Stekeligescharrelaa
in het nauw
Annemieke
van Roekel

Ecoducten,
duikersen tunnelsmoeteneentegenwichtbièden
aande toenemende
versnippering
van het Nederlandse
landschap
en de schaarse
dierendie Nederland
nogriik is
helpenoverleven.
Jaarlijkswordt eenkwartvan de dassenpopulatieslachtoffervan het autoverkeer
en wordentussen
de honderd-en driehonderdduizend
egelsplatgereden.
De kerkuilwordtdoor het verkeerzelfsin z'n voortbestaan
bedreigd.In totaalgaathet om zevenmiljoenverkeersdoden
perjaar,omgerekend
zo'n twintigduizend
dierenperdag.
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€denandheeft de groorst€dichtheid
aanwegenin turopaen het aantalkilometersasfallbreidtztchnog steds verderuil.
groolDoortoenamevan de iÍfrastru.tuur,
schaligÊ
landbouwen veríedelijking
ver
snipperlhet landschap.
leefgebieden
van
dierenwordenhierdoorkleineren raken8ei:
soleerd.
Hetaantalv€Íl€eÍsslacitoÍeÍs
onderdierendie,op zo€knaarvoedselen
nieuwel€€íSebieden,
de steedsdÍukkerwoÍ'
dendeaulowegenmoetenoversteken.ligi
jaaÍliksrondde zev€nmiljo€n.Datcijíerls
inclusi€Í
d€ dieÍendi€ indirecthet slachtoÍÍer
ztn, zoalsjonkies
di€ hun moederkwili
Êken.vogels,konunen€n egelsz|Jn
in aantal het vaakstverkeeEíachtoÍÍer,gevorgd
dooÍ amÍibieënen huisdieren.
vooÍ klkkeE
€n paddenis de oveíevlngskans
bil het
oveÍsleken
van e€nweg erg kl€inomdat
dezedi€Íenmaarlangzaam
vooruitkomÊn
€n zo nu en dan ruíig blivenzitien.voor
€en pad ls de kansheelhuidsde
oveÍkanl
van de weg le bereikenmaaÍlwinlit procent,alser íecnlséénautoperminuul

í..'--"

H?tecodu.tovetdea 1buKootwijt<
issinds
vaig j@t in gebruikenbiedta e eidiercn,
zaatsvosqn,kon|nenen hazen,deruinte veilg
overk nekn. Egelsmokenoo4 vondil lype
ecodud4 gebruik.ltet ecoductiszo ingeri.hL
dat zowetbosdiercnolsdiercndlegebondenzik
rcn deopa zond-en held?g?bieden
een
qetchi4eovergonghebbQnvan bovenalgezien
heef hel ecodudem zandlopervom.Helbrcdle toeqongsdeel
ls80 neld tueed,in hetmid.len 30 6etet. Delmgle van d?ovQtsl?2k
is 150
metet.De 1,80melethogerade6 slujlenaanop
derc'steqtongsde weg.Bovendien
zin zeaan
deonderztldevoozim van2rnJijn{ tostel
woord@rook klehu? dier\tdln vailiqkunnen
ovesleken.Folos And essobelit tekening

Egeli €n aíalt
Eenegel heeft€€n v€€l 8rolerc kans levend
de overkanrte berciken.Hi moelniksheb'
ben van aulo5 en aslall en st€€kteen weg
sn€len nagenoeg
loodreót over.
Maar ook bij egelsgaat het volg€nsschattin8€nom zeerSrot€aaniallenverkeersslacht'
oÍÍers.TellingÊnvan platger€denegelswij'
zenop ten minstehonderdduiz€nd
en maxlmaalddehondeddulzend
dod€drercnper
jaar in Nedeíand.Dat komtwaafs(hijnrilk
neeÍop zesà negenpfo(enlvan de total€
egerpopuratie.
Eenegerkan zon itenjaar
woÍden,maarhaaltgemiddeld
slechrs
de
reeíiijdvan dÍielaar,zo breekuit d€ onder
zo€ksprcs€ntaites
op de íudi€dagEg€rs
onderw€gop 26 maartin utrechtgeorganiseerddoorde vereniging
voorzoogdierkun(\rza in samende en zoogdierbescheming
werkingmet de Dienstweg-en warerbouwkundevan Rikswaterstaat.
De VZZhoudt
zichbêzigmet ondeu@knaaregel5en naar
de invoeringvan maatregelen
om h€t aanlal
egelsdat sla.htoíerwordtvan het aulover
keerle beperken.
Rrjkswalerslaal
íinancierde
de ondeuo€kspÍojêclen.
Andere vUanden van de etel
Hetverkêeris wêl €engrote,maarniel de
enigevijandvan de €gel.Eg€lsverdrinken
in
veepoel€n
€n vijvetjesmet sleil€randen.

rakengewonddoofmaaimaclrines
en v€rgiftigddoorslakkengiÍ
darmênsenin hun tuin
!Í@Fn. Maarbehalvede m€nsalsvoornaamstevijand,heeftde egelnatuurlijke
vilanden.Oehoes€tent'aag egels€n ook de
daslusle€negelwel rauw Dassen
follende
opgercld€egeluit en p€uz€l€n
het stekelige
diertjevanuiide buik op.
uit tellingenbljjktdat in de directeomgevint
van wegende egelpopulatie
d€digpro.ent
kl€ineÍis dan in conrÍoleSebieden.
of dtt
dootsterltealsgevol8van het autoverkeer
komtor bljvoorbeeld
doorv€rstoíngats
gevolgvan Seluid.lcht oí veronireiniginSen
is nogonduidelijkTwaalÍprccentvan de
veíiezen(sreÍfteoí migEtie)komtop reke,
ningva. herverkeer,zo bt|Jktlit de íudies.
OalhdividueleeSelsmassaat
het Ioodjeteg
gen wil echternietz€ggendai helepopula-

voor de l€€Íomg€ving
van de egelzijn'overgangsSebieden:
daaÍwaaríukken open
land,zoalsakk€rsen glasland,
overyaanin
dichtebegroeitngEgêlsslapenoverda8en
veEchuilen
zichdan het lieístin houiwatten,
bosjer íruiken en bemen in €en nestvan
dodebladerenor andermat€naal.
h de loopvan de euwen h€€ftde mens
€en poítleveinvloedgehadop hel aantal
egel9omdater doorlandbouwmeerklein'
schaligeopengebiêd€n
en ov€€angszon€s
ontstonden.
Maardi€ positieve
invloedIs
mel het grcoischaliger
wordenvan de land.
bouwln dêze€€uwoverhaarhoogtepuni
he€n.De veBled€lljking
heeftde egerook
nieuw€ leeígebiedengeboden.

Invlo€dtaídsóapsq'pe
8il de in chtingvan her{ag€risch)
rand-

wegrengrevindên in Nedeíand en de rcsr
van west-Eurcpajaadijks 0,4r tor 2,92 €gets
de dood.Vooóeeldênvan relalieÍeenvoudi.
ge Ingrcpendie dit Seralomlaagkunnen
brcngenzljnond$ anderch€t aanbrengen
van tunnêk, bruggetjesen ecoduden.Door
gêleiding
van dierennaardezepassag€s
doorbtvooÈeeldhoutwallen
aan re reggen
worden de passagerbeter benut.Ook het
kod houdenvan grasin bermendlÍecllangs
de ijbaan kan hetaantalíaótofÍer ver
mindercn.Oitgebeurtmom€nteel
op prceí
door Rikswaleríaat €n is spe(laalgei.ht op

Lieídeslq/€n van de egel
Uitonderzoek
naaregelgedÉg
blilkrdat de
egel niet als een dommekamlkale voor €€n
autosptangt
en verbllndln het lamplid zit

ovet dQ450zin witdviadudenaangebroóLveethetrenenook wiríezwijnennaken q g2btuikvon.
DeÍoto taonthet witdviodudnabijde wo6te Hoeve.rekQning
eníoto Rjjkswa@naat.

tiestegrondegaanoÍ dal de soortophel
spelslaat Oí egelslokaalutlsleruen
is ni€t
bekend.Wd is gebr€ken
dat d€ ov€devingskansenvan egelsin gÍoolsdaliS€aSrarsche
gebi€den
eeníuk kleinerzindan aande
randenvan verstedelijktgebied.ln Nedeflandzin eSelsbesch€rmdjhet
isv€rboden
om zê t€ v€rstoren
of in hui5rehalen.Daar
hebbenueoveÍigens
ook minderoveíe'
vinFkans€ndan 'in herwild.
zig€uner yan het stÍuikgwas
De zigeuneivan hetstruikgewas,
zoalsde
egermk wel genoemdwoidt, le€ft bl voor
keurin kleinschalige
atraisch€gebi€den,
langsbosranden
en in sub-uÍbane
gebiedên
bij huizen,tuinenen pa*en. Kenme*€nd
7'JO
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s(hapzoudoorhet nemenvan maatretelen
zoalsaanbrcnS€n
van íaunavoozieningen
hel aantalveÍkeersslachtotfers
ond€rde
egelsb€hoonrkveminded kunnenworden.
om deryelijke- veelal kostbare- maatrege.
len efÍ€cli€Íte kunnen invoeren,heefi de
VZZonderzoek
gedaannaarhel verband
iusen landschapstype
en het aantalegel5
dat slarhloÍÍer wordt van het autoverkeer.
Uit intensieve
ielllngenvan ptargercd€n
egels,die werdengedaandmrvijwilliSeÍs
en kantonnierslwegbeheerdeEvan RÍfiswaterstaat),
ble€kbiv@rbeelddat in de omSevinSvan houtwallen
en bosranden
di€ locld
r€chlop de wegstaanhet aanial€Selslacht
oíers veelgroteris dan in €en landschap
m€l open8iaíand en akk€rs.Perkilom€t€r

re starenom vervolSens
onderdêwielen
ie
woiden.
Egeh
blïken
wegenjuií te
Seplet
vem|Jden.Alshlj zichin de nabijheidvan oÍ
op e€n weg bevlndl €n er komt een auto
aan maakthlj ztchuit de v@tenoí hij verstart Ho€ bred€reen weg is, deslê harder
r€nl de €geler overheen.
De meeíe egel
slachtoíers
vallenh de lenleen de zomer,
m€t eenabsoluteplekinjulien auguíus.
Z€v€ntlgprccentvan dê verkeersslachtoíers
onder egelszijÍ rnannetjes.Het lieldeí€ven
doei de manneiJesegel
de dasom. Egels
kennengeenvasteterntonaen vormen
geenvaíe paadles.
vanwegede langepaaÍ'
tijd - vr|Jwelhet hêle zomeEeizoen blijven
mannetjes
de helepe odeop zoeknaar
vrouwuesom meete parcn €n hieryoorlegl

Eenve,s.hzLlenheld
odt dle€r noo!4 ge'''u[( vd, lrl e<dtEt DenoaMg6ledq oo" waqden vql dêA1 tJn net d@ wltdp6ag2 /'íetd<ool
veÍboÍl2nFoto'sNl6l'nt?''ttoo7ÈÍk eve.

Egó n&et1 hunnd ondetstronken,hool,t'lodercnol atvolhqn.

hetmannellegroteaÍstand€n
aÍ Hetl€ets
bledvaneenmanneljês€gêl
lshss€nd€ 32
en 47 hectaÍe,enkelemal€nSroteídanhet
l€êÍ8êbled
van€€nvmuwge{1020hedar€).
omdathl In ê€ngrotertebl€dle€ffengro
tercaíslandenmo€tafl€88en,
ste€kthet
ÍnannelêveêlvakeÍ€€nw€goveÍen toopt
hll dusook meerkanso/€íden te $oÍd€n,
gÊdlagls hetvanult
DankíJhunpíomlscue
UologisóoogruÍÍ vooÍhetb€houdvande
€tElpopulatie
or€ígEnsge€nlampalsef
maarw€lnlt volwass€n
manneíg tln.
FTORIDA
PAT{IER
wle typeníaunavoordenlngen
zln InmlddelsIn t€brulkom dlerene€nvelllgeover-

fraslructuuÍ.PaddeÍtunnelr dass€ntunnels.
ecodulkers(ondeídmrgangenwaaín spedaal voor de dl€rcn looÉóels Íln aangebnctÍ) en brugBelles,maar od( wlldlasteÍs,
ke€Manden en wlldafsprongenzljn een
grc€p ult dle voonlenlngen.Eenvan de
meestopvallendefaunavoonlenlngenzlJn
ecoducten,e€n soort llaductefl'voor dlercn.
\Ie|e dleEoort€n,m€ls herten,wllde zwlnm,
hazen,konljnen,egelr, bunzln8Ênen andere
marteraódgm, makên van dergellke voor
zlenlngengebrulk.h Wesl€uropanjn meef
dan dÍlehonderdeco<Íuc1ên
in gÊDrulKwaar
van de meesteln FËnkflk E oductenáln
ook e€ populalrln de vêrenrgdes{at€n.
lboÍ ln het wlld levenderc<ídleíen,?oalsde

góoovd dooír{€genop brug.
d@Ígángen
g€í a€ntê legFn, zogenaamd€
underPas
s€í Ooktr€inenv€í@rIakênln NooÉAme
Íikav€€l!€Ík€€Ísshciioffêrs
ondeídlercn.
van
zo urerdenIn Al6ka |n ê€ntjdstre6lêk
25laar op €nkel€trál€ctênruln dÍlêdulzen
Hetefte.t
elandendooÍlÍeinenaangêreden.
op de eland€npop|rlaue
washer duldellk

EloloogMaÍc€lHuls€ÍvandêVercnlSing
voof Zoogdl€Íkunde
€n Zoogdl€ÍtrêsóeF
mlng!s€nthousiaíov€Ídê $erl(wFevan
decanad€zen
In het nafonaalparkDII
8aní, In de Canadêsê
Rodqlvbuntaht
waaÍzou€le@ductên
alsondêídooÍgan8
'ond€zo€knaardê Íaunazt|naangel€gd.

OpvetschilenE ptooEenin l\Edeflandzln et Egelopvangcmtaw@ wi
wi igs dagetijkdrukzijn metheloryngen en vermrgn vanaange.
bra.hteziekeoJgewon& egetsAIsdeegd w€q wat EWeknopt gootie
ee'.i nog eveneeDrevotidotierulmte
k alwqs hUq ZJwed voídt viJge
taten.D2Joto'stotw eqdt iÍ het opvongcetuunln Bussuj',lÍret Gool).8(l1
jonge egetdienet hondnnd *orlen'gaoogd' verythed wol Ad vonde
vemqnet Deondercegd,eenal watdtderc,heqf nq naor één@g en
zol wootschijnlijk
de 16l van4n leyenln het opvanq.@vunol eenon lqe
beschernende
om9er4n9
zlln nadagenrínen 916L Helc@lp
opvangcedrumis teberclkenop 035-69t0963.Fdo's alí.dtteJsdbelb.

Aonheg
vonN enen an lercqoffino!Àenkgenh íeden bied ook oon egeEnlaMe leelge
Dk4m.Maat eei beevetune ah dleop
Muut Jkewlze lshqencft B v&t deeget
avenee$e$ aantekkelws.haÍelgebied,
den van h€l h€invetke€r.Badàevormhg is
hler mlnstenszo belangdlkals íerfie. zo
crcë€d het aíastercn van de Íacés van
hogesnelheldslÍnêndoor mlddel van hêkken
- voor de velllghêldvan de m
derc versnrpp€dngvan hei randschap.
lpooílnen M/ordenste€dsvaker net keer
wandenIn plaatsvantaludsen in tunnelbakkenáangelegd,
ên datzijn onnêemb.re
hhdemissenvoor dieren.Mel maatreS€len
zoalsde aanhg van faunapasságês
in comblnaile met hel alschermenvan dê spoor
baan hoopt de Ns hel probleemtegernoett€

op enkeledie|soorten,maar op het iele eco.
'Dat soort onderzctek
sldteem',aldus Hu|Jser.
zoudenwe ook meêÍ In Nedêrlandmo€ten
do€n.'Het ls lmmersniet duidetijkwar de
weÍking van de inÍaíructurele voozienin.
ten als ecoduden,tunnelsen dulkeG predes
is en hoe die \,€ofllmlngen verbÊted zouden kunnenwofden.Zo ls de eg€l doctds.
banSvan de dat zijn natuuíijke viland,
zodat hij ge€ngebrulkzaI maken van €en
1t
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tunnelalsdaaÍde geurvan eendasnog
aanw€zl8ls. \t'lgens Huuserspantde oveF
held, en vooÍal Rlkswatedaal, zió wel in,
maar bruvende prcbrenen in oís aubnjk€
en qua natuur veKnippede landJetorenh o .

onlÍripp€rtng
ook de Nederlandsespooffe8Ên hebbenle
kamp€n met dlêren die hel sbcnofÍer wor-

Met het vêder dictrislibbenvan het NedeÍIandselandschap
doorde lo€namevan w€gen laillnÍaírucluur €n e€n intensie!€ï
tebruik eNan zal een ved€rc versnipf,eíng
van het Nedenands€landschapzlch de
komendejaren voorEettefl Hel grootsle
d€elvan het 125.000kilomelerlellende
Nedeíandsewegennetis overigensIn
behe€rbi gemeenles,provinclesen waler
schappen,inslantieswaar het 'ontsnlpp€nnSsbeleid'nog grot€ndeelsvan de grond
moet koÍnen.
o

