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Waterhuishouding & Waterbouw

Innovatieve dwarsligger 
 faunapassage helpt kleine dieren
In natuurgebied Naarder-
meer vormt het spoor tussen 
Naarden en Weesp een 
 hindernis voor verschillende 
soorten amfibieën. Movares 
heeft een nieuw type fauna-
passage ontwikkeld, de 
zogeheten Dwarsligger 
Fauna Passage (DFP) om 
spoorse barrières voor 
 amfibieën te verzachten, 
daar waar conventionele 
 faunapassages technisch niet 
mogelijk zijn.

Spoorlijnen versnipperen de natuur in 
Nederland. De belangrijkste versnipperingsef-
fecten van railinfrastructuur voor fauna zijn: 
verlies van leefgebied door de ruimte die het 
spoor inneemt, sterfte van dieren door het 
treinverkeer, isolatie van leefgebieden door de 
barrièrewerking van het spoor en verlies van 
natuurkwaliteit in gebieden rond de spoorlijn.
Het Naardermeer is een laagveenmoeras met 
een hoge biodiversiteit en aangewezen als 
NNN (Nationaal Natuurnetwerk Nederland) en 
Natura2000gebied. 

Risico voor dieren 
Op zoek naar een gelegenheid om het spoor te 
kunnen passeren, blijven de meeste kleine 
kruipende dieren langs de spoorstaaf lopen in 
de hoop er ergens onderdoor te kunnen gaan. 
De spoorbaan vertraagt de amfibiepassage en 
verhoogt het risico van aanrijden (meezuigen 
door treinen) door de lange verblijftijd bij het 
spoor. In de meeste gevallen overleven ze dat 

niet, tenzij er tussen de spoorstaaf en het 
ballastbed voldoende ruimte is om eronder-
door te kruipen. Dat laatste is meestal niet het 
geval.
Veel amfibieën kunnen niet of onvoldoende 
hoog springen om over de spoorstaaf heen te 
komen. Van de amfibieën kunnen padden en 
kikkers het beste over de spoorlijn klimmen, 
maar metingen tonen aan dat gemiddeld 35 
tot 70 procent van de padden sterft per 
treinpassage. 

Hoge eisen
Voor amfibieën is verplaatsen door het 
landschap noodzakelijk om voedsel te zoeken 
en een voortplantingsgebied en overwinte-
ringsgebied te bereiken. Voor amfibieën 
worden kleine faunatunnels (amfibieëntun-
nels) aangelegd als spoorontsnippering. 
Amfibieën stellen hoge eisen aan de minimale 
afmetingen van tunnels. Hoe langer de tunnel, 
hoe groter de doorsnede moet zijn. Een 
faunatunnel met een benodigde buislengte 
tussen de 20 en 30 meter moet bijvoorbeeld 
een diameter van 1,40 meter hebben. Dit heeft 
te maken met het microklimaat in de tunnel. 
Bij zeer lange tunnels en tunnels met een te 
kleine diameter wordt het verschil tussen 
binnen- en buitenklimaat dermate groot dat de 
dieren er geen gebruik van willen maken. 

Hoge grondwaterstand
Ook zijn er technische randvoorwaarden. Zo 
moet de faunapassage onder andere vanwege 
constructieve eisen op voldoende afstand 
(1,80 meter onder de bovenkant van de 
spoorstaaf, BS) worden aangebracht en moet 
vanwege functionele eisen een minimale 
afstand van 0,10 meter gehanteerd worden tot 
de hoogste waterstand. Op veel plekken waar 
een amfibieëntunnel onder het spoor gewenst 
is, is de waterstand hoog. De beschikbare 
ruimte tussen het spoor (1,80 BS) en het 
waterpeil is dan veelal onvoldoende om een 
faunatunnel te kunnen realiseren. Het 
innovatieve concept van Gideon Vreeman 
(adviseur ecologie) en Rien Veldsink (adviseur 
innovatie en ontwikkeling) van Movares biedt 
een oplossing voor het realiseren van een 
faunapassage voor amfibieën en reptielen, 
waar ontsnippering eerder niet mogelijk was. 
De Dwarsligger Fauna Passage (DFP) is 
namelijk wel inpasbaar in situaties met een 
hoge grondwaterstand. 
Voor de constructie van de liggers van de DFP 
is er zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van 
bestaande spoorse producten die aangepast 
zijn aan de specifieke situatie van de DFP. 

Ontwerp 
Het ontwerp is in de basis afgeleid van de 
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stalen H-brugliggers. Hierdoor is de breedte van 
de tunnel meer dan 0,50 meter. Voor de 
bevestiging van de spoorstaven aan de 
DFP-liggers wordt gebruik gemaakt van 
standaard rughellingplaten voor 54E1-spoorsta-
ven op kurkrubber onderlegplaten met een 
geïsoleerde boutverbinding. Als bekleding van 
de bodem is gekozen voor toepassen van een 
doorzichtig HDPE-kunststof profiel (High Density 
Polyethyleen), om te voorkomen dat amfibieën 
of andere kleine (zoog)dieren vast kunnen 
vriezen aan de stalen H-liggers. De bodem 
tussen de liggers is voorzien van een kleinere 
ballastfractie (22/40) om de beloopbaarheid te 
bevorderen.
Het dak van de tunnel bestaat uit kunststof 
roosters om eventuele problemen met 
spoorstroomlopen of isolerende werking tegen 
te gaan. Door de roosters is lucht- en lichttoe-
treding mogelijk en wordt de meezuigende 
werking van passerende treinen gereduceerd. 
Deze constructie is tevens bestand tegen diverse 
invloeden rondom het spoor (treinpassages, 
trillingen, weersinvloeden etc.). 

Omgeving
Een ander belangrijk onderdeel is het 
aanbrengen van de nodige terrein- en 
landschapskenmerken. De DFP’s zijn zowel 
onderling als met de omgeving ‘verbonden’ 
door middel van betonnen keerwandelemen-
ten. Deze keerwanden zijn desgewenst op 
maat te maken/zagen wanneer de spoorspeci-
fieke situatie daarom vraagt. Dit maakt het 
mogelijk dat de DFP spoor- en situatie-onaf-
hankelijk geplaatst kan worden op iedere 
gevraagde locatie in de ‘vrije baan’.
Amfibieënschermen, stobbenwallen en poelen 
aan weerszijden brengen de benodigde 
geleiding aan. Voor plaatsing van de faunapas-
sage zijn twee dwarsliggers vervangen door 
twee stalen dwarsliggers met een H-profiel. 
De DFP past in het reguliere spooronderhoud: 
het is te allen tijde mogelijk onderhoud aan 

het ballastbed of spoorligging te plegen. 
Kruisingen van de DFP’s met schouwpaden 
worden gerealiseerd door het maken van een 
kleine brug in het schouwpad. Deze brug 
bestaat uit zogenoemde Stabag-oplooproos-
ters die ook gebruikt worden bij overwegen en 
geschikt zijn voor het passeren van personeel 
of licht onderhoudsmaterieel.

Spoorligging en trillingen
Om trillingen in de DFP-constructie op te 
vangen of om een kleine correctie in de 
spoorligging door te kunnen voeren – zonder 
daarvoor de keerwanden van de DFP op te 
moeten hogen – zijn de kopschotten van de 
DFP-liggers niet fysiek verbonden met de 
aansluitende keerwanden. Het spoor kan dus 
altijd haar natuurlijke beweging maken, ten 
opzichte van de keerwandelementen. 
De wens voor een faunapassage in gebieden 
met een hoge grondwaterstand is al langer 
opgenomen in de handleiding kleine fau-
navoorzieningen. Niet eerder is het tot een 
realistisch uitgewerkt idee gekomen. Metho-
den zoals speciale amfibiegoten tussen de 
dwarsliggers of standaard betonnen kabelko-
kers zijn niet wenselijk vanwege de beperkte 
afmetingen en het type onderhoud van het 
ballastbed (met een stopmachine). Andere 
kunstwerkachtige oplossingen zijn of te duur 
in aanleg of uitermate lastig te onderhouden. 
Het toepassen van kabelkokers of een open 
amfibieëngoot tussen de dwarsliggers lijkt in 
eerste instantie een logische en kostenefficiën-
te oplossing. Echter hebben beide constructies 
enkele technische nadelen, waardoor deze niet 
zondermeer toepasbaar zijn als amfibieënpas-
sage. 
Meerjarenplan Ontsnippering

Ook in het programma Meerjarenplan 
Ontsnippering (MJPO) was er aandacht voor 
het opheffen van de barrièrewerking door 
spoorlijnen. Dit was voor Vreeman en 
Veldsink aanleiding om de krachten te 
bundelen en te zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden. De DFP voldoet aan de eisen 
die gesteld zijn in het MJPO. In alle bestaande 
situaties waar spoor het leefgebied van 
amfibieën of reptielen doorsnijdt, kan de DFP 
worden toegepast. Naast algemene soorten 
amfibieën als de kleine watersalamander en 
de gewone pad kunnen met de DFP ook 
streng beschermde soorten als heikikker, 
ringslang, levendbarende hagedis en 
kamsalamander veilig het spoor kruisen. Voor 
amfibieën zal dit betekenen dat leefgebieden 
naast spoorwegen kunnen worden verbonden 
en sterfte door treinen zal afnemen. Dit 
draagt bij aan een duurzame populatie 
amfibieën in Nederland. 

Eerste resultaten
Deze zomer is de DFP als pilot op twee 
locaties in natuurgebied Naardermeer gereali-
seerd. De eerste resultaten zijn veelbelovend; 
op fotobeelden van cameravallen van eind 
oktober is te zien hoe diverse dieren, waar-
onder ringslangen en een marter gebruik 
maakten van de faunapassage. De DFP is een 
co-creatie tussen technici en ecologen bij 
Movares, in samenwerking met ProRail, 
provinicie Noord-Holland en Natuurmonu-
menten.

Gideon Vreeman is adviseur ecologie; Rien 
Veldsink is adviseur innovatie; Marieke Boer is 
communicatieadviseur (allen bij Movares) en 
Nathalie Ekelmans is freelance journalist.
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Movares heeft een faunapassage ontwikkeld voor amfibieën die een spoorlijn willen kruisen.

Veel amfibieën moeten het met de dood bekopen als zij een 
spoorlijn willen oversteken.
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