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 H et kijkt lekker weg vanuit je 
treinstoel over het Naarder
meer. De aanblik – links en 
rechts – van weidse plassen, 
wuivend riet en dobberende 

vogels is een welkome afwisseling op het 
spoortraject tussen Amersfoort en Amster
dam. Maar voor veel dieren was dit 145 jaar 
lang een onneembare barrière. Voor dieren in 
het Naardermeer zelf, maar ook voor passan
ten die een nieuwe leefomgeving zochten. 

Perspectief
Het Naardermeer maakt  deel uit van de 
zogeheten Natte As, een aaneenschakeling 
van natte natuurgebieden. De as loopt van 
het Lauwersmeer tot in de Zeeuwse delta en 
is een doorgangsroute voor dieren die van 
waterrijke natuur houden. Maar 
de spoordijk dwars door het Naar
dermeer was al die tijd een grote 
 blokkade in de as. 
Maar dankzij een grootschalige 
vernieuwing van het spoortraject 
konden afgelopen najaar negen 
verschillende onderdoorgangen 
worden gerealiseerd. “Geweldig 

nieuws voor de natte natuur in Nederland”, 
vertelt boswachter Luc Hoogenstein van 
Natuurmonumenten. “Dit biedt perspectief 
voor heel veel dieren. De twee tot drie otters 
die er nu in het Naardermeer leven, kunnen nu 
van noord naar zuid en omgekeerd. Ze kunnen 
ook soortgenoten van elders tegenkomen, 
waardoor er  een levensvatbare populatie kan 
ontstaan. Maar ook dassen, boommarters, 
muizen, heikikkers en ringslangen kunnen nu 
beide kanten op. Dat maakt echt een verschil. 
Zo werden in de omgeving regelmatig dassen 
doodgereden, een soort die hier nog maar 
enkele jaren voorkomt. Die verkeersslacht
offers waren een forse aanslag op de kleine 
populatie. Nu kunnen noordelijke en zuidelijke 
dassen elkaar veilig ontmoeten. En door de 
uitwisseling van genen blijven populaties ook 
gezond, heel belangrijk voor kwetsbare soorten 
zoals de heikikker.”
De faunapassages zijn geen simpele gangen 
in de spoordijk, benadrukt Luc. “Samen met 
Prorail, de provincie NoordHolland en de 
ingenieursbureaus Arcadis en Movares hebben 
we goed doordachte concepten ontwikkeld 
voor verschillende diergroepen. Van loopplan
ken, een ecoduiker en kleine fauna tunnels tot 
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52 jaar geleden reed een trein de laatste otter van het Naardermeer dood. 
Het icoon van waterrijke topnatuur leek voorgoed verdwenen. Maar een 
halve eeuw later kantelt het beeld. De otters keren voorzichtig terug en 
hebben van  treinen geen last meer. Dankzij de komst van negen fauna- 
passages onder het spoor, waar ook talrijke andere dieren van profiteren.
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bruggen met doorlopende oevers. Geschikt 
voor kleine en grote zoogdieren, reptielen en 
amfibieën. Bijzonder is ook de proef met twee 
 dwarsliggerfaunapassages. Een soort mini 
tunnel op spoorhoogte waar kleine dieren 
doorheen kunnen. De aanleg vergt geen extra 
graafwerk en is daarmee heel geschikt voor 
plekken met een hoge waterstand. Als deze 
pilot slaagt, kan dit ontwerp op veel meer plek
ken in Nederland worden toegepast.”

Bever
En dan is er nog de Voormeerpassage, waar 
ook wandelaars en fietsers onderdoor 
kunnen. Ideaal voor een groen rondje Naar
dermeer. “Voorheen moest je nog een stukje 
door een woonwijk. Nu beleef je de natuur. 
Ook vleermuizen maken gebruik van de 
onderdoorgang. Je loopt langs de Karne
melksloot, van oudsher een vliegroute van 
gewone dwerg en watervleermuizen.” 
Luc is benieuwd welke dieren er de komende 
tijd allemaal gebruik van gaan maken. “Dat 
gaan we samen met de provincie nauwkeurig 
volgen. Zo is van tevoren aan beide spoor
kanten het genetisch profiel van heikikkers 
bepaald. Zo kunnen we de uitwisseling in 
kaart brengen. En grotere dieren volgen we 
met cameravallen. De otter, das en boommar
ter komen ongetwijfeld in beeld. Ik hoop in 
de toekomst zelfs de bever. Er is er al eens een 
vlakbij op de A1 doodgereden.” 
Alleen vissen kunnen niet heen en weer, 
omdat de waterkwaliteit aan beide kanten van 
het spoor te veel verschilt. “In het zuiden heb 
je mineraalrijk water dat uit de bodem aan 
de oppervlakte komt, terwijl in het noorden 
(gezuiverd) water uit de Vecht wordt inge
laten. Maar als de waterkwaliteit ooit meer 
met elkaar overeenkomt, zetten we bepaalde 
passages ook voor vissen open.” 

Het rondje Naardermeer met de  
Voormeerpassage bewandelen?  
Kijk op nm.nl/naardermeer B 
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