INDING NATUURGEBIEDEN

mnapassage
goed nieuws
jor de dieren
1,53 miljoen euro kost de aanleg van
napassage die de natuurgebieden
Heide, Gorp en Roovert gaat
len. De verwachtingen zijn ernaar.
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e duurzame verbinding
tussen de natuurgebie
den Regte Heide, en
Gorp en Roovert komt
er simpelweg omdat het
moet van de provincie, maar de faunapassage verhoogt ook de vitaliteit
van de dierenpopulaties. Gisteren
werd met het planten van een boom
door wethouder Harry van de Ven
symbolisch gestart met de aanleg
ners van Goirle, Hilvarenbeek en Ravan de faunapassage over de Tlirnvels (België) is een gewaardeerd as
houtsebaan in Goirle.
pect in het plan. „Wij gaan de regio
Het voorbereidingstraject dat
op de hoogte houden, dus ook de ba
leidde naar de aanleg van het viaduct
sisschoolleerlingen. Niet alleen over
precies tussen de rotonde bij Natuurde voortgang van het project maar
poort De Roovertsche Leij en de Bel
vooral over de noodzaak en de inrich
gische grens, heeft de gemeente
ting van de faunapassage. We gaan
Goirle met een projectteam in eigen
ook cijfers laten zien van het aantal
hand gehouden. De aanbesteding op
dieren dat gebruikmaakt van de pas
basis van inschrijving mondde uit in
sage”, zegt Joris Bevaart van Ploegam.
vier plannen: twee viaducten, een
tunnel en een combinatie van via
Camera’s
duct en tunnel.
Hij geeft aan dat er, in samenwerking
met Brabants Landschap, camera’s
Meerwaarde
met bewegingstechniek op het via
De aanpak van Ploegam uit Oss kreeg
duct worden geplaatst. Ook in een
de voorkeur. Tim Hinssen, namens
ondergrondse buis komt die techniek
de gemeente Goirle projectleider,
zodat ook bewegingen van onder
onderbouwt de keuze met ‘veel
meer overstekende reptielen kunnen
meerwaarde’. Hij doelt daarmee op
worden gevolgd. Via een speciale
de manier waarop het viaduct wordt
website wordt iedereen op de hoogte
ingepast in het landschap, de inrich
gehouden met beelden en cijfers van
ting van de op- en afgangen voor de
passerende dieren.
dieren, het onderhoudsvriendelijke
Wim de Jong, gebiedsmanager Bra
karakter van de passage, de beperkte
bants Landschap, noemt reeën, ko
verkeersoverlast bij de aanleg en het
nijnen, steenmarters en zelfs de bun
aanbod van het bedrijf om te voor
zing als toekomstige passanten van
zien in vijftien in plaats van tien jaar
de faunapassage. Hij geeft aan dat uit
onderhoud.
onderzoek is gebleken dat een ‘pasOok de communicatie met inwo
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seerbaan’ hard nodig is. „Goed voor
de uitwisseling van genetisch mate
riaal en dus voor de ontwikkeling.
van de vele in het gebied aanwezige
diersoorten.”

Zakgeld
Met de aanleg van de faunapassage is,
1,53 miljoen euro gemoeid. Dat komt
uit een zak geld die de gemeente
Goirle heeft gekregen van de provin
cie Brabant. De gemeente moet niet
alleen de faunapassage realiseren,
maar ook de kruisingen op de weg
veiliger maken. Het geld daarvoor
komt niet uit de eerder genoemde
zak geld. In samenspraak met Bra
bants Landschap, Van Puijenbroek
(eigenaar Gorp en Roovert), de pro
vincie Brabant, belanghebbenden
van Regte Heide en Ooievaarnest, Biodiversiteitsteam Goirle-Riel en ad
viseur Movares zijn de plannen voor
de faunapassage uitgewerkt.
De bouw start in april 2018. De pas
sage heeft een overspanning van 29
meter en is 15 meter breed. Verkeers
overlast bij de aanleg beperkt zich tot
korte nachtelijke afsluitingen bij het
plaatsen van de prefab viaductliggers.

▲ Zo kan de fauna
passage in de buurt
van de grens met Bel
gië eruit komen te
zien.

Ruim baan voor
ree, das en bunzing
Kim Spanjers
Goirle

We rijden steeds meer dieren dood in
het verkeer. Volgens grove schattin
gen gaat het per jaar om bijna 10 mil
joen zoogdieren, vogels en amfibieën,
ofwel 27.000 per dag. En dat is - hoe
gek het ook klinkt - goed nieuws,
want er zijn dankzij een beter milieu,
ecoducten en wildturinels ook veel
meer dieren.
Nederland telt in totaal 1.725 faunapassages, ecoducten en looprichels,
die ervoor moeten zorgen dat dieren
snelwegen, provinciale wegen en
spoorwegen veilig kunnen overste
ken.
Al dit soort voorzieningen voor
dieren om over te kunnen steken, zijn
onderdeel van de zogenoemde ecolo
gische hoofdstructuur. Daar wordt al

meer dan 25 jaar aan gebouwd. En dat
werkt, zo tonen de cijfers aan. In 1950
waren er bijvoorbeeld 5.000 reeën in
Nederland en nu zo’n 110.000 stuks.
Het aantal doodgereden dassen is af
genomen, de dassenstand is snel ge
groeid. Waren er in 1980 nog 1.200
over, nu zijn het er landelijk meer dan
6.000.
Ook in Goirle is het de bedoeling
dat onder meer ree en das veilig de
drukke Turnhoutsebaan kunnen
oversteken. Daar worden de natuur
gebieden de Regte Heide en het
Ooievaarsnest in Goirle verbonden
met het landgoed Gorp en Roovert.
Volgens bouwer Ploegam wordt de
faunapassage geschikt voor allerlei
diersoorten, zoals de ree, das, steen
marter, vos, bunzing, wezel, herme
lijn, konijn, haas en diverse kleine
amfibieën.

