
Stekelige scharrelaar
in het nauw

Annemieke van Roekel

Ecoducten, duikers en tunnels moeten een tegenwicht bièden

aan de toenemende versnippering van het Nederlandse

landschap en de schaarse dieren die Nederland nog riik is

helpen overleven. Jaarlijks wordt een kwart van de dassen-

populatie slachtoffer van het autoverkeer en worden tussen

de honderd- en driehonderdduizend egels platgereden.

De kerkuil wordt door het verkeer zelfs in z'n voortbestaan

bedreigd. In totaal gaat het om zeven miljoen verkeersdoden

per jaar, omgerekend zo'n twintigduizend dieren per dag.
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€denand heeft de groorst€ dichtheid

H?t ecodu.t ovet de a 1 bu Kootwijt< is sinds
vaig j@t in gebruik en biedt a e eidiercn,
zaats vosqn, kon|nen en hazen, de ruinte veilg
over k nekn. Egels moken oo4 von dil lype
ecodud4 gebruik. ltet ecoduct iszo ingeri.hL
dat zowet bosdiercn ols diercn dle gebonden zik
rcn de opa zond- en held?g?bieden een
qetchi4e overgong hebbQn van bovenal gezien
heef hel ecodud em zandlopervom. Hel brc-
dle toeqongsdeel ls 80 neld tueed, in het mid-
.len 30 6etet. De lmgle van d? ovQtsl?2k is 150
metet. De 1,80 melet hoge rade6 slujlen aan op
de rc'steq tongs de weg. Bovendien zin ze aan
de onderztlde voozim van 2rn Jijn{ tostel
woord@r ook klehu? dier\tdln vailiq kunnen
ovesleken. Folo s And es sobelit tekening 

aan wegen in turopa en het aantal kilome-
ters asfall breidt ztch nog steds verder uil.
Door toename van de iÍfrastru.tuur, grool-
schaligÊ landbouw en veríedelijking ver
snipperl het landschap. leefgebieden van
dieren worden hierdoor kleiner en raken 8ei:
soleerd. Het aantal v€Íl€eÍsslacitoÍeÍs
onder dieren die, op zo€k naar voedsel en
nieuwe l€€íSebieden, de steeds dÍukker woÍ'
dende aulowegen moeten oversteken. ligi
jaaÍliks rond de zev€n miljo€n. Dat cijíer ls
inclusi€Í d€ dieÍen di€ indirect het slachtoÍÍer
ztn, zoalsjonkies di€ hun moeder kwili
Êken. vogels, konunen €n egelsz|Jn in aan-
tal het vaakst verkeeEíachtoÍÍer, gevorgd
dooÍ amÍibieën en huisdieren. vooÍ klkkeE
€n padden is de oveíevlngskans bil het
oveÍsleken van e€n weg erg kl€in omdat
deze di€Íen maar langzaam vooruit komÊn
€n zo nu en dan ruíig bliven zitien. voor
€en pad ls de kans heelhuidsde oveÍkanl
van de weg le bereiken maaÍ lwinlit pro-
cent, als er íecnls één auto per minuul

Egeli €n aíalt
Een egel heeft €€n v€€l 8rolerc kans levend
de overkanr te berciken. Hi moel niks heb'
ben van aulo5 en aslall en st€€kt een weg
sn€l en nagenoeg loodreót over.
Maar ook bij egels gaat het volg€ns schattin-

8€n om zeer Srot€ aaniallen verkeersslacht'
oÍÍers. TellingÊn van platger€den egels wij'
zen op ten minste honderdduiz€nd en maxl-
maal ddehondeddulzend dod€ drercn per
jaar in Nedeíand. Dat komt waafs(hijnrilk
neeÍ op zes à negen pfo(enl van de total€
egerpopuratie. Een eger kan zon iten jaar
woÍden, maar haalt gemiddeld slechrs de
reeíiijd van dÍielaar, zo breek uit d€ onder
zo€ksprcs€ntaites op de íudi€dag Eg€rs
onderw€g op 26 maart in utrecht georgani-
seerd door de vereniging voor zoogdierkun-
de en zoogdierbescheming (\rza in samen-
werking met de Dienst weg- en warerbouw-
kunde van Rikswaterstaat. De VZZ houdt
zich bêzig met ondeu@k naar egel5 en naar
de invoering van maatregelen om h€t aanlal
egels dat sla.htoíer wordt van het aulover
keer le beperken. Rrjkswalerslaal íinancierde
de ondeuo€kspÍojêclen.

Andere vUanden van de etel
Het verkêer is wêl €en grote, maar niel de
enige vijand van de €gel. Eg€ls verdrinken in
veepoel€n €n vijvetjes met sleil€ randen.
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raken gewond doof maaimaclrines en v€rgif-
tigd door slakkengiÍ dar mênsen in hun tuin
!Í@Fn. Maar behalve de m€ns als voor-
naamste vijand, heeft de egel natuurlijke vil-
anden. Oehoes €ten t'aag egels €n ook de
das lusl e€n egel wel rauw Dassen follen de
opgercld€ egel uit en p€uz€l€n het stekelige
diertje vanuii de buik op.
uit tellingen bljjkt dat in de directe omgevint
van wegen de egelpopulatie d€dig pro.ent
kl€ineÍ is dan in conrÍoleSebieden. of dtt
doot sterlte als gevol8 van het autoverkeer
komt or bljvoorbeeld doorv€rstoíng ats
gevolg van Seluid. lcht oí veronireiniginSen
is nogonduidelijk TwaalÍ prccent van de
veíiezen (sreÍfte oí migEtie) komt op reke,
ning va. her verkeer, zo bt|Jkt lit de íudies.
Oal hdividuele eSels massaat het Ioodje teg
gen wil echter niet z€ggen dai hele popula-

tieste gronde gaan oÍ dal de soortop hel
spel slaat Oí egels lokaal utlsleruen is ni€t
bekend. Wd is gebr€ken dat d€ ov€devings-
kansen van egels in gÍoolsdaliS€ aSrarsche
gebi€den een íuk kleinerzin dan aan de
randen van verstedelijkt gebied. ln Nedef-
land zin eSels besch€rmdjhet is v€rboden
om zê t€ v€rstoren of in hui5re halen. Daar
hebben ue oveÍigens ook minder oveíe'
vinFkans€n dan 'in her wild.

zig€uner yan het stÍuikgwas
De zigeunei van het struikgewas, zoals de
eger mk wel genoemd woidt, le€ft bl voor
keur in kleinschalige atraisch€ gebi€den,
langs bosranden en in sub-uÍbane gebiedên
bij huizen, tuinen en pa*en. Kenme*€nd
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voor de l€€Íomg€ving van de egel zijn 'over-

gangsSebieden: daaÍ waar íukken open
land, zoals akk€rs en glasland, overyaan in
dichte begroeitng Egêls slapen overda8 en
veEchuilen zich dan het lieíst in houiwatten,
bosjer íruiken en bemen in €en nest van
dode bladeren or ander mat€naal.
h de loop van de euwen h€€ft de mens
€en poítleve invloed gehad op hel aantal
egel9 omdat er door landbouw meer klein'
schalige open gebiêd€n en ov€€angszon€s
ontstonden. Maar di€ positieve invloed Is
mel het grcoischaliger worden van de land.
bouw ln dêze €€uw over haar hoogtepuni
he€n. De veBled€lljking heeft de eger ook
nieuw€ leeígebieden geboden.

Invlo€d taídsóapsq'pe
8il de in chting van her {ag€risch) rand-

s(hap zou door het nemen van maatretelen
zoals aanbrcnS€n van íaunavoozieningen
hel aantal veÍkeersslachtotfers ond€r de
egels b€hoonrk veminded kunnen worden.
om deryelijke - veelal kostbare - maatrege.
len efÍ€cli€Í te kunnen invoeren, heefi de
VZZ onderzoek gedaan naar hel verband
iusen landschapstype en het aantal egel5
dat slarhloÍÍer wordt van het autoverkeer.
Uit intensieve ielllngen van ptargercd€n
egels, die werden gedaan dmrvijwilliSeÍs
en kantonniers lwegbeheerdeE van RÍfiswa-
terstaat), ble€k biv@rbeeld dat in de omSe-
vinS van houtwallen en bosranden di€ locld
r€chl op de weg staan het aanial €Selslacht
oíers veel groter is dan in €en landschap
m€l open 8iaíand en akk€rs. Per kilom€t€r

wegrengre vindên in Nedeíand en de rcsr
van west-Eurcpa jaadijks 0,4r tor 2,92 €gets
de dood. Vooóeeldên van relalieÍ eenvoudi.
ge Ingrcpen die dit Seral omlaag kunnen
brcngen zljn ond$ anderc h€t aanbrengen
van tunnêk, bruggetjes en ecoduden. Door
gêleiding van dieren naar deze passag€s
door btvooÈeeld houtwallen aan re reggen
worden de passager beter benut. Ook het
kod houden van gras in bermen dlÍecl langs
de ijbaan kan het aantal íaótofÍer ver
mindercn. Oit gebeurt mom€nteel op prceí
door Rikswaleríaat €n is spe(laal gei.ht op

Lieídeslq/€n van de egel
Uit onderzoek naar egelgedÉg blilkr dat de
egel niet als een domme kamlkale voor €€n
auto sptangt en verbllnd ln het lamplid zit

ovet dQ 450 zin witdviaduden aangebroóL veet hetren en ook wiríe zwijnen naken q g2btuik von.
De Íoto taont het witdviodud nabij de wo6te Hoeve. rekQning en íoto Rjjkswa@naat.

re staren om vervolSens onderdê wielen

Seplet ie woiden. Egeh blïken wegen juií te
vem|Jden. Als hlj zich in de nabijheid van oÍ
op e€n weg bevlndl €n er komt een auto
aan maakt hlj ztch uit de v@ten oí hij ver-
start Ho€ bred€r een weg is, des lê harder
r€nl de €gel er overheen. De meeíe egel
slachtoíers vallen h de lenle en de zomer,
m€t een absolute plek injulien auguíus.
Z€v€ntlg prccent van dê verkeersslachtoíers
onder egels zijÍ rnannetjes. Het lieldeí€ven
doei de manneiJesegel de das om. Egels
kennen geen vaste terntona en vormen
geen vaíe paadles. vanwege de lange paaÍ'
tijd - vr|Jwel het hêle zomeEeizoen blijven
mannetjes de hele pe odeop zoek naar
vrouwues om mee te parcn €n hieryoor legl



Een ve,s.hzLlenheld odt dle€r noo!4 ge'''u[( vd, lrl e<dtEt De noaM-
g6ledq oo" waqden vql dê A1 tJn net d@ wltdp6ag2 /'íet d<ool
veÍboÍl2n Foto's Nl6l'nt?''ttoo7ÈÍk eve.

Egó n&et1 hun nd ondet stronken, hool, t'lodercn ol atvolhqn.

het mannelle grote aÍstand€n aÍ Het l€ets
bled van een manneljês€gêl ls hss€n d€ 32
en 47 hectaÍe, enkele mal€n Sroteí dan het
l€êÍ8êbled van €€n vmuwge {1020 hedar€).
omdat hl In ê€n groter tebl€d le€ff en gro
terc aíslanden mo€t afl€88en, ste€kt het
Ínannelê veêl vakeÍ €€n w€g oveÍ en toopt
hll dus ook meer kans o/€íden te $oÍd€n,
DankíJ hun píomlscue gÊdlag ls het vanult
Uologisó oogruÍÍ vooÍ het b€houd van de
€tElpopulatie or€ígEns ge€n lamp als ef
maar w€lnlt volwass€n manneíg tln.

FTORIDA PAT{IER
wle typen íaunavoordenlngen zln Inmld-
dels In t€brulk om dleren e€n velllge over-

fraslructuuÍ. PaddeÍtunnelr dass€ntunnels.
ecodulkers (ondeídmrgangen waaín sped-
aal voor de dl€rcn looÉóels Íln aange-
bnctÍ) en brugBelles, maar od( wlldlasteÍs,
ke€Manden en wlldafsprongen zljn een
grc€p ult dle voonlenlngen. Een van de
meest opvallendefaunavoonlenlngen zlJn
ecoducten, e€n soort llaductefl'voor dlercn.
\Ie|e dleEoort€n, m€ls herten, wllde zwlnm,
hazen, konljnen, egelr, bunzln8Ên en andere
marteraódgm, makên van dergellke voor
zlenlngen gebrulk. h Wesl€uropa njn meef
dan dÍlehonderd eco<Íuc1ên in gÊDrulK waar
van de meeste ln FËnkflk E oducten áln
ook e€ populalr ln de vêrenrgde s{at€n.
lboÍ ln het wlld levende rc<ídleíen, ?oals de

d@Ígángen góoovd dooí r{€gen op brug.
g€í a€n tê legFn, zogenaamd€ underPas-
s€í Ook tr€inen v€í@rIakên ln NooÉAme
Íika v€€l !€Ík€€Ísshciioffêrs ondeí dlercn.
zo urerden In Al6ka |n ê€n tjdstre6lêk van
25laar op €nkel€ trál€ctên ruln dÍlêdulzend
elanden dooÍ lÍeinen aangêreden. Het efte.t
op de eland€npop|rlaue was her duldellk

Eloloog MaÍc€l Huls€Í van dê VercnlSing
voof Zoogdl€Íkunde €n Zoogdl€ÍtrêsóeF
mlng !s €nthousiaí ov€Í dê $erl(wFe van
de canad€zen In het nafonaal park DII
8aní, In de Canadêsê Rodq lvbuntaht
waaÍ zou€l e@ductên als ondêídooÍgan8Ên
zt|n aangel€gd. 'ond€zo€k naar dê Íauna-



Op vetschilen E ptooEen in l\Edefland zln et Egelopvangcmta w@ wi
wi igs dagetijk druk zijn met heloryngen en vermrgn van aange.
bra.hte zieke oJ gewon& egets AIs de egd w€q wat E Weknopt goot ie
ee'.i nog even eeD revotidotierulmte k alwqs hU q ZJ wed voídt viJge
taten. D2 Joto's totw eqdt iÍ het opvongcetuun ln Bussuj', lÍret Gool). 8(l1
jonge eget die net hond nnd *orlen'gaoogd' veryt hed wol Ad von de
vemqnet De onderc egd, een al wat dtderc, heqf nq naor één @g en
zol wootschijnlijk de 16l van 4n leyen ln het opvanq.@vun ol een on lqe
beschernende om9er4n9 zlln nadagen rínen 916L Hel c@lp
opvangcedrum is te berclken op 035-69t0963. Fdo's alí.dtteJ sdbelb.

Aonheg von N en en an lerc qoffino!Àenk-
gen h íeden bied ook oon egeE nlaMe leelge
Dk4m. Maat eei beeve tune ah dle op
Muut Jke wlze ls hqencft B v&t de eget
avenee$ e$ aantekkelw s.haÍelgebied,

op enkele die|soorten, maar op het iele eco.
sldteem', aldus Hu|Jser. 'Dat soort onderzctek
zouden we ook meêÍ In Nedêrland mo€ten
do€n.' Het ls lmmers niet duidetijk war de
weÍking van de inÍaíructurele voozienin.

ten als ecoduden, tunnels en dulkeG predes
is en hoe die \,€ofllmlngen verbÊted zou-
den kunnen wofden. Zo ls de eg€l doctds.
banS van de dat zijn natuuíijke viland,
zodat hij ge€n gebrulk za I maken van €en
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tunnel als daaÍ de geur van een das nog
aanw€zl8 ls. \t'lgens Huuser spant de oveF
held, en vooÍal Rlkswatedaal, zió wel in,
maar bruven de prcbrenen in oís aubnjk€
en qua natuur veKnippede landJe toren-
h o .

onlÍripp€rtng
ook de Nederlandse spooffe8Ên hebben le
kamp€n met dlêren die hel sbcnofÍer wor-

den van h€l h€invetke€r. Badàevormhg is
hler mlnstens zo belangdlk als íerfie. zo
crcë€d het aíastercn van de Íacés van
hogesnelheldslÍnên door mlddel van hêkken
- voor de velllghêld van de m
derc versnrpp€dng van hei randschap.
lpooílnen M/orden ste€ds vaker net keer
wanden In plaatsvan taluds en in tunnel-
bakken áangelegd, ên dat zijn onnêemb.re
hhdemissen voor dieren. Mel maatreS€len
zoals de aanhg van faunapasságês in com-
blnaile met hel alschermen van dê spoor
baan hoopt de Ns hel probleem tegernoet t€

Met het vêder dictrislibben van het NedeÍ-
Iandse landschap door de lo€name van w€g-
en laillnÍaírucluur €n e€n intensie!€ï

tebruik eNan zal een ved€rc versnipf,eíng
van het Nedenands€ landschap zlch de
komende jaren voorEettefl Hel grootsle
d€el van het 125.000 kilomeler lellende
Nedeíandse wegennet is overigens In
behe€r bi gemeenles, provincles en waler
schappen, inslanties waar het 'ontsnlpp€-

nnSsbeleid' nog grot€ndeels van de grond
moet koÍnen. o


