zoekgedrag van
deze dieren ter gelegenheid van het samenkomen van de sexen en
bij de ei-afzetting hebben ze behoefte aan een "logische
stTuctuur" in deze ruigten. Vossen gebonden aan brandnetel ont
breken quasi in de willekeurige vlekken van deze plant in ver
wUdrloosde graslanden. Ze zijn echter wel talrijk op brandnetels
in zomen van bossen of heggen of in ruigten langs beken. Dat wil
dus zeggen dat de voedselplant van deze dieren moet groeien in
verspreidingspatronen waarin ze voorkwam voor de mens aan inten
sieve landbouw deed.

Herstelbeheer

uit hetgeen voorafgaat volgt dus dat, net zoals bij planten,
zware bemesting een zeer nefaste invloed heeft voor de gemeen
schappen van ongewervelden van graslanden. Bij het in beheer
nemen van uit landbouwproduktie genomen grasland staan de belan
gen van planten en ongewervelden dus zeer dicht bij elkaar. Een
zo vlug mogelijke naar beneden brengen van de produktie en afwe
ren van voedselaanrijking van buitenaf is de boodschap. Slechts
op die manier kan er zich opnieuw een soortenrijke vegetatie en
bijhorende fauna ontwikkelen. Het lijkt ons echter voorzichtig
daarbij ieder jaar een aantal vlekken of stroken hoge vegetatie
per beheersperceel over te laten. Dit kan nuttig zijn voor de
overwintering van de aanwezige ongewervelden. Natuurlijk kan het
niet maaien of laten begrazen het best afgestemd worden op reeds
aanwezige interessante plantesoorten. Die hebben dan ook het
voordeel dat ze volop kunnen bloeien en zaad zetten. Van zodra er
op een onderhoudsbeheer kan overgeschakeld worden dient er meer
aandacht aan de ongewervelden besteed te worden. Er moet met
andere woorden gezorgd worden voor een voldoende variatie in
horizontale en vertikale structuur van de vegetatie.

Rotatiebeheer

Om in een bepaald grasland een zo rijk mogelijke ongewervelde
fauna tot stand te brengen staat Morris een systeem voor dat hij
aanduidt met de term "rotational management" (DUFFEY et al., 1974
MORRIS, 1971b, 1973a,b, 1975, 1981, MORRIS & PLANT, 1983, MORRIS
& RISPIN, 1987). Hij maakt daarbij onderscheid tussen een korte
en een lange cyclus. Voor de korte cyclus wordt het graslandre
servaat opgesplitst in drie zones. Het eerste jaar wordt alleen
de eerste zone intensief beheerd (begraasd, gehooid), het tweede
alleen de tweede zone, het derde dan de derde, het vierde opnieuw
de eerste, enz .. Dit leidt eroe dat op korte tijd een successie-
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reeks van geen of weinig naar veel verruiging gecreëerd wordt.
Bij het terugschroeven van de meest verruigde zone naar de uit
gangssituatie is er een uitwijkmogelijkheid voor de dieren gebon
den aan die strooisel- en vegetatiestructuur. Die zones moeten
ons inziens niet per se stroken of percelen zijn. Het is vooral
van belang dat een vlotte uitwisseling van ongewervelden ertussen
mLqelijk is. Aan te raden lijkt ons in geval van toepassing van
dit systeem in een grasland met verschillen in b.v. bodemvochtig
heid deze verruigingsreeks zowel in de drogere als in de nattere
gedeelten toe te passen. Een rotatiebeheer met een lange cyclus
(tien jaar) houdt opdeling in tien zones in. Er kan hierbij een
lange successiereeks verwacht worden gaande van korte, strooi
selarme vegetatie naar struweel. Het lijkt ons vanzelfsprekend
dat de opgegeven getallen niet te strikt te nemen zijn. MORRIS
(1973b) geeft trouwens zelf ook vier à vijf jaar op voor de korte
cyclus. Naargelang het specifieke graslandtype zal verruiging en
verstruweling trager of sneller gaan. De duur van de cycli is
daarop af te stemmen.
Een mogelijk alternatief voor rotatiebeheer dat eveneens een
rijke ongewervelde fauna kan opleveren is continue extensieve
begrazing (MORRIS, 1971b).

Extensievé begrazing

Het belang van het vinden van een goede middenweg tussen helemaal
geen en een te zwaar beheer kan in het geval van begrazing goed
geïllustreerd worden met de bevindingen van DEMPSTER (197la,b).
Het onderzoek werd uitgevoerd in Engeland. Het studie-object was
een vlinder die ook bij ons voorkomt,de sintjacobsvlinder. Deze
soort heeft een eenjarige levenscyclus. Overwintering gebeurt in
het popstadium tussen mos, in de graszode of onder stenen. Vol
wassen dieren komen uit in mei. Kort daarna worden eieren afgezet
op de onderzijde van de waardplant sintjacobskruiskruid. Daaruit
komen zeer vlug rupsjes te voorschijn. Ze voeden zich met blad
weefsel en bloemknoppen van hun waardplant. Na ongeveer een maand
bereiken ze het popstadium, waarin herfst en winter doorgebracht
worden. Wanneer door een zware konijnebegazing de grassen kort
gehouden worden gedijt Sintjacobskruiskruid bijzonder goed. In
mei is er dan ook een grote voedselvoorraad voor de uitkomende
rupsen aanwezig. De eerste stadia van de ontwikkeling gaan dan
ook zeer vlot. Door het ontbreken van hoge grassen en een strooi
sellaag zijn er weinig predatoren. De populatie wordt dan ook
door predatie niet uitgedund. Het gevolg is echter dat door de
gelijktijdige, snelle ontwikkeling van massale aantallen rupsjes
de waardplant al snel kaalgevreten wordt. Dit gebeurt voordat de
meest rupsen het popstadium hebben kunnen bereiken. Er treedt dan
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oole een plotse immense mortaliteit op. Het seizoen dat zo mooi
begon kent een dramatisch einde. Door onder andere een vlotte
vegetatieve vermenigvuldiging en de openheid van de vegetatie kan
het Sintjacobskruiskruid zich reeds het volgend jaar herstellen.
De vlinderpopulatie is dan echter zeer klein en mogelijks uitge
storven. Die laatste mogelijkheid zal des te groter zijn naarmate
dl' grote begrazingsdruk over het gehele terrein gelijkmatig ver
deeld is. Slechts wanner hier en daar een vlek voorkomt met een
lage begrazingsdruk zal een aantal rupsen hun volledige ontwikke
ling kunnen doormaken.
Geen of een te geringe begrazing is echter ook ongunstig voor de
vlinder. De dichte grasgroei belemmert eeh talrijke aanwezigheid
van de waardplant en bevordert bovendien de aanwezigheid van de
predatoren van het rupsstadium.
Volgens MORRIS (1969) werkt begrazing in vergelijking met hooien
alleszins in die zin verrijkend dar er een aantal ecologische
groepen ongewervelden aan het systeem toegevoegd worden. De voor
naamste daarvan zijn de fauna's geassocieerd met het levende dier
en die met de afbraak van kadavers en van excrementen. Vooral die
derde categorie is zeer soortenrijk en bijzonder (DESENDER, 1985,
DE8IERE,1983,1987, HANSKI,1987). Van algemener nut is echter de
variatie in de vegetatiestructuur die ontstaat. Dit is het gevolg
van de seleètiviteit waarmee bovengrondse plantedelen afgegraasd
worden. Ook door het niet meer grazen rond plaatsen waar urine of
mest afgezet wordt leidt tot vlekken van hogere vegetatie. Kale
vlekken ontstaan door het openbreken van de strooisellaag door
betreding. In principe kan begrazing dus leiden tot patronen
gunstig voor ongewervelden. Onderzoek zal echter nodig zijn om de
meest gunstige begrazingsdichtheid, duur en periode van begrazing
te bepalen voor verschillende graslandtypes in Vlaanderen.

Monitoring

Zowel met maai- als met graasbeheer is het dus mogelijk in grote
mate aan het goed gedijen van de ongewervelde fauna tegemoet te
komen. Het zal in de toekomst meer en meer nodig zijn om te
kunnen evalueren hoe deze reageert bij het instellen van een
bepaald beheer. Gelet op de grote soortenrijkdom van deze groep
zal dit slechts doenbaar zijn door het gebruik van ecologische
indicatoren. Aan de ontwikkeling van een in de praktijk bruikbaar
systeem daartoe wordt voor het ogenblik in Nederland (SIEPEL et
al., 1987) en Vlaanderen (MAELFAIT & BAERT, 1987) gewerkt.
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THE MANAGEMENT CODE

ff you manage roadside anel any athel" wayside
verges, follow the Management Code bel ow.

Zone C
Next to the hodge orditch, to be cut once every
Iwo years in late August or not at all. Preferably
alternalo sides or stretches every othor yoar.

Verges are historically a managed habitat and
it is this that has given rise to their value for
wild flowers. Ta stop cutting will result in the
development of scrub and trees which wijl
reduce the great variety of grassland flowers
(and the associated butterflies anel ather
insectsJ that make road anel ather wayside
verges sa attractive.

Management of roadside verg es

Cutting A complete absence of cutting can b~

as detrimental to certain low-9rowin9 species
of wild flowers as is intensive cuttÎng. In order
to produce verges thai are of real wildlife and
visual value it is important 10 create a range of
differenl hab'llats across the width of tlle verge
as illustrated below.

Zone A
1m adjacent 10 the rOCJd !o be cul 35 neC13Ssilry
for raad safety with il lTlélxifllllnl \)f si:.: Cut.'i, the
first at lhe endot Mil',', keopin~llhewass ilboll'l

20cms - avoid 'skinning· tlle tllrl as lhis
encourages annual weods.

Zone B
The next 1·2m to he cut - twir;e par year. The
Hrst in Juno and tho socotld after Iho end of
August. II cowslips prodomil1Dlo. cut high Irl

June 10 spMe Iheir .'leed.

or - onc€ per yaar in lale August.
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AUTOSNELWEGBERMEN EN HET BEHOUD VAN ONGEWERVELDEN

EEN PROJEKTVOORSTEL



VERANTWOORDING.

Het projektvoorstel vervat in deze nota zou gericht kunnen worden
ann de instanties verantwoordelijk voor het beheer van de bermen
langs de Vlaamse autosnelwegen. Het werd opgesteld in antwoord op
epn verzoek door de Directeur van het I.N. om suggesties voor
onderzoek dat uitbesteed zou kunnen worden aan Derden.



PROJEKTVOORSTEL.

Een bemonstering van de Arthropodenfauna van de bermen ter hoogte
van de E17-afrit te Waasmunster leerde ons dat autostrades nog
heel wat perspectieven bieden voor het behoud van ongewervelde
dieren. Als bijdrage om die potenties optimaal te benutten in de
toekomst stellen we voor een survey uit te voeren van de in dit
verband kansrijke situaties langs de E17-autosnelweg. In eerste
instantie zou daarbij gebaseerd op een kort plaatsbezoek een
grove typering opgesteld worden. Enige van de meest belovende
localiteiten zouden naderhand grondiger bemonsterd worden. Het
geheel van de aldus verzamelde gegevens zouden ons moeten in
staat stellen in overleg met Openbare Werken een beheer (met
inbegrip van natuurtechnische ingrepen) te ontwikkelen, dat de
natuurwwaarde horend bij de locaal aanwezige milieu-omstandighe
den maximaal tot uiting brengt.
Om de eerste fase van het project (survey en bemonstering) tot
een goed einde te brengen dienen we te beschikken over (in prio
ritaire volgorde)
- toestemming om de bermen van de vermelde autostrade te betre

den.
- toestemming om gedurende korte periodes op de pechstrook stil

te staan.
- kaartmateriaal van de beteffende autostrade en haar bermen.
- gegevens over de aanleg: oorsprong van de opgevoerde grond,

uitgevoerde aanplantingen en dergelijke.
- een kilometercontingent van 7000 km.
- een veldbioloog gedurende een half jaar.
- een tekenaar gedurende drie maanden.
De uitvoering van dit project zou ons inziens een wezenlijke
bijdrage kunnen leveren om de natuur beter tot haar recht te
laten komen langs de autosnelwegen van het Vlaamse landsgedeel
te. Gelieve ons te informeren of er bij uw diensten mogelijkheden
en interesse bestaat om dit project in samenwerking met het
Instituut voor Natuurbehoud uit te voeren. Meest aangewezen lijkt
het ons in voorkomend geval om tijdens een te beleggen vergade
ring van geïnteresseerden van onze instelling en uw diensten tot
een concrete invulling van dit onderzoeksvoorstel te komen.
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3.2 Amfibieëntunnels

Bij de trekbewegingen van amfibieën tussen winter- en zomer
verblijfplaats en voortplantingsbiotoop kan doorsnijding van
de route in de vorm van een weg of spoorweg een levensgevaar
lijke barrière vormen. Duizenden padden, kikkers en salaman
ders worden door het verkeer platgereden. Om dit te voorkomen
kunnen amfibieën met behulp.van tunneltjes in plaats van over
de weg er onderdoor geleid worden.

'onderdoorgangen 23



3.2.1 Constructietypes

A eenrichtingssysteem
Het eenrichtingssysteem bestaat uit een stel betonnen of plaat
stalen buizen met een doorsnede van minstens 0.60 m. Amfibieên
trekken uit zichzelf niet graag door een donkere tunnel (5).
Daarom worden bij de ingang van de buizen vanginstallaties
gemaakt, bestaande uit vangschachten en/of vangkanalen
(zie onder Extra voorzieningen en'hoofdstuk 7.5).
Wanneer de amfibieêneenmaal in de vanginstallatie zijn terecht
gekomen is de enige uitwegmoglijkheid voor hen d66r·de tunnel.
Er is dus één buis ten behoeve van de heentrek en één ten behoeve
van de terugtrek. Om te voorkomen dat de dieren aah de verkeerde
kant de tunnel intrekken, moet de uitgang vaÎl de buizen ongeveer
10 cm boven maaiveldhoogte uitkomen.

/ ,
I QI
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B tweerichtingensysteem
Het tweerichtingensysteem bestaat uit een enkele betonnen of
plaatstalen buis met een doorsnede van minstens o.eo m. De am
fibieên moeten aan beide kanten de tunnel kunnen verlaten,
hierdoor is dwangmatige geleiding met behulp van vangschachten
en/of -kanalen niet mogelijk. Lichttoetreding is bij dit type
extra belangrijk om de doorgang voor de dieren zo aantrekkelijk
mogelijk te maken" Daarom zou een constructie in de vorm van
een U-buis met daarover een gietijzeren rooster in dit verband
zeer aantrekkelijk. zijn. Zoals op blz. 20 al vermeld stuit dit
idee nog op te veel financiêle en verkeerstechnischebezwaren.
Het verdient aanbeveling om deze mogelijkheid met name voor het
gebruik als amfibieêntunnel nader te onderzoeken.

1\
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3.2.2 Constructie-eisen

- Bij een tunnel lengte < 20 m wordt een buisdiameter van mini
maal 0.60 m aanbevolen,-bij langere tunnel~ een diameter van
minimaal 1.00 m.
- Te gebruiken betonnen onderdelen dienen van tevoren goed
ontwaterd te worden om eventuele giftige bestanddelen te verwij
deren. Bekend is dat amfibieên niet goed tegen bepaalde stoffen
kunnen die als bindingsversnellers bij de betonbereiding worden
gebruikt. ,
- Een knik in het horizontale vlak van de tunnel moet vermeden
worden'om de lichttoetreding zo groot mogelijk te houden.
- De tunnels moeten met een verval van + 1% geconstrueerd worden,
bij voorkeur aflopend naar de uitgang. Te veel water i~ üe
tunnel en vooral stromingen in de lengterichting moeten voorkomen
worden.
- Bij type A moet een zo groot mogelijke lichtinval bij de
uitgang bevorderd worderi~ dit ,is onder andere mogelijk door de
ingang zo donkermoge~ijk te maken (zie onder vangkanalen op
blz. 27). '.
- De bodem van de tunnel moet bedekt worden met vochtig zand
of aarde en bladafval om een zo natuurlijk'mogelijke onder
grond te creêren. In dit verband kan ook een halfronde of U
vormige buis met de open kant naar beneden als tunnel worden
gebruikt (3).

3.2.3 Situering in de omgeving

- De ligging van de tunnels moet zo veel mogelijk aansluiten
op de vaste trekroutes van de amfibieên. ,
- Bij beperkte fihanciêle middelen en/of technische mogelijk
heden moeten in eerste instantie maatregelen worden getroffen
op plaatsen waar de meeste slachtoffers vallen.
- De afstand tussen de tunnels mag niet boven de 100 m liggen,
in verband met de beperkte verplaatsingsmogelijkheden van de
verschillende amfibiesoorten. De afstand tussen de tunnels is
afhankelijk van de hoek, waaronder de dieren op de afscher
mingen stuiten (zie hieronder).

''',

A A
.I I weg I I
I I I I
f ' , I
, ...1_---' I,
I I I
I +4----·100.. -..

P f1
I t W lil 9 I I
I , I I

:I '--_-,-'1 •
I , ,

___ 10~--...t I

IS

trekrichting
t rek r i c h t i -n 9

onderdoorgangen 25



3.2.4 Extra voorzieningen

1. afschermingen
- Door het plaatsen van, bij voorkeur permanente, afschermin
gen dienen de amfibieên van hun trekroute afgebogen te worden
in de richting van de onderdoorgang •.
'- Deze afschermingen moeten 0.40 tot 0.50 m hoog zijn en direct
aansluiten op de tunnelingang of vangschacht. Amfibieên hebben
een beperkt gezichtsvermogen en zullen een tunnelingang voorbij
lopen wanneer de afscherming erboven langs loopt.
- Als materiaal voor de afschermingen kan gebruikt worden:

plasticfolie: dit is relatief goedkoop, de duurzaamheid
is echter beperkt door de grote gevoeligheid voor weers~

omstandigheden;
metaalgaas: met maaswijdtes van maximaal 5 mm voor salaman
ders tot maximaal 15 mm voor de overige soorten. De bovenste

.5 tot 10 cm dient van de weg af omgebogen te worden om over
klimmen te voorkomen;

• betonplaten: dit is een duurzame maar ook dure oplossing,
de platen dienen bovendien goed ontwaterd te worden.

- De hoek waaronder de dieren op de afscherming stuiten is
bepalend voor de afstand waarover ze zich laten omleiden. Bij
een trefhoek van 60· tot 90· trekken de dieren hoogstens 70 m
zijwaarts, bij een trefhoek kleiner dan 60· tot hoogstens
100 m. Als de terreingesteldheid en de beschikbare ruimte het
toelaten is het aan te bevelen de afschermingen zigzagvormig
op te stellen om de trefhoek te verkleinen (5). .

~. .
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8chermlngen wordt de trethoek kleiner

(hoek 2 18 kleiner dan hoek1).
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(dwaredoor.nede) .

2. beplanting
- Beplantingen moeten aangebracht worden ten behoeve van dekking
tegen predatoren en om te voorkomen dat de dieren uitdrogen.
Voorkomen moet worden dat overhangende plantedelen de dieren de
kans geven om over de afscherming heen te klimmen.

3. valkuilen
- Met behulp van de afschermingen kunnen de amfibieên recht
streeks naar de ingang van de tunnel of naar een valkuil,die
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in de tunnel uitkomt, geleid worden.
- De valkuilen bestaan uit een ronde betonnen buis van 0.40 m
hoog en 0.30 m doorsnee die verticaal in de grond wordt in
gegraven.
- Ook ingegraven plastic of metalen emmers worden als valkuil
gebruikt (zie blz 62).
- Onderin de kuil wordt een minimaal 5 cm dikke laag grind
aangebracht voor de afvoer van regenwater.

4. vangkanalen
-In plaats van afschermingen kunnen U-vormige vangkanalen
parallel aan de weg aangelegd worden.
- De kanalen zijn ongeveer 0.40 m diep en hebben loodrechte

. wanden om te voorkomen dat de dieren eX'ui t .klimmen.
- Bij voorkeur wordt in de gegraven sleuf nog een betonnen U
vormige buis gelegd.
- De eventuele betonnen onderdelen moeten goed ontwaterd zijn
en de bodem moet bedekt zijn met zand, aarde of bladafval.
- De kanalen komen öf rechtstreeks uit op de tunnelingang (tunnel
en kanaal liggen gelijkvloers) öf in een valkuil/vangschacht
ter hoogte van de tunnelingang.
- Met de combinatie vangkanaal en valkuil wordt voorkomen, dat
de dieren heen en weer blijven lopen in het vangkanaal zonder
de tunnel te vinden. Dit tweeverdiepingensysteem brengt wel een
zeer beperkte lichtinval in de tunnel met zich mee. Om de dieren
toch door de tunnel te laten lopen wordt de ingang met behulp
van een plastic ring in de schacht zo donker mogelijk gemaakt,
zodat de uitgang het lichtste punt wordt en de dieren naar zich
toetrekt.

..
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5. roosters bij wegkruisingen
- Bij kruisingen met onverharde wegen is het mogelijk de vang
kanalen onder de weg door te laten lopen door deze af te dekken
met een gietijzeren rooster. De dieren die via de kruising de
weg willen oversteken, vallen door het rooster in het vangkanaal
en worden naar de tunnel geleid.
- Zoals op bladzijde 20 al vermeld stuit toepassing van een
dergelijk rooster bij wegen waar' meer verkeer overheen gaat op
verkeerstechnische problemen.
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3.2.5 Ervaringen

In Nederland is nog weinig ervaring met tunnels voor amfibieên
opgedaan. In de gemeente Bloemendaal zijn een aantal kunstof
buizen van + 0.30 m ~ en ~ 6.50 m lang gelegd. De ervaringen
hiermee zijn minimaal. Dit wordt voornamelijk geweten aan de
te kleine diameter. Er zal onderzoek verricht worden naar het
gebruik van deze. tunnels, men' hoopt op .grond van de uitkoms.ten
verbeteringen aan te kunnen brengen.
Bij Bergen zijn onder een fietspad op ongeveer 30 m van elkaar
twee betonnen buizen van 0.60 m ~ en + 6.50 m lang gelegd. De
tunnels zijn alleen bestemd .voor de héentrek. Naast afscher
mingen zijn er ook vangkanalen bij de ingangen gemaakt. De
tunnels lopen schuin af inde richting van de uitgang, waar
een emmer is ingegraven' om het gebruik van de tunnels te con
troleren. Een gering percentage ",an de trekkende padden blijkt
van de tunnels gebruik te maken. De. afschermingen moeten·êh
zullen verbeterd worden, men hoopt hierdoor betere resultaten
te verkrij gen (6) •.
In Zwitserland en.Duitsland zijn al vele tunnels aangelegd en
is men bezig' met onderzoekl'ln en evalueren (3). Deze tunnels
zijn vrijwel steeds van het typeA. .
Met name in Duitsland zijn nogal wat missers begaan ~et onzorg
vuldig aangelegde voorzieningen:' te kleine diameter, slechte
waterafvoer etc. Hieruit Ts de lering te trekken, dat vóór tot
aanleg van de kostbare constructies wordt overgegaan eerst
uitgebreid onderzoek noodzakelijk' is, Dit betreftzowul onder
zoeknaar de te beschermen populatîe als naar de technische
mogelijkheden. .
Het is aan te bevelen om, voordat tot aanleg van permanente
voorzieningen wordt overgegaan, eerst provisorische maatregelen
te nemen (zoals afvangen en overzetten van amfibieên). Zo kunnen
tegelijkertijd gegevens verzameld worden voor een goede beoor
deling van de lokale situatie. Op grond van deze gegevens kunneQ
permanente voorzieningen worden gepland.
Zolang er nog geen mogelijkheden zijn om tweerichtingtunnels .
(type B) voldoende aantrekkelijk te maken (met name met betrek
king tot de lichttoevoer) verdienen de tunnels van het type A
de voorkeur. De ervaringen in het buitenland met dit type zijn
zeer goed (3). TypeB is dus duidelijk een noodoplossing, alleen
in situaties waarin constructie A om civieltechnische redenen
of beperkte financiêle middelen niet mogelijk is, kan een
dergelijke doprganggemaakt worden. De ervaringen hiermee zijn
een stuk minder gunstig~
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Vue d'ensemble d'un aménagement pour batraciens

PASSAGE SOUS ROUTE

GËNËRALlTÉS

Les installations de protection ont pour but d'empêcher I'accès des chaussées aux batraciens, de les
rassembier et de les obliger à emprunter des passages protégés leur permettant de franchir les routes
sans danger.

Les passages sous-route comprennent des installations collectrices et des installations de traversée.
Les instalilations collectrices servent à rassembier les animaux et les conduire à I'entrée des installa
tions de traversée.

Les installations de protection doivent répondre aux exigences suivantes :

- les installations collectrices ne doivent pas pouvoir être franchies par les animaux.

- les installations collectrices doivent canaliser les animaux vers les installations de traversées sans
qu'ils puissent repartir en arrière.

- la longueur des installations collectrices doit être telle que la majorité des animaux en déplacement
soit interceptée.

- les passages sous-route doivent présenter à leur entrée une fosse obligeant les animaux à les em
prunter pour sortir de I'installation.

- les sorties s'effectuent par des plans inclinés à 30 %, en terre battue.

- Jes caniveaux collecteurs doivent avoir quelques ouvertures pour permettre aux animaux qui ne
veulent pas traverser la chaussée de s'échapper.

- il est nécessaire que les batraciens perçoivent Ie jour à I'autre extrémité du tuyau.

- les canaux et les conduits peuvent être utilisés pour I'évacuation des eaux là ou la topographie Ie
permet ; toutefois ces eaux ne doivent en aucun cas stagner dans les installations car elles peuvent y
provoquer la ponte et parfois la noyade des batraciens. L'évacuation de ces eaux doit être assurée
par gravité ou par infiJtration dans Je sol.

- i! est utile de planter une haie basse Ie long des caniveaux pour fournir un ombrage.
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LES CARACTËRISTIQUES DES INSTALLATIONS SONT LES SUIVANTES

a) Entrée

Tuyau de ciment de iil40 cm et de 60 cm de profondeur (fig. 5).

Plan

TC. rIJ 40

contveou
en beton

~'ÎiY~6r
'1\f~....7i1' .,.

~!L
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-. -".~--' ....'---- ;"'.
.. -. -,: :".

----- . '
60cm

l
·· ----....'; i r/J

. ·....•~-~.~·~iii~=...I-;iF#~~~~7~T c. JO
land de grovier,.(,~Coupe

o

Fig. 5· Entrée d'un passage sous route
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b) Conduit sous la chaussée

Tuyau de ciment de 0 30 cm, posé avec une pente permettant I'écoulement de I'eau Ifig. 61.

can/veau

/

enlrée ..........

0_-_- -_-_-
-tf--50rlte

chaussée
COl)lveou

/

sortie _.+

:~--_-_~::-O

+-- entree

en!ré e
50r( Ie

grol/Ier
---------~~~-.- m.n. 0,5 'I.

chaU5sée I

i!--lJ.-~~~~--~~~=-_~===.1 t_-mm, 0,5 'I. - .
-------

gray/er

sortie

Fig. 6 - Passage sous route: route à niveau

1. Entrée du condu it 2. Sortie du passage sous route
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AMËNAGEMENT DES ABORDS DES INSTALLATIONS DE PROTECTION

Le' meilleur aménagement des abords des installations de protection consiste en ~n couvert herbeux.
Du cöté de i'étang, un ombrage fourni par quelques arbustes feuillus est nécessaire pour éviter la
dessication des jeunes métamorphosés.

Les entrées des installations de traversées doivent aussi être à I'ombre pour éviter qu'un effet de che·
minée ne provoque un courant d'air dans les conduits et cause ainsi Ja mort des animaux par dessica
tion.

ENTRETIEN

Les installations prévues demandent peu d'entretien. 11 faut principalement éviter que la végétation ou
des débris les envahissent.

EXEMPLE DE CO UT DES TRAVAUX

Un tronçon a été aménagé sur la route cantonale n° 165 C, Lausanne-Cossonay, Vallée de Joux en
Suisse.

Le coût de I'installation de protection des batraciens s'est élevé à 50 600 FS (tarif 1978) pour une lon
gueur de 220'm.

Le coût au mi protégé tout compris est revenu à env. 230 FS soit 575 FF.

Remarque:

11 serait nécessairê de trouver un matériau moins coûteux que Ie béton (plastique par exemple) pour les
caniveaux collecteurs.

On considérera notamment que les installations ne demandent pas des finitions soignées (il ne s'agit
pas d'évacuation d'eau) au niveau du jointoyage des tuyaux et des caniveaux ainsi que de la régularité
des pentes. Au contraire une perméabilité des joints garantissant un minimum d'humidité dans I'ins·
tallation est souhaitable.

3. Ëchappatoire 4. Caniveau avec plantation des abords
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......t 1,1 1l\!J,

-"-- parai p/as/lque rUQueux

.:.: .. : .. >.::::~ lerrain non IraUé

Fig,7 - Vue en coupe d'un caniveau collecteur plastique (schéma de principe)

L'utilisation d'un plastique rugueux permet d'éviter que les animaux puissant remonter par effet de
ventouse.
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Photo : GETE de lEst.
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Certains batraciens, (ou amphibiens), se déplacent
en masse chaque année. et parfois SUf des kilomètres,
pour se reproduire. On distingue.-

la migration prénuptiale : en fin d'hiver, les aduftes
quilten! (es fieux d'hibernation pour rejoindre les
zones de pontes, étangs ou mares qui les ont vu
naitre.
fa migrarion postnuptiafe : après quelques 5emaines
de vis aquatique, fes parents regagnent Jcurs terri·
taires de chasse.

- enfin, la migration estivafe des jeunes : après fa
métamorphose les jeunes quittent par milliers /'éfé·
ment liquide pour conquérir Ie milieu terrestre et se
disperser sur les territoires de chasse des aduftes.

La construction d'une route peut donc couper des
voies de migrations et la circulation entrafner la mort des
animaux tentant de franchir I'obstacle. Des populations
enfieres peuvent se voir ainsi anéanties en quefques
années.

Ainsi fes animaux, guidés par /'instinct, empruntent
toujours les mêmes parcours en suivant les chemine
ments fes plus directs et les plus taei/es. lis se déplaeent
surtout Ie sok par temps doux, humide et peu venteux.

Kruth-Wifdenstein : site des premières installations
de protection en France
Photo : GETE de rEst.

M ,l'Iis ~il1f



LES MESURES DE PROTECTION

La plus radicale est sans doute d'interdire fa
circulation nocturne pendant les périodes de migrations.
Mais des aménagements permanents peuvent auss; être
réalisés.

LES CORNIERES OE PROTECTION interdisent
{'acces de la chaussée aux animaux. EI/es peuvent être
utifisées lorsque les animaux peuvent trouver sans
difficufté un autre fieu de reproduction. Leurs caractéristi
ques sont les suivantes :

40 cm de hauteur au mains
large débordement de part et d'autre de /'axe de
migration. Les extrémités sont à equiper de «re
tours" évitant Ie contournement de I'obstacle.

LES PASSAGES SOUS CHAUSSEE permeffent
aux batraciens de traneNr la route sans dommage; ifs
répondent aux spécifications suivantes :

des canivaux collecteurs en « U» d'au moins 40 cm
de profondeur et de largeur et aux parois aussi lisses
que poss/ble, interceptent les animaux.
fes eaniveaux, sont équipés tous les 10 mètres
environ, d'ouvertures (éehappatoires) tournées vers
I'extérieur de la route,
des puits relient fe eaniveau a des buses traversant
sous ehaussée. Les buses ne doivent pas être
distantes de plus de 60 métres, et sont installées de
préférence dans les zones les plus fréquentées.

Chaque buse fonctionne a sens unique,
/e diamètre des buses est de I'ordre de 60 cm, une
pente est ménagée pour f'évaeuation des eaux, qui
ne doit stagner ni dans les buses ni dans les
can;veaux.
la sortie de la buse se situe au-de/a du eo/leeteur
opposé et doit être aussi lumineuse que possible pour
attirer les animaux; à !'inverse, Ie puits d'entrée doit
être ombragé.
un entretien annuel avant les migrations doit être
prévu.

L 'AMENAGEMENT D'UNE MARE OE SUBSTITU
TfON peut être rendu nêcessaire quand la traversée
sous ehaussée n'est pas réalisable ou dépasse
50 mètres rendant aléatoire son effieacité.

Les règles à observer sont les suivantes.-
- en période de séeheresse la surface en eau ne doit

jamais être inférieure a 100 m 2 et la profondeur a
50 cm,
les berges seron! en pente douee,
la mare sera plantée d'espèees végétales aquatiques
locales,
des cornières de protection sont a instaffer pour
empêcher les animaux d'atteindre la chaussée.

coupe A 6: protll de la mare

cornlere ~
A '8;.~~ ......~ "" ~_.-' '~6

surverse

~T77,.,.jB
végétatlon
aquatlque

O::idFiCQb "o,v cornlere,-,""". / -0"'-,
A

chaussée

Schéma d'une mare de substItution
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Zuidpoolgebied
ernstig
bedreigd I

Reeds sinds 1969 heeft Frankrijk plan
nen voor de aanleg van een landings
baan op Antarctica bij haar basis Du
mont d'Urvilie op één der eilandjes
van de archipel Pointe Géologie. In ja
nuari 1983 begonnen de eerste wer
ken, ondanks de felle internationale
kritiek van wetenschappers en milieu':
beschermers. Ook het I.U.C.N. (Inter
national Union for the Conservation of
Nature) heeft aangedrongen op het
volledig vrijwaren van dit gebied tegen
verdere constructiewerken. De archipel
bezit immers een rijke zeevogelfauna
en een belangrijke kolonie Keizerspin
guïns.
De uitvoering van de Franse plannen
betekent bovendien een overtreding
van de 'maatregelen ter beschenning

Zo'n 48 000 hectare daarvan is eigen
dom van de vereniging.
Onze vereniging, Natuur- en Vogelre
servaten, heeft ruim 3600 hectare in
beheer waarvan 265 ha in eigendom...

van de fauna en flora in het Zuidpool
gebied'. Deze reglementering is bin- .
dend voor de staten van het Zuidpool
verdrag (waaronder ook België) ·en
verplicht hen inbreuken te beletten.' De
lakse houding van de overige ver
dragsstaten in deze zaak en het nege
ren van de beschuldigingen van
Greenpeace en andere milieuorganisa
ties tast de geloofwaardigheid van het
Zuidpoolverdrag ernstig aan. Een der
gelijk precedent van ongestoorde over
treding doet het ergste vrezen voor de
toekomst, wanneer sommige verdrags
staten hun zin krijgen en de beoogde
ontginning van olie en mineralen van
start gaat.
Op 12 maart 1985 werd een Green
peace-delegatie ontvangen op het Minis
terle van Buitenlandse Betrekkingen.
Er werden brieven overhandigd waarin
13 nationale en internationale milieuor
ganisaties (waaronder Natuur· en Va·
gelreservaten) bij de Beigische regering
aandringen op het ter sprake brengen
van deze zaak op de 13e Consultatie
ve vergadering van de Zuidpoolver
dragsstaten in oktober 1985 te Brussel.

Terreinbezit
Natuurmonumenten
overschrijdt 50 000 ha

gisch zeer waardevol moerasgebied
met zeldzame dier- en plantesoorten.
Samen met het Donkmeer en de Turf
put is deze oude Scheldemeander als
landschap gerangschikt. Ondanks deze
rangschikking bestaan er vergevorder- ' ,'
de plannen om de waterhuishouding
in Berlarebroek te· wijzigen. De stroom
richting van de organisch sterk vervuil-·
de Bovenvaart zou worden omge
keerd, zodat het water langs een om
weg via Ber/arebroeken het Donk
meer in de Schelde zou worden gé
loosd.

De Vereniging tot Behoud van Natuur
monumenten in Nederland, kortweg
Natuunnonumenten is de Nederlandse
tegenhanger van onze vereniging. Ze·
werd echter veel vroeger opgericht,
mei name in 1905, en staat met haar
kwart miljoen leden en uitgebreid are-
aal natuurgebieden een heel eind ver~

der dan Natuur- en Vogelreservaten,

Eind 1984 werd Natuurmonumenten
beheerder van drie nieuwe terreinen in.<;;"'
Gelderland en Overijssel. Het gaat om F

een aanzienlijk deel van. het bezit van
de Stichting Huts Bergh: het Bergher
Bos (Montferland) bij 's Heerenberg,
hel nabij gelegen landgoed De Bij-
vanck en de Sprengenberg bij Hellen
doorn op de Sallandse Heuvelrug. Ge
zamenlijke oppervlakte circa 2 724
hectare, waarvan Natuurmonumenten
driekwarl in onverdeelde eigendom
verwierf. Met deze transactie is een be
drag gemoeid van meer dan 12 mil-
Joen gulden. Het Rijk ftnancierde 75%
van de aankoopkosten. De vereniging
zelnegde ruim 3 miljoen op tafel, ook
voor haar een enorm bedrag. Dat zij
dit aankan is zeker mede te danken
aan giften en legaten van haar leden.

Hoewel dil project positief kan bijdra
gen tot de grondwaterstand in het
broek en tot een natuurlijke zuivering ,"
van in de Schelde geloosd water, kan
het een ernstige vervuiling van het
Berlarebroek teweegbrengen. De Na-·
tionale Campagne Bescherming Roof
dieren en de actiegroep rond Berlare
broek stellen daarom dat een onder
zoek dient te gebeuren naar de kwali
teit van dit water en dat sluitende ga
ranties dienen ingebouwd te worden
dat sterk verontreinigd water het ge
bied niet binnenkomt.

Door deze en andere aankopen in
1984 heeft de oppervlakte in beheer
van .Natuurmonumenten thans de kaap
van 50 000 hectare overschreden.

100 I'.
28 blz.

Berlarebroek·bedreigd door
watervervuiling

De bescherming van de paddentrek is
in, dat is duidelijk. De pers heeft eind
maart, begin aprtl uitgebreid aandacht
besteed aan acties van natuurbescher
mers om padden heelhuids over on
veilige wegen nabij hun voortplantings
poelen te loodsen.

Het liefdespad voor padden loopt te Mater
doorheen deze tunnel.

De tunnel werd door toedoen van het
Bestuur Monumenten en landschap
pen aangelegd conform de bevindin
gen uit Nederland. Daarover werd ge
publiceerd in Bescherming van am
fibieën tegen het vetlkeer
(K.N.N.V.-uitgave, nr. 162), te verkrij
gen in Onze Groene Winkel:

Een voor België uniek experiment
vond dit jaar plaats in het natuurge
bied Bos 't Ename te Oudenaarde
(Mater): de kleine kruipers konden er
gebruik maken van een paddentunneJ
onder de Braambrugstraal Deze tUn
nel werd begin maart aangelegd door
de gemeente Oudenaarde. Tijdens de
trekperiode, die plaatsvond van 25
maart tot 6 april, werd de effectiviteit
van de tunnel nagegaan door de plaat
selijke natuurbehoudsverenigingen.
Hoewel nog 1 600 padden overgezet
werden, maakten ongeveer 500 dieren
gebruik van de tunnel. Aan de stad
Oudenaarde werd een uitvoerig verslag
overgemaakt, waarin ook voorstellen
worden opgenomen voor een· nog be
ter functioneren van de paddentunnel.
Dit verslag kan worden bekomen bij
Stichting Omer Wattez, Milieucentnum
Vlaamse Ardennen, Kattestraat 23,
9700 Oudenaarde (055131 80 91)

Het Ber/arebroek (Oost-Vlaanderen)
staat bekend als een landschapsecolo-
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Amfibieën bij de rivierdijken van de Vijfheerenlanden

voor biotoopbescherming .
Wanneer er bij een toekomstige dijkver
zwaring onvermijdelijk amfibieënbiotopen
moeten verdwijnen is compensatie een
voorwaarde om de rijke amfibieënstand te
kunnen handhaven. Die compensatie in de
vorm van het op natuurtechnische wijze
aanleggen van (voortplantings)biotopen is
alleen zinvol als er in de direkte omgeving
een geschikt zomer-en winterbiotoop aan~

wezig is.
Vooruitlopend op eventuele dijkverzwa
rlngsplannen is concrete bescherming van
biotopen van groot belang. Het overzetten
van amfibieën om ze van de verkeersdood
te redden is alleen zinvol als het gebied
waar ze overgezet worden is veiliggesteld .
De rapportage van het amfibieënonder
zoek in de Vijfheerenlanden draagt moge
lijk bij tot een betere toekomst voor de
padden, kikkers en salamanders in dit deel
van het rivierengebied.

Adres van de schrijver.'
Provinciale Waterstaat Utrecht.
Afdeling Ecologie.
Postbus 18100.
3501 TH Utrecht

Tabel 4. Overgezette amfibieën op de overige trajekten te Lexmond

De rugstreeppad is de enige soort die
tijdens de trek de dijk niet oversteekt. De
voortplantings- en zomer- en winterbioto
pen liggen beide àf binnendijks of in de
uiterwaarden.
Kritische soorten als kamsalamander en
heikikker komen op een aantal specifieke
plaatsen voor. Biotoopvernietlging is voor
deze soorten de grootste bedreiging.
Zeker in het kader van de op handen
zijnde dijkverzwaring is het van groot be
lang dat de amfibieënvoortplantingsplaat
sen in kaart worden gebracht. Op grond
daarvan kan een plan worden oPgesteid

Tabel 2. Overige aantallen opgevangen dieren te Vianen bij een gaaslengte van 300 m

jaar 1985 1986 1987

soort

kleine watersalamander 429 378 650
kamsalamander 59 21 15
pad 1220 549 500
bruine kikker 163 34 60
heikikker 9 0 0
groene kikker 2 0 0

totaal 1882 982 1225

jaar 1984 1985 1986 1987

soort

bruine kikker 278 55 72 85
kleine watersalamander 5 13 14 10
kamsalamander 1 1 0 3

totaal 284 69 86 98

jaar 1985 1986 1987

soort

kleine watersalamander 302 128 134
kamsalamander 35 3 3
pad 291 132 102
bruine kikker 69 36 66
heikikker 3 1 2
groene kikker 1 0 0

totaal 701 300 307
Overgezette dieren op overige dijkvak

Tijdens de voorjaarstrek wordt de Lekdijk
voor het doorgaande autoverkeer afgesloten.
folo: H. van Arkel

I
De rivierdijken en de directe omgeving
vormen in de Vijfheerenlanden de belang
rijkste biotopen voor 7 soorten amfibieën.

Lekdijk-oost Lexmond
Hier bevindt zich de grootste geconcen
treerde amfibieën-populatie van de Vijfhee-
renlanden. Er komen 6 soorten voor. Bij Tabel 3. Opgevangen amfibieën bij het gaas te Lexmond (100 m)
een kamsalamanderbiotoop is gedurende
3 jaar gaasdoek geplaatst. Door biotoop
vernietiging is het aantal amfibieën op deze
vangplaats sterk omlaaggegaan. Vooral
het aantal kamsalamanders is door het
ophogen en vergraven van het winterbio
toop sterk teruggelopen.

Lingedijk
Op één geconcentreerd punt worden jaar
lijks gemiddeld 1200 amfibieën overgezet.
Hier komen relatief veel kritische soorten
voor zoals kamsalamander en heikikker.

Vianen
Vanaf 1984 is hier jaarlijks 300 m gaas
doek op de heentrekroute geplaatst. Het
aantal in de emmers opgevangen padden
ligt jaarlijks rond de 250 exemplaren (tabel
1). Blijkbaar hebben de strenge winters
geen merkbare invloed op het aantal pad
den gehad. De verhouding vrouwelijke/
mannelijke dieren is gemiddeld 1:2,2.
Het aantal bruine kikkers toonde in 1985
een zeer sterke daling ten opzichte van
1984 (tabel 2).
Deze sterke afname is hoogstwaarschijnlijk
te wijten aan de strenge vorstperiode, voor
het eerst sinds een aantal jaren, in de
winter 1984/1985. Vanaf 1985 neemt het
aantal bruine kikkers geleidelijk aan weer
toe.
Het aantal salamanders is zeer klein. het
geen het gevolg is van biotoopverlies
(dempen en verlanden van sloten).

CONCLUSIES

Natura 1988-4/124
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Kapo/gereden: het lot uan duizenden padden
tijdens hun tocht naar de paaiuljuers.

waar ze paren en de eieren depo
neren. Daarna trekken de volwas
sen amfibieën naar hun zomerbio
toop. Indien in dit terrein geen ge
schikte overwinteringsplaatsen voor
handen zijn, verplaatsen de dieren
zich op hef einde van het zomersei
zoen (september - begin oktober)
naar het winterbiotoop. (zie
figuur 1).

Kikkers, padden en salamanders
overwinteren in regel op het land,
waar ze de ongunstige jaarperiode
inaktief doorbrengen in een onder
grondse schuilplaats, onder dood
hout of een steenpartij, enz.
Vrijwel onmiddellijk na het beëindi
gen van de winterslaap (maart-

. april) begeven de volwassen dieren
zich naar een vijver, poel of sloot

Meneer en Mevrouw Pad trelfen elkaar soms
tijdens hun (langzame) tocht naar de lJoort.plan
tingsvijuer. De verloving wordt beklonken wan·
neer hij zich stevig op haar rog Ins/al/eert, en
verder laat meevoeren.

De meeste inheemse soorten amfi
bieën vertoeven tijdens de loop van
een kalende~aar in verschillende
gebieden. Afhankelijk van de soort
bedraagt de afstand tussen deze
terreinen enkele meters tot méér
dan een kilometer.

Je kan van kikkers, padden en salamanders zeggen wat je wil, maar een gebrek aan onderne
mingslust kan hen zeker niet worden verweten. Immers, het waren de amfibieën die in de loop
van de evolutie als eerste gewervelde dieren ere stap zetten van water naar land.
Alsof ze deze heksentoer van hun illustere voorouders telkens opnieuw willen herhalen, kennen
de meeste huidige soorten nog steeds een afwisseling tussen water- en landleven. De ontwikke
ling van ei tot larve en van larve tot jong dier gebeurt immers in een waterrijke omgeving. De
jonge en volwassen dieren daarentegen leiden hoofdzakelijk een landleven.
Eénmaal per jaar begeven de geslachtsrijpe individuen zich naar een waterplas waar ze paren en
hun eieren afzetten. Dit liefdespad naar de paaiplaats loopt echter al te vaak over doornen. Het
oversteken van (drukke) wegen kent zware gevolgen voor het behoud en de bescherming van de
betrokken dieren.

Pendelen tussen land en
water

Een liefdespad
zonder rozen



winterkwartier

"' .,--------------------....

lP 1.~ 20 25

'r<i!

Degelijke studies die een kwantita
tieve schatting geven van de impakt
van verkeerssterfte op padden1'0
pulaties zijn uiterst zeldzaam. Enkel
van Gelder (1973) geeft cijfergege
vens. Door tellingen van het aantal
verkeersslachtoffers én van het aan
tal dieren in het voortplantingswa
ter, schatte hij dat jaarlijks 30% van
de volwassen dieren in een Neder
landse paddenpopulatie omkwam
op een niet eens zo druk bereden
verkeersweg.

met een straat voorsprong, de Ge
wone pad. Padden zijn immers
traag, ellendig traag zelfs. Boven
dien hebben ze de onzalige ge
woonte om een rustpauze te hou
den na elke korte verplaatsing van
enkele meters. Het oversteken van
een weg kan dan ook ongewoon
JanR duren: (15 à 20 minuten voor
een 7 m brede weg blijkt niet uit
zonderlijk te zijn). Dit maakt dat er
een grote verkeerssterfte kan ont
staan. Niet alleen worden de pad
den letterlijk doodgereden, maar
ook worden ze door de luchtver
plaatsing, veroorzaakt door voorbij
rijdende voertuigen, tegen het weg
dek gesmakt en geraken ernstig ge
wond.

Ovenelaktie Vorselaar 1986
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verlopen minder gericht, en de
sterfte op de voortplantingsplaats is
meestal aanzienlijk, waardoor min
der individuen de terugtrek kunnen
ondernemen.

De behoefte van vele soorten amfi
bieën aan twee of meer ruimtelijk
gescheiden deelbiotopen heeft en
kele belangrijke konsekwenties voor
het behoud van hun populaties. In
dien één van deze terreinen ver
dwijnt, is de kans immers groot dat
de populatie zal verdwijnen, tenzij
een vervangbiotoop in de onmid
dellijke omgeving beschikbaar is.

Verkeersslagveld

Een apart probleem ontstaat wan
neer een barrière wordt opgewor
pen tussen het water- en landbio
toop. Verkeerswegen vormen een
dergelijke hindernis voor migreren
de amfibieën. Het oversteken van
een weg is op zich geen groot pro
bleem, maar het verkeer zorgt wel
voor heel wat slachtoffers. Ver
keerssterfte werd in onze streken
waargenomen bij de Bruine kikker
en enkele salamandersoorten, maar
de weinig benijdenswaardige aan
voerder van deze rangschikking is,

Figuur 2 : De aantal/en pad
den die gevangen werden
in de loop van drie ver
schillende ovenelaklies. De
hoge pieken vallen steeds
samen mei zachte en voch
tige weersomstandigheden.
Bij regenweer en tempera
turen oafl 7 à 10 graden
kan de trek massaal zijn,
om enkele dagen later (bij
koud en droog weer) op
nieuw stil te vallen,

zomerbioloop
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Paddenspektakel

De meeste padden trekken tussen
zonsondergang en middernacht, bij
een temperatuur van 5°C of meer.
Vooral op zachte regenachtige
avonden is er massale trekaktiviteit
waar te nemen. Het is niet uitzon
derlijk dat het overgrote deel van
de populatie (en dat kan om méér
dan duizend padden gaan) dan op
één of enkele avonden de verplaat
sing naar de paaiplaats onderi1'eemt
(zie figuur 2).
De terugtrek is veelal minder opval
lend. De verplaatsingen zijn dan ge
spreid over een langere periode,

Hét typevoorbeeld van trekgedrag
bij amfibj,!ën vinden we bij de Ge
wone pad. Bij deze soort is de trek
van het winterbiotoop naar de
voortplanlillgsplaats ronduit spekta
kulair. Vailk zijn beide terreinen op
een aanzilmlijke afstand van elkaar
gelegen. Een groot aantal dieren
gaat vrijwel gelijktijdig op stap,
langs welbepaalde routes. Het
hoogtepunt van deze heentrek valt
meestal in de periode vanaf de
tweede wpek van maart tot zowat
half april. Het juiste tijdstip is echter
in belangrijke mate afhankelijk van
de weersomstandigheden, zodat er
van jaar tot jaar aanzienlijke ver
schillen ontstaan.

Figuur 1 : Scill'malische voorstelling von de ver
schillende dedbioJopen die vereist kunnen zijn
door een populalie amfibieën.
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Overzetakties

Tijdens de afgelopen jaren zijn op
meerder" plaatsen in ons land ak
ties opg,'zet om de verkeerssterfte
bij amfibieën te verminderen. De
meest geschikte manier van aktie
voeren is afhankelijk van de lokale
situatie en van de beschikbare
mankracht en (financiële) middelen.

_Hieronder bespreken we enkele
mogelijkheden, bijkomende infor
matie en details worden beschreven
in het uitstekende boekje van Wij
nands (1984): 'Bescherming van
amfibieën tegen het verkeer' (te
verkrijgen in Onze Groene Winkel,
beste/code: 474, prijs: 160-120 fr.)

Plaatsen van
waarschuwingsborden

Het plaatsen van waarschuwings
borden, met daaraan gekoppeld
een snelheidsbeperking, is een
goedkope en relatief eenvoudige
maatregel. Uiteraard is overleg met
en toelating van de lokale politie
diensten vereist. Gunstige resultaten
kunnen pas verwacht worden in
dien een ,melheidsbeperking van 40
km/uur of lager strikt gerespekteerd
wordt.

Vanginstailaties

Een hek uit plastiekfolie, fijnmazig
gaas of ander materiaal wordt ge
plaatst tussen de overwinterings
plaats en de verkeersweg (meestal
onmiddellijk naast de weg). Op re
gelmatige afstanden worden tegen
de afslUiting emmers tot aan de
rand in de grond gegraven (fi-
guur 3). In deze valkuilen worden
migrerende amfibieën gevangen die
tegen de versperring aanlopen. De
emmers worden op regelmatige
tijdstippen gekontroleerd en aan de
overzijde van de weg leeggemaakt.

Uouwwijze van ecn amfibieën hek

draad

straatkant

::.\~:::::I=1~a,!01l1.'.fibieènhek
~ ~?t--

~ voortplantingspoel

Figuur 3: Schematische voorstelling van de lokali
satie en bouwwijze van een amfihieënhek.

lrekrichling

Aanleg van tunnels

Kleine tunnels die onder het weg
dek doorlopen kunnen worden
aangelegd als alternatieve trekwe
gen (zie ook NATUURreservaten
85/3, blz. 86.). Doordat padden
zelden spontaan door een tunnel
trekken, zijn speciale vangkanalen
of afschermingen nodig om de die
ren naar de tunnels te leiden (zie
Wijnands (1984) voor details). Dit
vraagt uiteraard een aanzienlijke fi
nanciële investering. Deze maatre
gel kan men pas uitvoeren na een
grondige voorafgaande studie,
waarbij ook alternatieve oplossingen
overwogen moeten worden.

Paddenrapers aan hel werk in Kenmle/ (Heuvel
land). Een drukke autoweg scheidl er enkele tJee/
bezochte pao/plassen [Jan het winterverblijf van de
padden (een bronbosje en de aangrenzende Kern·
me/berg). Op de drokste IrekalJonden werden on·
geveer 500 dieltjes 'geraapt'. In totaal gaal lIet om
een trekroute van 2 à 3.000 padden. Zonder over
zetaktie vindt hier een slachtpartij plaats.

Een financiële inspanning is vereist
voor de aanschaf van materiaal en
voldoende medewerkers zijn nodig
om het hek te installeren en de
emmers op regelmatige tijdstippen
(minstens 2 maal per dag) te kon
troleren. Wanneer de afsluiting
goed geplaatst werd (voldoende
diep ingegraven en over een vol
doende lengte) kunnen vrijwel alle
padden veilig worden overgeplaatst.

NATUURreservaten 87142 _

Afsluiten van de weg

Het geheel of gedeeltelijk verhinde.
ren van autoverkeer tijdens de trek
periode is ongetwijfeld de goed
koopste en minst arbeidsintensieve
beschermingsmaatregel. Het rijver
bod dient best van kracht te zijn tij
dens de maanden maart en april
tussen 19 en 6 uur. Overleg met
en medewerking van het gemeente
bestuur zijn noodzakelijk. Het ren
dement van deze methode is.af
hankelijk van de intensiteit van het
resterende verkeer. Een goede kon
trole door bevoegden is dan ook
gewenst.

Het 'padderapen'

Men kan, individueel of in groep,
oversteekplaatsen opzoeken en
daar de trekkende dieren van het
wegdek of uit de wegberm opra
pen, om ze daarna aan de overzij
de van de weg weer vrij te laten.
Deze methode is zeer arbeidsinten
sief, vooral doordat de meeste trek
's nachts plaatsvindt, vaak in weinig
aangename weersomstandigheden
(regen). Het rendement is.afhanke
lijk van de intensiteit van het ver
keer, het aantal dieren dat op de
betreffende plaats oversteekt en het
aantal medewerkers.



Overzetakties : gemeente
aktie !

Wanneer dank zij de overzetakties
de verkeerssterfte wezenlijk af
neemt, kunnen ze plaatselijk de
kansen op het voortbestaan van
paddenpopulaties verhogen. Dit is
op zich reeds bijzonder lovenswaar
dig.
Bovendien, en dit is meestal wel de
grootste verdienste, dragen de ak
ties bij tot de sensibilisering van een
breed publiek voor de problematiek
van natuurbescherming en
-behoud. Vele akties hebben een
lokaal karakter en kunnen rekenen
op de enthousiaste medewerking
van de buurtbewoners.
Om dit te bewerkstelligen is het op
zetten van een voorafgaande infor
matie-kampagne niet overbodig. De
aktie die in 1986 gevoerd werd
door de 'Leeuwse natuurvrienden'
(St.-Pieters-Leeuw) verdient in dit
opzicht navolging. Het kontakteren
van de bevolking gebeurde via de
pers, door het imichten van een in
fo-avond en een dia-voordracht,
het ophangen van affiches en het
verspreiden van een pamflet waar
op de geplande overzetaktie werd
voorgesteld. Speciale aandacht
werd ook besteed aan de scholen,
die met een lessenpakket en ten
toonstellingspanelen bezocht wer
den. Bij de vanginstallatie werd op
informatieborden het hoe en waar
om van de aktie duidelijk gemaakt.
Tenslotte werd na het beëindigen
van de aktie een brochure ver
spreid waarin het verloop en de re
sultaten van de paddenoverzet wer
den toegelicht.

We dienen hier zeker te vermelden
dat overzetakties op enige weer
klank in de pers mogen rekenen en
vaak gunstig onthaald worden bij
de lokale overheden. Er zijn ons
verschillende akties gemeld waarbij
de gemeentediensten· hun mede
werking verlenen bij het afsluiten
van wegen (bv. Hasselt) of bij de
aankoop en plaatsing van een
vanginstallatie (bv. Denderleeuw).

Het verdient aanbeveling om tijdens het ver
loop van de overzelaklie, gedetailleerde noti
ties te maken van hel aantal overgezette
amfibieën. Hierdoor krijgt men een overzicht
van het uiteindelijke resultaat van de aktie,
en kunnen een aantal interessante aspekten
van de biologie van deze dieren worden
toegelicht.

Hoelang kunnen
we doorgaan?

Hoe verdienstelijk de overzetakties
ook zijn, toch kan men zich afvra
gen of het huidige enthousiasme er
binnen pakweg 20 jaar nog zal zijn.
De vooruitzichten op langere ter
mijn lijken ons onzeker. Er dient,
naast direkte akties, ook gezocht te
worden naar definitieve oplossin
gen.
Het meest aangewezen is de aanleg
van een nieuwe poel of vijver in
het gebied tussen het landbiotoop
en de weg. Dit werd nog maar zeI
den uitgevoerd, zodat onvoldoende
gegevens beschikbaar zijn om gede
tailleerde richtlijnen te kunnen for
muleren. Uit de schaarse praktijker
varing (in Nederland) blijkt wel dat
het enige jaren kan duren vooraleer
padden zich in de nieuwe plas gaan

voortplanten. Het verplaatsen van
padden naar het nieuwe water
heeft weinig sukses. Het is beter te
wachten tot de dieren het nieuwe
biotoop spontaan ontdekken. Hoe
wel men dus geen onmiddellijke re
sultaten mag verwachten, lijkt deze
maatregel de enige te zijn die ook
op langere termijn perspektieven
biedt voor de overleving van de
padden (en andere amfibieën-)po
pulaties. D

Dirk Bauwens
Instituut voor Natuurbehoud
Kil!wildreef 3. 3500 Hasselt,

Andrê Van Hecke
Eglanlierlaan :W, 2630 Aartselaar

HYLA, de amfibieën- en replielenwerkgroep
van 'De Wielewaal', verstrekt graag nadere
informatie over het hier behandelde onder
werp. Een brochure is beschikbaar met
praktische richtlijnen voor het organiseren
van overzetakties. Ook voorbeelden van in
formatieborden en een formulier voor het
noteren van hel aantal overgezette amfi
bieën is verkrijgbaar.

Kontaktadres : ,---------,-"
HYUI.
Eglanlierlaan 39,
2630 Aartselaar.
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De eerste Ringelrob in ons land.
gefotografeerd in de wagen die
hel uiertje llaOT de zeehonden·
crèche În Piclerburcn (Necl('r
land) overbracht

Nieuwe diersoort voor België:
Ringelrob te Wenduine

Het gebeurt niet elke dag dat in ons land een nieuwe (zoog- )diersoorl wordt waar
genomen. Dit was nochtans het geval op 3 februari jongstleden. Te Wenduine
spoelde op het strand een Ringelrob (of Kleine zeehond, Pusa lIispida) aan. Deze
kleine zeehondesoort is herlwnbaar aan de witte ringvormige artelwningen op het
lichaam. Het dierlje, een vrouwlje van 1 jaar oud, was nog geen meier lang en
woog amper 13 kg. Bij deze soorl komt inderdaad regelmatig een PYBmeevonn
voor.
Ringelrobben leven zeer noordelijk, ze werpen hun jongen op het pC\kijs waarin ze
met de klauwen een holte graven. De pygmeevorm leeft op dc rond van het pakijs
terwijl de normaal volgroeide Ringelrobben verder op het pakijs voorkomen. 's
Winterl> dlijven ze soms af naar zuidelijker streken. maar gewoonlijk toch niet ver
der dan fJsland.
Hel is ook daar dal hel dier! weer zal worden vrijgelulen. nadat Iwl voldoende is
hersteld in het zeehondcnopvangcL'nlrulll van Pieterburen (Nederland) naar \Vuar
het werd overgebracht. John Van GOlllpel
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Documentatie: wildspiegels
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7.3 Wildspiegels

Door het plaatsen van spiegeltjes langs de weg, die de kop
lichten van passerend verkeer weerkaatsen wordt een 'optisch
raster' gecreêerd dat het wild tegenhoudt.
In Nederland wordt het principe gehanteerd, waarbij de spie
gels naar de wegzijde gekeerd staan en het licht over de
rijbaan heen in de aangrenzende berm teruggekaatst wordt. De
bedoeling is dat het zich daar bevindende wild schrikt en
wegvlucht of lang genoeg stilstaat om het verkeer te laten
passeren.
De spiegels bestaan uit rechthoekige roestvrijstalen plaatjes,
die in het midden onder een hoek van 90" gebogen zijn. Hier
door ontstaan twee spiegelvlakjes van 9 x 9 cm. De vlakjes
zijn voorzien van 5 deukjes, waardoor de weerkaatsing genuan
ceerd wordt.
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De spiegels worden onder een hoek van 45 0 ten opzichte van de
weg op hardhouten paaltjes of plankjes vastgeschroefd.
Wanneer deze voorziening speciaal voor reewild is bestemd, dan
moet het hart van de spiegel op + 0.50,m boven maaiveldhoogte
gesitueerd zijn. Voor wilde zwijnen ligt deze hoogte iets
lager. Spiegels ten behoeve van dassen of hazen moeten op on-
geveer 0.30 m boven de grond geplaatst worden. '
De geadviseerde afstand tussen de spiegels is 20 m; ze worden
in beide wegbermen verspringend ten opzichte van elkaar
opgesteld. ' , '
Om op wegen door oneffen terrein hetg!3wehsteeffect te
bereiken kunnen de spiegels enigszins schuin naar voren of
achteren (afhankelij k van de situatie) geplaatst' worden (2);
Voor een goede werking is het belangrijk, dat de spiegels
regelmatig schoongemaakt worden vooral na regen- of Sneeuwval.
Verder moet door regelmatig maaien worden voorkomen, dat de
spiegels schuilgaan achter vegetatie. '

Over de effectiviteit van'wildspiegels is de ,literatuur niet
eenduidig. Volgens een in 1975 gehouden onderzoek (12) z~jn

de ervaringen in Nederland over het algemeen gunstig. Recen
tere studies wijzen echter uit dat wildspiegels voor de groep
reeachtigen geen significant effect hebben;
In de praktijk zijn nogal eens fouten gemaakt wat betreft de
situering vancspiegels: langs de weg Epe-Nunspeet stonden de
spiegel~ op een walletje en langs de weg Ede-Arnhem loopt het
talud aan weerszijden van de weg enigszins af, In beide
gevallen kon het licht van de koplampen niet op de juiste
manier weerkaatst woiden(6)., ,
Ook over het effect van dassenspiegels bestaan gegroride twij
fels: volgens de Vereniging Das & Boom hebben ze geen of
nauwelijks een schrikeffect voor dassen. Een door het Rijks
instituut voor Natuurbeheer opgezet onderzoek, zoals is ver
richt naar het effect van wildspiegels voor hazen (7),is
mislukt. ' ,
In Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk werkt:menmet het prin
cipe van naar de berm toegekeerde spiegels (10). Het is nîet
bekend of' dit omgekeerde.principe meer,effect'heeft dan het
in Nederland toegepàste~ , ,
Verder experimenteertmeri in het buitenland met verschillende
soorten reflectoren (9, 10). In Nederland is eigenlijk alleen
gebruik van de 'Swareflex'-reflector bekend. Hierbij worden
twee reflectoren onder een hoek van 135 0 met de weg geplaatst
zodat het licht rechtstreeks het bos ingekaatst wordt. Over
resultaten met dit type'zijn geen gegevens bekend (6).

Bij wegen waarop dag en nacht en met grote snelheden wordt
gereden, blijken de spiegels ,niet meer te helpen. Het wild
schrikt waarschijnlijk wel, maar de lichtweerkaatsing is in
zulke situaties vrij constant. Bovendien volgt er na een
gepasseerde auto geen ruimte om veilig over te steken.
'Al met al moet geconcludeerd worden dat wildspiegels niet te
pas en te onpas kunnen geplaatst worden, zeker niet als excuus
voor een bepaalde infrastructurele maatregel! '

preventieve maatregelen 61
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Les réflecteurs ont pour but de réfléchir la
lumière des phares des automobiles aux
alentours de la route; ces faisceaux lumineux,
brefs comme des éciairs, balayent I'espace vers
I'extérieur, et les animaux qui s'y trouvent et
s'apprêtent à traverser les chaussées, s'immo
bilisent par crainte, Ie temps que Ie véhicule
passe. L'animal peut reprendre sa route
ensu ite.

Les connaissances sur la vIsIon des grands
animaux étant encore insuffisantes. Ie méca
nisme de réaction de ces animaux à ces
"flashes" lumineux reste à étudier.

L'efficacité de ces réflecteurs est liée au fait
que les grands animaux se déplacent essen
tielIement au coucher et au iever du soieil
(cerf et chevreuil, cf. Muller 1976) ou durant
toute la période nocturne (sanglier), donc à
un moment ou les véhicules circulent souvent
avec leurs phares allumés.

Les expérimentations menées par Muller et
Sigrist (1977) en Suisse ainsi que leur analyse
d' autres expériences étrangêres les amènent
aux conclusions suivantes :

a) Efficacité des surfaces réfléchissantes

Les surfaces réfléchissantes ont une certaine
efficacité qu'il est cependant difficile de
quantifier,

Aucune personne interrogée n'a parlé d'accou
tumance des animaux aux surfaces réfléchi
ssantes.

b) Comparaison de I'efficacité de différents types de suriaces réfléchissantes

Les miroirs type "Indermaur", les réflecteurs "Swarovski", "Sodilor" et les bandes d'aluminium
sembleraient préférables. Toutefois, seuls lesmiroirs de "van der 'Ree" ont été soumis à un controle
intensif et ri en ne prouve que I'efficacité des autres dispositifs ne diminuerait pas s'ils étaient soumis
à un controle identique.

c) Influence des abords de la chaussée

Les bandes d'aluminium sont utilisables en forêt puisque tous les essais faits avec elles I'ont été dans
ce milieu. Pour les miroirs et les réflecteurs, il est possible'que leur efficacité soit diminuée lors de leur
utilisation en forêt. 11 est important que la végétatlon ou tout autre élément ne masque pas les surfaces
réfléchissantes du coté ou elles sont éclairées, et du coté ou elles réfléchissent la lumière.
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d) Influence des profiIs en long et en travers

II faut veilIer à ce que les surfaces réfléchissantes reçoivent la lumière des phares du plus loin possible
et qu'elles puissent la réfléchir dans une zone aussi profonde que possible. Profil en long et profil en
travers de la route jouent dans ce domaine un röle important, surtout dans un pays au relief mOUve.
menté. L'efficacité des miroirs dans certains pays est sans doute dûe à leur relief relativement plat.

e) Critères pour la pose de ces dispositifs Ie long des routes et leur entretien

Les critères de pose ressortent des paragraphes c) et d) ci-dessus. Toutes les personnes interrogées
ont insisté sur la nécessité de nettoyer régulièrement les surfaces réfléchissantes. La fréquence de ce
nettoyage dépend des conditions locales. 11 est également nécessaire de vei lier au maintien de l'en.
semble des réflecteurs sur la section à protéger, ce qui implique des interventions fréquentes.

EXPt:RIENCE t:TRANGERE
(d'après S. MULLER et J. SIGRIST, 1977 - données actualisées par Ie SETRA).

Les miroirs de "van der Ree" ont été diffusés par la Hollande. Le problème des accidents provoqués
par les chevreuils dans ce pays est considéré comme résolu par ce système de protection (cf. compte
rendu du Colloque de Louvain-La-Neuve 1975). 11 faut tenir compte des faibles densités de gibier aux
Pays-Bas pour juger de ce résultat. Le nombre de collisions avec les chevreuils serait réduit d'environ
60 %, I'efficacité étant d'autant meilleure que la circulation n'est pas trop dense (d'après CEMAGREF
Div. L.oisirs et Chasse). .

En Suède les miroirs sont d'un usage courant depuis 1960 et ont été posés en grand nombre, mais il
n'existe aucune preuve scientifique de leur efficacité. Pour I'étudier, des essais à grande échelle ont été
effectués sur des routes traversant Ie territoire de populations d'élans. 80 tronçons d'essais ont été
choisis à travers Ie pays. Ces tronçons de 2,5 km chacun comprenaient 2 secteurs de 1,0 km séparés
par une zone de 0,5 km. L'une de ces zones de 1,0 km, était munie de miroirs, I'autre servant de
tronçon de référence. La zone intermédiaire de 0,5 km permettait d'étudier Ie comportement du gibier
au bout de la zone protégée et de déterminer s'il franchit la route dans la zone protégée ou bien s'i1la
longe et la franchit aux extrémités de cette zone. 11 ressort de ces essais que les plaquettes type "van
der Ree" n'ont pas d'efficacité vis-à-vis de I'élan.

En Allemagne, Ie Docteur Ueckermann de l'lnstitut cynégétique et de recherches sur les dégäts provo
qués par Ie gibier en juge I'efficacité insuffisante pour être prise en considération.

En Autriche, les chasseurs ont fait des essais avec des bandes d'aluminium. Le Ministère des Travaux
Publics était sceptique en 1971 quant à leur efficacité. Les essais faits par lefabricant des réflecteurs
"Swarovski" étaient concluants : bien que les observations ne se basent pas sur des périodes de 12 mois
ou de multiples de 12 mois, les résultats obtenus sont significatifs. La réduction annoncée de 80 %
du nombre annuel des accidents ne peut cependant pas être admise sans réserve, car ce pourcentage
a été obtenu en ramenant les chiffres obtenus pour des périodes de diverses durées, à des périodes de
12 mois, alors que la répartition des accidents au cours de I'année n'est pas uniforme; elle dépend
souvent des conditions locales particulières en plus de I'activité générale des animaux considérés.
D'autre part, certaines conditions atmosphériques peuvent aussi influencer Ie comportement des
animaux d'une année à I'autre. 11 aurait été souhaitable également que I'effet des réflecteurs soit
examiné séparément pour les chevreuils et les cerfs.

Au Danemark, quelques tronçons de route sont aussi équipés de miroirs et donnaient, en 1966, satis
faction.

Les mesures pour être fiables doivent donc être menées sur plusieurs années car I'absence d'acci~ent
peut provenir de facteurs non liés à la pose des réflecteurs, tels que la diminution des populatlons
de cervidés après accidents ou la modification du biotope; les déplacements d'autre part peuvent
var ier d'une période de I'année à I'autre (variations saisonnières, influences climatiques, humaines,
etc... ). .

La simplicité de pose et Ie coût relativement bas des miroirs peuvent conduire à une économie de
c1öture là ou .Ie niveau de trafic ne nécessite pas une protection trop stricte.
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EXPËRIENCE FRANÇAISE

Plusieurs dispositifs réfléchissants (miroirs Sodilor, plaquettes inox type van der Ree, dispositifs
mobiles) sont expérimentés actuellement en Alsace par la Fédération des chasseurs du Bas-Rhin, Ie
CETE de I'EST et la SANEF, mais il n'existe pas encore de résultats exploitables (Responsables :
MM. LAGAUTE RIE et HOLTZ, CETE de I'EST). Des expérimentations complémentaires sont en
cours de mise en place dans l'Ouest (miroirs INDE RMAU R - recponsables: MM. DESI RE et RECORBET 
CETE de Nantes) et dans Ie Sud-Ouest de la France (responsabie : M. BACHERET - CETE de Bordeaux).

CRITERES DE POSE DES RËFLECTEURS

Ces critères diffèrent selon Ie type de surface réfléchissante retenue; ils sont donc détaillés dans les
fiches techniques de présentation des différents modèles existants.

Les principes généraux de pose sont les suivants :

- les dispositifs réfléchissants peuvent être fixés sur des supports existants (délinéateurs, arbres ou
arbustes à proximité de la voie) ou spécifiques (piquets),

- ils sont placés à une hauteur variant de 50 à 70 cm selon les modèles et la faune présente,

- ils sont placés de part et d'autre de la voie soit face à face, soit en quinconce, et espacés de 20 à 25 m
(maximum),

- selon les types, i1s sont orientés soit vers la chaussée soit vers Ie terrain adjacent,

- sur autoroute, compte-tenu de la largeur de la chaussée, ces dispositifs ne peuvent être efficaces que
vis-à-vis de la demi-chaussée auprès de laquelle i1s se situent.

- certains modèles de réflecteurs doivent être inclinés selon la pente du terrain afin que les rayons
lumineux soient parallèles au sol,

- une étude préalable doit localiser Ie passage des animaux (relevés d'accident, traversées d'animaux)
et déterminer Ie secteur à aménager. A cet effet I'emplacement des dispositifs doit être choisi en
accord avec une personne compétente.

- comme dans Ie cas des c1ötures, iI semble utile de prolonger I'installation des réflecteurs sur une
longueur de 100 m environ au-delà de la zone critique.

ENTRETIEN

L'efficacité des réflecteurs dépend essentiellement de leur entretien. Un nettoyage régulier (mécanique
ou manuel)est indispensable pour la bonne réflexion de la lumière.

115 seront nettoyés de 2 à 12 fois par an selon les conditions locales, Ie trafic, la saison, et plus fré
quemment en hiver (plu ie, salage) qu'en été.

11 faut contröler régulièrement que végétation, herbes ou branchages ne masquent pas les réflecteurs,
mais également que les dépöts ou autres obstacles ne viennent pas empêcher la libre réflexion de la
lumière dans Ie terrain adjacent.

La continuité de I'écran lumineux doit être assuré par la présence de toutes les surfaces réfléchissantes,
il faut donc vei lier à leur remplacement aussi souvent que cela est nécessaire.

«L'efficacité des surfaces réfléchissantes nécessite donc un contröle et un entretien constant Ie long
des tronçons protégés. 1I est nécessaire qu'un responsabie de ces travaux soit désigné et qu'il dispose
des moyens, du matériel et des crédits nécessaires à cet effet.

Lors de I'estimation du coût de la protection d'un tronçon de route avec des surfaces réfléchissantes,
iI faut inclure dans Ie calcul les frais d'entretien et de remplacement. Ces derniers sont beaucoup plus
élevés par rapport au coût de la mise en place qu'ils ne Ie sont dans Ie cas des c1ötures pour animaux.
Calculés sur une période de 25 ans, les frais de pose et d'entretien (sans les frais de contröle), pour
les surfaces réfléchissantes, sont de I'ordre du tiers ou du quart de ceux provoqués par une ciöture
de même longueur, compte non-tenu de la surlongueur nécessaire à une c1öture afin d'éviter son
contournement par les animaux. Les surfaces réfléchissantes sont alors d'un coût bien moins élevé
que les clötures pour la protection des routes contre Ie passage des ongulés». (S. MULLER et
J. SIGRIST 1977).
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Disparition des réflecteurs sur 12 mois

1 - Le cas des autoroutes

Sur quatre sections tests, les taux de disparition des réflecteurs sont respectivement de 0 - 18 - 10 et
7 %.

2 - Le cas des CD et RN

Sur deux sections tests, les tau x de disparition des réflecteurs sont de 10 % et 28 %.

Disparition des plaquettes inox sur 12 mois

Sur quatre sections tests (RN et CD) les taux de disparition des plaquettes sont de 2,4 - 0 - 2 et 0 %.

II est permis de conclure que :.

- Ie vandalisme est plus fréquent sur RN et CD que sur autoroutes pour ce qui concerne les réflecteurs.

- les réflecteurs sont beaucoup plus convoités que les plaquettes inox.

(observations faites par Ie CETE de l'Est en 1979-1980).
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B - FICHES TECHNIQUES

Principaux types de réflecteurs

Ces fiches ont été réalisées à partir des données fournies par les fabricants et du document établi par
S. MULLER et J. SIGRIST (1977).



RËFLECTEUR
Modèle SOOI LOR
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SOOILOR

7, rue Poincaré
57200 SARREGUEMINES
B.P. 147 . FRANCE
Tél. (87) 9B.25.88

Boîtiers en plastique dans lesquels sont incorporées deux surfaces réfléchissantes blanches à facettes.
lis doivent être orientés vers Ie terrain adjacent à la route. Grande portée du faisceau lumineux qui
atteint aussi bien petits que grands animaux.

Ces réflecteurs peuvent être posés sur un piquet en bois ou montés sur la face arrière d'un délinéateur.
Le montage sur délinéateur est préférable car faisant partie de I'équipement routier; ce modèle est
alors davantage respeeté par Ie public. La présence de tous les réflecteurs dans un seeteur est la condi·

~ tion absolue pour avoir une bonne efficacité.

EXEMPLES OE POSE OU RËFLECTEUR SOOI LOR

(orienté selon la pente du terrain)

sur poteau sur poteau et glissière
sur délinéateur

couplé avec une plaquette inox
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Fig. 1 - Modèle SWAREFLEX monté sur délinéateur

RËFLECTEUR
"SWAROVSKI"

SWAREFLEX
44, rue Sadi-Carnot
93301 - AUBERVILLIERS
FRANCE
Tél. B34.91.50

D. SWAROVSKI & Co
Glasschleiferei
A. 6112 WATTENS-TI ROL
POSTFACH 5 - AUTRICHE
Tél. 05224-2411 Série

Boîtiers en plastique dans lesquels sont incorporées deux surfaces réfléchissantes rouges formant un
angle droit entre-elies et dont la forme a été étudiée de façon à disperser au maximum la lumière
dans Ie terrain adjacent, quel que soit son modelé. Le bolt ier peut, en cas de nécessité, être incliné
pour que la lumière réfléchie reste parallèle aux surfaces de terrain, même les plus raides.

Toutefois iI existe deux modèles: I'un pour terrain plat, (fig. 1 même montage que Ie réflecteur
SODI LOR). I'autre pour terrain accidenté (fig. 2).

OBSERVATION:

On a constaté que la couleur rouge du réflecteur. plus voyante, était davantage remarquée par I'usager,
et que les dispositifs de ce type étaient plus souvent détériorés quand ils n'étaient pas fixés sur délinéa·
teur.

Fig. 2
Réflecteur Swareflex, vissé au sommet du piquet
après ajustement selon la nature du terrain
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I· Montage convenant à un terrain en légère pente
Le réflecteur est dirigé vers Ie cöté opposé à la route

11· Dans les virages prononcés,
on rapproche les supports de 5 à lOm,

et un réflecteur est placé de chaque cöté.

111· Le réflecteur est dirigé de façon
à projeter la lumière parallèlement au terrain.



96

BANDE D'ALUMINIUM
Modèle ALRO-CERF

BESCHLAGE-UND METALLWARENFABRIK
9043 - TROGEN - SUISSE
Tél. 071/94.24.32 - 071/94.14.48

al ra - c8rf
Folie

11 s'agit de bandes d'aluminium avant reçu un estampage pyramidal augmentant la dispersion de la
lumière des phares et munies d'une couche de laque rouge.
Les bandes Alro-Cerf permettent différentes possibilités de montage:
1 - Enroulées autour des arbres Ie long des routes.
2 - Sous forme de réflecteurs montés sur poteau.
3 - Ces bandes d'aluminium peuvent également être découpées et suspendues à des arbres, taillis.

fils de c1ötures, etc... En outre, agitées par Ie vent, elles provoquent un effet sonore qui peut
effrayer Ie gibier.

OBSERVATION:

A défaut de ce dispositif, on peut utiliser des chutes métalliques (inox si possible) qui seront dispo
sées de la même façon en Iisière forestière à condition d'en disposer en quantité suffisante,

1'20 cm

50.
70 cm

.... .

bandes
d'aluminium

. .'

agretfer ici,,--I I

< 20-30m >
,éS1\.... ~\ ,~~,

0, ••:::'.~:::',':.:" .,~I: . .::::: ... ",\'!iiiiil. ',:, ,', ::.
... • c ' ••••• ( • •• ' " " " • i " Oe ~ •••• ·r··' ',.. ' • • !. ." , .'. '. .. .

.:.:..~,';.::.... :.,':':: ·.','.:.::;:r·: ....::_.~",,:, ':::.. ', ',:.' :';·.'G'''''·'':·· :',',
• .' I. ., ••••• • • • I. '. . . .

• \ I' ., •..•~. ',' • ~ I • .',. \ d .
... ~ "'l?

< 20-30m ,..

1 - Schémas pour la pose des bandes d'aluminium enroulées autour des arbres
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Forêl

\
\ 2 _Orien/alian à donner aux

miroJrs par rapporf à fa
rou/eo Ces valeurs doivenl

être modifiées en fanc/Jon
de (a configuralJon du ferrain-- ...... -~ ~ ~ PrajeCfeur

Roule

2 - Orientation à donner aux miroirs par rapport à la route.
Ces valeurs doivent être modifiées en fonetion de la configuration du terrain.

3 - Bandes découpées ou chutes en inox, suspendues aux arbres et aux taillis
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MIRDIRS
Type "INDERMAUR"

H.F. WALDMANN SA
MEIERSBDDEN
7000 CHUR - SUISSE
Tél. 081.22.14.81
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Fig. I

B

Boîtiers métalliques ou de plastique dans lesquels sont enchassés 6 miroirs de verre (fig. 1). Ces
miroirs sant couchés dans les plans qui permettent de réfléchir la lumière parallèlement au sol au
voisinage de la chaussée, à plat, en remblai ou en déblai (fig. 2).
Ce type de miroir est disposé face aux véhicules.
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Fig. 1 - Miroirs "Indermaur" (,.
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Fig.2 - Profils de route avec différentes pentes de talus.
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Fig. 3 - On place Je réfleeteur près du talus cöté forêt ou si possible au bord de la pente.
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MIROIR
Type "VAN DER REE"

Ce miroir fabriqué en Allemagne, peut être fourni par I'intermédiaire
de la Sté. SODILOR
7, rue Poincaré
57200 SARREGUEMINES
B.P. 147 - FRANCE

Ce sant des plaques d'acier inoxydable polies, de 90 x 90 mm (photo) présentant des déformations
qui agissent comme de petits miroirs concaves et concentrent la lumière qui est alors visible de partout.

Le centre du miroir doit se trouver de 45 à 60 cm au-dessus de la route. La hauteur la plus faible est
utilisée là ou il n'y a pas de grands animaux. Le plan du miroir doit faire un angle d'environ 45

0
avec

I'axe de la route et doit être à peu près à angle droit avec la surface de celle-ci (fig. 2).

Ces plaquettes peuvent être montées sur piquet, délinéateur ou sur des arbres (voir fig. 1 et photo).

Fig. 1 - Montage sur délinéateur

--

-+"~- - "'-..,
=:=\~,."'-.., .r---= :\"..,-I
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(S, \ ........
Cl 6'0 :": ,.......

1~~, i ..
.,,~ '.. ..........

.. I": ~ .
90 0 ~ :;:'lI' ./"~~:'; .

. 1.~';·:·.·;I/·v.1
. \,J:J.\

Fig.2 . Orientation du miroir



MI ROl R RËFLËCHISSANT
VILTSPEGEL
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JELL BERGLUND
PI. 1600 Byviken
890 54 TREHORNINGS JO
SUEDE

Le Viltspegel est un mobile fait de deux plaques en acier inoxydable poli, reliées par une chaÎne inoxy·
dable de 2 mm, Ie tout étant suspendu à un poteau métallique par une chaÎne de 12 cm.

OBSERVATION:

Ce miroir peut être fixé sur tout autre support disponible.

•
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