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1.  Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In opdracht van gemeente Goirle heeft Ploegam in samenwerking met Eco Assist een 

ecologische verbindingszone ontworpen en gerealiseerd, tijdens deze fase Faunapassage Goirle 

genoemd. Inmiddels heeft het ecoduct de naam ‘Over Heide’ gekregen. Het ecoduct zorgt voor 

een natuurlijke verbinding tussen Landgoed Gorp en Roovert en de Regte Heide aan weerszijden 

van de Turnhoutsebaan. Met de realisatie van de faunapassage is er een betere verbinding 

ontstaan voor dieren, zodat deze zich veilig kunnen verplaatsen tussen de natuurgebieden. De 

verbinding is aangelegd met als gidssoort ree. Daarnaast is de passage zo ingericht dat deze ook 

als verbinding kan dienen voor doelsoorten das, steenmarter, vos, bunzing, wezel, hermelijn, 

konijn, haas en diverse kleine amfibieën. Uiteraard kunnen daarnaast vele andere soorten 

meeprofiteren van de verbinding. Om te achterhalen of de passage ook daadwerkelijk gebruikt 

wordt door dieren vindt een ecologische monitoring plaats. Deze rapportage geeft de resultaten 

van het monitoringsonderzoek weer.  

1.2 Doel 

Door middel van dit monitoringsonderzoek wordt bepaald of de doelsoorten voor de 

faunapassage ook daadwerkelijk gebruik maken van het ecoduct en de kleinwildtunnel. 

Daarnaast worden waarnemingen van andere soorten en soortgroepen gedurende het onderzoek 

meegenomen in de monitoring. Daarmee ontstaat inzicht in het gebruik van de faunapassage en 

de snelheid waarmee verschillende soorten het ecoduct weten te vinden. De centrale vraag voor 

het monitoringsonderzoek is als volgt: 

• Wordt de faunapassage gebruikt door de geformuleerde doelsoorten? 

 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het onderzoeksgebied beschreven. De werkwijze en inspanning zijn 

weergegeven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het monitoringsonderzoek 

gepresenteerd. In hoofdstuk 5 volgt de conclusie en de aanbevelingen. Ten slotte is een korte 

literatuurlijst opgenomen (hoofdstuk 6).   



6         Ecologische monitoring Ecoduct Over heide, Goirle | RA19014-03 
 

2. Onderzoeksgebied 

2.1 Locatie 

Het onderzoeksgebied bestaat uit het ecoduct zelf en het aanloopgebied (de taluds tot 100 meter 

vanaf het dek), de aangelegde kleinwildunnel en de directe omgeving daarvan. Het ecoduct is 

gelegen aan weerszijden van en over de Turnhoutsebaan (N630). De kleinwildtunnel ligt onder 

de Turnhoutsebaan door, ten noorden van het ecoduct. Zowel het ecoduct als de kleinwildtunnel 

liggen tussen het Nieuwkerksbaantje in Goirle en de Belgische grens (provincie Noord-Brabant). 

De exacte ligging van het onderzoeksgebied is weergegeven in Figuur 1.   

Figuur 1. Ligging van het onderzoeksgebied Faunapassage Goirle, met de locaties van het ecoduct en de 

kleinwildtunnel beide met een gele stip weergegeven. Bron ondergrond: OpenStreetMap contributers 2019. 
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3. Werkwijze en inspanning 

3.1 Algemeen 

Het onderzoek omvat het monitoren van het ecoduct en de kleinwildtunnel zelf en de directe 

omgeving daarvan. Dus niet alleen het dek en de kleinwildtunnel maar ook de toe- en uitloop 

daarvan. Landschapselementen behorende bij het ecoduct zoals de stobbenwallen, de poelen en 

het vleermuiswinterverblijf worden eveneens gemonitord. De toegepaste onderzoeksmethodes 

en momenten waarop de veldbezoeken hebben plaatsgevonden zijn afgestemd op het in beeld 

brengen van de doelsoorten. De onderzoeken worden uitgevoerd vanaf het voorjaar (april) tot en 

met het najaar (september), dit zijn de perioden waarop de te onderzoeken doelsoorten het 

meest actief zijn. Hierdoor de trefkans in die periode het grootst. 

3.2 Methode per soortgroep 

3.2.1 Zoogdieren 

Vaste wildcamera 

Op het ecoduct is een vaste wildcamera geplaatst welke alle bewegingen van grote en 

middelgrote zoogdieren registreert (zie Figuur 2). Analyse van de beelden afkomstig van deze 

camera wordt uitgevoerd door de gemeente zelf en maakt geen onderdeel uit van het door Eco 

Assist uitgevoerde monitoringsonderzoek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2. Op de linkse foto de vaste wildcamera op het ecoduct net na plaatsing. Deze camera moet alle 
bewegingen op het ecoduct van middelgrote en grote zoogdieren registreren. Op de rechtse foto een van 
de wildcamera’s welke geplaats worden bij de wildtunnels om het gebruik daarvan te monitoren.  
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Wildcamera’s 

Naast de vaste wildcamera zijn bij de westelijke ingangen van de faunatunnel op het dek (van het 

ecoduct) en bij de kleinwildtunnel wildcamera’s geplaatst. Deze registreren het gebruik van de 

tunnels door middelgrote en kleine zoogdieren. Hierbij is gebruik gemaakt van twee wildcamera’s 

van het type Bushnell Trophy Cam Agressor 2017. Hiermee kunnen zowel middelgrote 

zoogdieren als kleine snellere soorten (zoals kleine marterachtigen) vastgelegd worden (zie 

Figuur 2). Om het onderzoek niet negatief te beïnvloeden is hierbij geen gebruik gemaakt van 

lokstoffen. Bij het toepassen van lokstoffen is het namelijk lastig te onderscheiden of dieren puur 

op de lokstof af komen of dat de dieren voornemens waren de passage te gebruiken als 

verbinding. De wildcamera’s zijn ieder jaar gedurende de onderzoeksperiode vijf keer ingezet 

gedurende een periode van minimaal een week in de maanden april/mei, juni, juli, augustus en 

september.  

Zichtwaarnemingen en sporenonderzoek 

Aanvullend op het onderzoek met camera’s wordt het gebruik van de faunapassage en de 

kleinwildtunnel gemonitord door middel van veldwaarnemingen en sporenonderzoek (prenten, 

haren, prooiresten en uitwerpselen). Om beter inzicht te krijgen in het gebruik van de wildtunnels 

worde hierin ieder jaar viermaal gedurende tenminste een week sporenplaten geplaats in de 

periode van april tot en met september. Dit zijn plaatsen welke voorzien zijn van een 

stempelkussen en afdrukvellen. Op het stempelkussen wordt gebruik gemaakt van 

diervriendelijke inkt (fijngemalen koolpoeder gemengd met paraffineolie). De lengte van het 

stempelkussen en de afdrukvellen is zodanig dat (middelgrote zoogdieren en kleine) dieren deze 

niet kunnen passeren zonder hun afdrukken achter te laten. Met deze sporenplaten kan naast 

monitoring van zoogdieren ook het gebruik van de faunatunnels door amfibieën en reptielen 

worden onderzocht. 
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Figuur 3. Een van de sporenplaten welke toegepast worden om het gebruik van de wildtunnels te 

monitoren. 

3.2.2 Amfibieën 

Naast het onderzoek naar het gebruik van de wildtunnels door amfibieën met behulp van het 

sporenplatenonderzoek wordt het gebruik van het dek van het ecoduct, de stobbenwal, 

geleidende beplanting en poelen door amfibieën gemonitord. Dit wordt gedaan door het gebied af 

te speuren naar amfibieën. Om de trefkans te vergroten wordt daarbij aanvullend gebruik 

gemaakt van de plaatjesmethode. Bij de plaatjesmethode worden plaatjes (in dit geval rubberen 

vloertegels) in de het veld gelegd en gedurende het voorjaar, de zomer en het najaar 

gecontroleerd. De plaatjes bieden beschutting en warmen snel op in de zon. Ook blijft het 

vochtiger onder deze plaatjes. Zowel amfibieën als reptielen gebruiken de plaatjes om onder weg 

te kruipen voor beschutting. Daarnaast blijven er onder de tegels vochtige plekken aanwezig en 

kunnen zij zich op en onder deze tegels sneller opwarmen. In het gebied zijn in totaal 50 platen 

van 25 x 25 cm uitgelegd op geschikte plaatsen verspreid door het onderzoeksgebied (zie Figuur 

4). Deze plaatjes worden in totaal tien keer per jaar gecontroleerd in de periode van april tot en 

met september. Daarnaast wordt tijdens tien veldbezoeken in dezelfde periode gezocht naar 

amfibieën in het gebied rondom de poelen, stobbenwal en geleidende beplanting op zonplekken 

en onder natuurlijke schuilplaatsen. 

De poelen worden geïnventariseerd op de aanwezigheid van amfibieën op basis van geluid en 

zicht. Tweemaal per jaar vindt daarnaast een bemonstering plaats met behulp van een steeknet 

(model RAVON). 
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Figuur 4. Een van de plaatjes (rubberen vloertegel) nabij de stobbenwal welke onderdeel uitmaakt van de 

plaatjesroute welke toegepast wordt om de trefkans van amfibieën tijdens het onderzoek te vergroten.  

3.3 Velddata en weersomstandigheden 

Het onderzoek bestaat uit een meerjarige monitoring. In de onderstaande paragrafen zijn per 

monitoringsjaar de omstandigheden tijdens de veldbezoeken en de uitgevoerde werkzaamheden 

weergegeven.  

3.3.1 Monitoring 2019 

Alle veldonderzoeken en analyses zijn uitgevoerd door ecoloog Benjamin Backx MSc. Tijdens 

alle bezoeken waren de weersomstandigheden geschikt voor het inventariseren van de 

doelsoorten (Tabel 1).  

 

Tabel 1. Datum, tijdstip en weersomstandigheden tijdens de inventarisaties in 2019. 

Datum Weersomstandigheden Werkzaamheden 

09-04-2019 15 ºC, bewolkt, droog, 3 Bft Poelenonderzoek (scheppen), zoeken 

amfibieën, sporenonderzoek, plaatjes 

uitleggen, wildcamera’s plaatsen bij 

wildtunnels. 

16-04-2019 19 ºC, licht bewolkt, droog, 3 Bft Plaatjes controleren, sporenonderzoek, 

zoeken amfibieën, uitlezen 

wildcamera’s bij wildtunnels. 

12-06-2019 17 ºC, bewolkt, droog, 2 Bft Poelenonderzoek (scheppen), plaatjes 

controleren, zoeken amfibieën, 

sporenonderzoek, wildcamera’s 
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plaatsen bij wildtunnels, sporenplaten 

uitleggen. 

19-06-2019 25 ºC, bewolkt, droog, 2 Bft Plaatjes controleren, zoeken amfibieën, 

sporenonderzoek, uitlezen wildcamera’s 

en sporenplaten bij wildtunnels. 

09-07-2019 19 ºC, bewolkt, droog, 2 Bft Plaatjes controleren, zoeken amfibieën, 

sporenonderzoek, wildcamera’s 

plaatsen bij wildtunnels, sporenplaten 

uitleggen. 

17-07-2019 24 ºC, licht bewolkt, droog, 1 Bft Plaatjes controleren, zoeken amfibieën, 

sporenonderzoek, uitlezen wildcamera’s 

en sporenplaten bij wildtunnels. 

20-08-2019 20 ºC, onbewolkt, droog, 2 Bft Plaatjes controleren, zoeken amfibieën, 

sporenonderzoek, wildcamera’s 

plaatsen bij wildtunnels, sporenplaten 

uitleggen. 

29-08-2019 23 ºC, bewolkt, droog, 2 Bft Plaatjes controleren, zoeken amfibieën, 

sporenonderzoek, uitlezen wildcamera’s 

en sporenplaten bij wildtunnels. 

23-09-2019 19 ºC, bewolkt, droog, 2 Bft Plaatjes controleren, zoeken amfibieën, 

sporenonderzoek, wildcamera’s 

plaatsen bij wildtunnels, sporenplaten 

uitleggen. 

30-09-2019 17 ºC, bewolkt, droog, 3 Bft Plaatjes controleren, zoeken amfibieën, 

sporenonderzoek, uitlezen wildcamera’s 

en sporenplaten bij wildtunnels. 

 

3.3.2 Monitoring 2020 

Net als in 2019 zijn ook in 2020 alle veldonderzoeken en analyses uitgevoerd door ecoloog 

Benjamin Backx MSc. Tijdens alle bezoeken waren de weersomstandigheden geschikt voor het 

inventariseren van de doelsoorten (Tabel 2).  

Tabel 2. Datum, tijdstip en weersomstandigheden tijdens de inventarisaties in 2020. 

Datum Weersomstandigheden Werkzaamheden 

09-04-2020 15 ºC, licht bewolkt, droog, 3 Bft Poelenonderzoek (scheppen), zoeken 

amfibieën, sporenonderzoek, plaatjes 

uitleggen, wildcamera’s plaatsen bij 

wildtunnels. 

21-04-2020 16 ºC, onbewolkt, droog, 4 Bft Plaatjes controleren, sporenonderzoek, 

zoeken amfibieën, uitlezen 

wildcamera’s bij wildtunnels. 

09-06-2020 15 ºC, bewolkt, droog, 3 Bft Poelenonderzoek (scheppen), plaatjes 

controleren, zoeken amfibieën, 

sporenonderzoek, wildcamera’s 
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plaatsen bij wildtunnels, sporenplaten 

uitleggen. 

22-06-2020 17 ºC, bewolkt, droog, 3 Bft Plaatjes controleren, zoeken amfibieën, 

sporenonderzoek, uitlezen wildcamera’s 

en sporenplaten bij wildtunnels. 

13-07-2020 22 ºC, licht bewolkt, droog, 2 Bft Plaatjes controleren, zoeken amfibieën, 

sporenonderzoek, wildcamera’s 

plaatsen bij wildtunnels, sporenplaten 

uitleggen. 

21-07-2020 19 ºC, licht bewolkt, droog, 2 Bft Plaatjes controleren, zoeken amfibieën, 

sporenonderzoek, uitlezen wildcamera’s 

en sporenplaten bij wildtunnels. 

14-08-2020 26 ºC, licht bewolkt, droog, 2 Bft Plaatjes controleren, zoeken amfibieën, 

sporenonderzoek, wildcamera’s 

plaatsen bij wildtunnels, sporenplaten 

uitleggen. 

26-08-2020 18 ºC, bewolkt, droog, 4 Bft Plaatjes controleren, zoeken amfibieën, 

sporenonderzoek, uitlezen wildcamera’s 

en sporenplaten bij wildtunnels. 

15-09-2020 27 ºC, bewolkt, droog, 1 Bft Plaatjes controleren, zoeken amfibieën, 

sporenonderzoek, wildcamera’s 

plaatsen bij wildtunnels, sporenplaten 

uitleggen. 

25-09-2020 12 ºC, bewolkt, droog, 3 Bft Plaatjes controleren, zoeken amfibieën, 

sporenonderzoek, uitlezen wildcamera’s 

en sporenplaten bij wildtunnels. 

Wildcamera’s zijn herplaatst. 

05-10-2020 13 ºC, bewolkt, droog, 4 Bft Plaatjes controleren, zoeken amfibieën, 

sporenonderzoek, uitlezen 

wildcamera’s. 

 

3.3.3 Monitoring 2021 

Alle veldonderzoeken en analyses zijn net als in voorgaande jaren uitgevoerd door ecoloog 

Benjamin Backx MSc. Tijdens alle bezoeken waren de weersomstandigheden geschikt voor het 

inventariseren van de doelsoorten (Tabel 3).  

Tabel 3. Datum, tijdstip en weersomstandigheden tijdens de inventarisaties in 2021. 

Datum Weersomstandigheden Werkzaamheden 

22-04-2021 11 ºC, licht bewolkt, droog, 3 Bft Poelenonderzoek (scheppen), zoeken 

amfibieën, sporenonderzoek, plaatjes 

uitleggen, wildcamera’s plaatsen bij 

wildtunnels. 

29-04-2021 10 ºC, bewolkt, regen, 4 Bft Plaatjes controleren, sporenonderzoek, 

zoeken amfibieën, uitlezen 

wildcamera’s bij wildtunnels. 
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26-05-2021 16 ºC, bewolkt, droog, 2 Bft Poelenonderzoek (scheppen), plaatjes 

controleren, zoeken amfibieën, 

sporenonderzoek, wildcamera’s 

plaatsen bij wildtunnels, sporenplaten 

uitleggen. 

07-06-2020 18 ºC, bewolkt, droog, 2 Bft Plaatjes controleren, zoeken amfibieën, 

sporenonderzoek, uitlezen wildcamera’s 

en sporenplaten bij wildtunnels. 

01-07-2020 15 ºC, bewolkt, droog, 3 Bft Plaatjes controleren, zoeken amfibieën, 

sporenonderzoek, wildcamera’s 

plaatsen bij wildtunnels, sporenplaten 

uitleggen. 

22-07-2020 19 ºC, licht bewolkt, droog, 2 Bft Plaatjes controleren, zoeken amfibieën, 

sporenonderzoek, uitlezen wildcamera’s 

en sporenplaten bij wildtunnels. 

15-08-2021 22 ºC, onbewolkt, droog, 2 Bft Plaatjes controleren, zoeken amfibieën, 

sporenonderzoek, wildcamera’s 

plaatsen bij wildtunnels, sporenplaten 

uitleggen. 

26-08-2021 17 ºC, licht bewolkt, droog, 3 Bft Plaatjes controleren, zoeken amfibieën, 

sporenonderzoek, uitlezen wildcamera’s 

en sporenplaten bij wildtunnels. 

16-09-2021 19 ºC, onbewolkt, droog, 2 Bft Plaatjes controleren, zoeken amfibieën, 

sporenonderzoek, wildcamera’s en 

sporenplaten plaatsen bij wildtunnels.  

25-09-2021 18 ºC, licht bewolkt, droog, 2 Bft Plaatjes controleren, zoeken amfibieën, 

sporenonderzoek, uitlezen 

wildcamera’s. 
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4. Resultaten 

4.1 Monitoring 2019 

Tijdens de eerste monitoringsronde in april bij de faunapassage werden op en rondom het 

ecoduct al verschillende dieren en sporen daarvan aangetroffen. Daaruit blijkt dat de eerste 

dieren de overgang al snel na aanleg gevonden hebben. Enkele algemene soorten hadden het 

dek zelfs al in gebruik genomen hadden als leefgebied. Onderstaand worden per 

onderzoeksmethode de resultaten weergegeven van de monitoring van het gebruik gedurende 

het eerste jaar na afronding van de bouw van het ecoduct. 

4.1.1 Wildcamera’s 

Doelsoorten: kleine- en middelgrote zoogdieren 

Gedurende de onderzoeksperiode zijn in totaal vijfmaal wildcamera’s geplaatst bij de faunatunnel 

op het dek van het ecoduct en bij de kleinwildtunnel onder de Turnhoutsebaan door. 

Onderstaand per locatie de resultaten van dit onderzoek.  

Faunatunnel ecoduct 

Op de wildcamera bij het ecoduct zijn tijdens dit monitoringsjaar acht soorten zoogdieren 

waargenomen. Meest frequent vastgelegd op beeld zijn gewone bosmuis, haas, konijn en 

steenmarter. Van deze soorten is ook vastgesteld dat deze de faunabuis inlopen en gebruiken 

om van zich van de ene naar de andere zijde van het ecoduct te verplaatsen. Dieren lopen de 

faunabuis ook regelmatig in om deze vervolgens weer aan dezelfde kant te verlaten. Naast 

bovengenoemde soorten zijn egel, wezel, ree en veldmuis vastgelegd op de wildcamera.  

 

 
Figuur 5. Steenmarter vastgelegd op beeld door de wildcamera bij de faunabuis op het dek.  
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Kleine faunatunnel 

Bij de kleine faunatunnel zijn tijdens dit monitoringsjaar de gewone bosmuis, egel en vos 

waargenomen. In de natte periode begin van het jaar stond de tunnel voor een deel onder water. 

Hierdoor konden dieren deze niet passeren, waardoor er in die periode ook geen dieren zijn 

waargenomen die gebruik maakte van de tunnel. 

4.1.2 Plaatjesroute 

Doelsoorten: amfibieën en kleine zoogdieren 

Tijdens de controles van de plaatjes welke verspreid over de taluds en op het dek van het 

ecoduct geplaatst zijn werden tijdens het eerste monitoringsjaar verschillende gewone padden en 

veldmuizen aangetroffen. 

 
Figuur 6. Gewone pad onder een van de plaatjes bij de stobbenwal op het dek van het ecoduct. 

4.1.3 Poelenonderzoek 

Doelsoorten: amfibieën 

Tijdens de inventarisaties op 9 april en 12 juni zijn beide poelen onderzocht op de aanwezigheid 

van amfibieën met behulp van een schepnet. Op 9 april stond de poel aan de westzijde van het 

ecoduct nagenoeg droog. Daarnaast waren beide poelen nog nauwelijks begroeid. In de poelen 

werden dan ook geen amfibieën aangetroffen. Tijdens het bezoek op 12 juni stond er in beide 

poelen meer water en was de vegetatie op de oevers al enigszins ontwikkeld. Ook tijdens deze 

bemonstering met schepnet werden geen amfibieën aangetroffen in de poelen. Tijdens de 

overige veldbezoeken zijn de poelen eveneens gecontroleerd op de aanwezigheid van amfibieën. 

Deze zijn daarbij niet aangetroffen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de poel aan de westzijde 

op 19 juni en alle daarop volgende bezoeken volledig droog stond. De poel aan de oostzijde 

stond droog vanaf het bezoek op 9 juli. Daardoor waren deze poelen tijdens de rest van de 

onderzoeksperiode niet aantrekkelijk voor amfibieën. 
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4.1.4 Zichtwaarnemingen en sporenonderzoek 

Doelsoorten: zoogdieren en amfibieën 

Tijdens het onderzoek met sporenplaten in de faunabuis op het ecoduct en in de kleinwildtunnel 

zijn op beide plaatsen prenten (pootafdrukken) van de gewone bosmuis vastgelegd. Daarnaast 

werden bij de faunabuis op het ecoduct prenten van een wezel dan wel hermelijn vastgelegd. 

Gezien de waarneming van een wezel met de wildcamera in de tunnel betreffen het vermoedelijk 

prenten van hetzelfde dier.  

Tijdens de veldbezoeken zijn verschillende veldmuizen waargenomen. Daarnaast werden haas 

en konijn gezien. Bij beiden poelen werden tijdens meerdere bezoeken prenten van ree 

waargenomen. Tijdens het eerste bezoek op 9 april werden prenten van een steenmarter 

waargenomen op de oever van de poel aan de oostzijde. Tijdens het laatste veldbezoek op 30 

september werden drie grote wroetplekken van wild zwijn aangetroffen op het oostelijke talud van 

het ecoduct.  

Figuur 7. Tijdens vrijwel alle veldbezoeken werden prenten van ree aangetroffen in de modder bij een of 

beide drinkpoelen.  

4.1.5 Vleermuiskelder 

Tijdens alle bezoeken is de vleermuiskelder visueel gecontroleerd op de aanwezigheid van 

vleermuizen. Deze zijn niet waargenomen tijdens de monitoringsronden.  
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4.2 Monitoring 2020 

Bij de monitoring in 2019 bleken vrijwel alle doelsoorten, waarvan bekend is dat ze voorkomen in 

de omgeving van het ecoduct, deze al te gebruiken om de weg te passeren. Onderstaand worden 

per onderzoeksmethode de resultaten weergegeven van de monitoring van het gebruik 

gedurende het tweede jaar na afronding van de bouw van het ecoduct. 

4.2.1 Wildcamera’s 

Doelsoorten: kleine- en middelgrote zoogdieren 

Gedurende de onderzoeksperiode 2020 zijn zesmaal wildcamera’s geplaatst bij de faunatunnel 

op het dek van het ecoduct en bij de kleinwildtunnel onder de Turnhoutsebaan door. 

Onderstaand per locatie de resultaten van dit onderzoek.  

Faunatunnel ecoduct 

Op de wildcamera bij het ecoduct zijn tijdens dit monitoringsjaar acht soorten zoogdieren 

waargenomen. Meest frequent vastgelegd op beeld zijn gewone bosmuis, haas, konijn, huiskat 

en steenmarter. Van deze soorten is ook vastgesteld dat deze de faunabuis inlopen en gebruiken 

om van zich van de ene naar de andere zijde van het ecoduct te verplaatsen. Dieren lopen de 

faunabuis ook regelmatig in om deze vervolgens weer aan dezelfde kant te verlaten. Naast 

bovengenoemde soorten zijn egel, wezel en veldmuis vastgelegd op de wildcamera.  

Ree is dit jaar niet op de camera vastgelegd, maar dat was ook een toevalstreffer in 2019 gezien 

deze dieren natuurlijk niet door de tunnel heen gaan. Meerdere huiskatten gebruikte de tunnel in 

2020 om in te slapen. Hetgeen ongunstig is voor het gebruik door wilde dieren. 

 

 
Figuur 8. Steenmarter vastgelegd op beeld door de wildcamera bij de faunabuis op het dek.  
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Figuur 9. Wezel vastgelegd op beeld door de wildcamera bij de faunabuis op het ecoduct. 

Kleine faunatunnel 

Bij de kleinwildtunnel zijn tijdens dit monitoringsjaar de gewone bosmuis, egel, haas en bosuil 

waargenomen. De waarneming van de bosuil is bijzonder. Op de foto’s is duidelijk te zien dat het 

dier tot ongeveer een meter diep de tunnel in is gegaan, tenminste twee nachten op rij. 

Vermoedelijk heeft de uil op de muizen gejaagd welke zich ophielden in de buis. Een bosuil 

gebruikt de tunnel uiteraard niet om de weg te passeren. De vos die in 2019 meerdere malen in 

de tunnel is waargenomen werd dit jaar niet op beeld vastgelegd. 
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Figuur 10. Bosuil vastgelegd op beeld door de wildcamera bij de kleinwildtunnel. 

 

4.2.2 Plaatjesroute 

Doelsoorten: amfibieën en kleine zoogdieren 

Tijdens de controles van de plaatjes welke verspreid over de taluds en op het dek van het 

ecoduct geplaatst zijn werden net als tijdens het eerste monitoringsjaar veldmuizen aangetroffen. 

Dit jaar werd slechts eenmaal een gewone pad aangetroffen onder de tegels. Andere amfibieën 

dan gewone pad werden niet aangetroffen. In 2019 werden nog meerdere padden aangetroffen 

onder de plaatjes tijdens vrijwel iedere controle. 
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Figuur 11. Nest van veldmuizen aangetroffen onder een van de plaatjes op het dek van het ecoduct. 

4.2.3 Poelenonderzoek 

Doelsoorten: amfibieën 

Tijdens geen van de veldbezoeken die uitgevoerd zijn in 2020 stond er water in de poelen. De 

poelen zijn inmiddels beiden begroeid geraakt. De vegetatie is door het droogstaan van de 

poelen echter vrijwel gelijk aan die van de rest van de taluds. Ieder bezoek zijn de poelen wel 

gecontroleerd op de aanwezigheid van amfibieën. Maar zoals te verwachten zijn deze niet 

aangetroffen. Dat hangt samen met het vrijwel jaarrond droogstaan van de poelen. Daardoor 

waren deze poelen niet aantrekkelijk voor amfibieën welke wegtrekken naar 

voortplantingswateren.  

4.2.4 Zichtwaarnemingen en sporenonderzoek 

Doelsoorten: zoogdieren en amfibieën 

Tijdens het onderzoek met sporenplaten zijn in de kleinwildtunnel en de faunabuis op het ecoduct 

prenten van gewone bosmuis, egel en haas vastgelegd. Daarnaast werden bij de faunabuis op 

het ecoduct prenten van een wezel of hermelijn en een steenmarter of boommarter vastgelegd. 

Gezien de waarneming van steenmarter en wezel met de wildcamera in de faunabuis betreffen 

het vermoedelijk prenten van wezel en steenmarter.  
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Figuur 12. Afdrukken van haas en gewone bosmuis op een van de vellen papier uit de faunabuis op het 

ecoduct.  

Tijdens vrijwel alle veldbezoeken werden op de taluds van het ecoduct pootafdrukken en 

wroetplekken van wild zwijn aangetroffen. Ook werden afdrukken van ree aangetroffen. Deze 

waren aanwezig aan weerszijden van het ecoduct. Tussen de stobben van de stobbenwal aan de 

oostzijde van het ecoduct werden uitwerpselen van een steen- of boommarter aangetroffen. 

Omdat de steenmarter regelmatig is waargenomen met de wildcamera nabij de vindplaatsen van 

de uitwerpselen is het meest voor de hand liggend dat ook dit uitwerpselen van een steenmarter 

betreffen.  
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Figuur 13. Wroetsporen van wilde zwijnen in het gronddek van het ecoduct.  

4.2.5 Vleermuiskelder 

Tijdens alle bezoeken is de vleermuiskelder visueel gecontroleerd op de aanwezigheid van 

vleermuizen. Tijdens geen van de monitoringsronden werden vleermuizen aangetroffen in de 

vleermuiskelder. Al vroeg in het seizoen is de vrije aanvliegroute voor vleermuizen naar het 

verblijf belemmert geraakt doordat pitrus en andere planten hard groeien op de nattere plek voor 

de ingang van de vleermuiskelder. Deze vegetatie verhinderd de vrije aanvliegroute voor 

vleermuizen wat de kans op gebruik van de kelder door deze dieren stek beperkt. 
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Figuur 14. Sterke groei van pitrus en overige vegetatie vormt een obstakel voor de vrije aanvliegroute van 

vleermuizen naar de ingang van de kelder.  

4.3 Monitoring 2021 

Onderstaand worden per onderzoeksmethode de resultaten weergegeven van de monitoring van 

het gebruik gedurende het derde jaar na afronding van de bouw van het ecoduct. 

4.3.1 Wildcamera’s 

Doelsoorten: kleine- en middelgrote zoogdieren 

Gedurende de onderzoeksperiode 2020 zijn vijfmaal wildcamera’s geplaatst bij de faunatunnel op 

het dek van het ecoduct en bij de kleinwildtunnel onder de Turnhoutsebaan door. Onderstaand 

per locatie de resultaten van dit onderzoek.  

Faunatunnel ecoduct 

Op het ecoduct zijn gedurende de monitoring in 2021 vijf soorten zoogdieren waargenomen. Te 

weten gewone bosmuis, veldmuis, gewone bosspitsmuis, huiskat en steenmarter. Van deze 

soorten is ook vastgesteld dat deze de faunabuis inlopen en gebruiken om van zich van de ene 

naar de andere zijde van het ecoduct te verplaatsen. Ook dit jaar liepen vooral de muizen de 

faunabuis regelmatig in om deze vervolgens weer aan dezelfde kant te verlaten. De gewone 

bosspitsmuis werd nog niet eerder waargenomen tijdens de monitoring. Naast twee regelmatig 

op beeld terugkerende huiskatten werd dit jaar met grote regelmaat de steenmarter vastgelegd 

op beeld. Tijdens de gehele onderzoeksperiode werd deze soort meerdere malen per week in en 

voor de faunatunnel waargenomen. Eind mei verschenen naast het volwassen dier tenminste drie 

jongen op camera. Het betreffen jongen van dit jaar welke samen met hun moeder op 
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ontdekkingstocht door hun leefgebied aan het gaan zijn. Zeer waarschijnlijk heeft de steenmarter 

haar jongen op het ecoduct of daar dichtbij gekregen. Uit de opnames is in ieder geval op te 

maken dat het ecoduct zelf een belangrijk onderdeel van het leefgebied is geworden van deze 

steenmarters.  

Dit jaar werden geen hazen en konijnen vastgelegd op beeld bij de faunatunnel. Dit kan 

samenhangen met het intensieve gebruik van het gebied door de steenmarters wat prooidieren 

afschrikt. Het eerste jaar waren er ook al steenmarters aanwezig maar werden deze minder 

frequent waargenomen. Doordat de vegetatie op het dek inmiddels ook goed tot ontwikkeling is 

gekomen is er op het dek veel meer dekking aanwezig. Dit kan er toe leiden dat konijnen en 

hazen minder noodzaak zien de dekking van de tunnel te benutten bij het oversteken van het 

ecoduct en verklaren waarom deze dieren nu niet vastgelegd zijn met deze wildcamera. 

Figuur 15. Jonge steenmarters vastgelegd op beeld door de wildcamera bij de faunabuis op het ecoduct. 

Kleine faunatunnel 

Bij de kleinwildtunnel zijn dit jaar gewone bosmuis, huiskat, vos en steenmarter waargenomen. 

Daarbij werd van de steenmarter zeer regelmatig gebruik vastgesteld. Op deze locatie werden 

geen jonge steenmarters geregistreerd zoals bij het ecoduct wel het geval was.  

4.3.2 Plaatjesroute 

Doelsoorten: amfibieën en kleine zoogdieren 

Tijdens de controles van de plaatjes welke verspreid over de taluds en op het dek van het 

ecoduct geplaatst zijn werden ook dit jaar regelmatig veldmuizen en nesten van veldmuizen 

aangetroffen. Bij de controles werden geen amfibieën of reptielen gevonden op of onder de 

plaatjes of het liggend hout (stobbewallen) op het ecoduct en in het aanloopgebied. 
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4.3.3 Poelenonderzoek 

Doelsoorten: amfibieën 

Net als in 2020 stond ook dit jaar tijdens geen van de veldbezoeken water in de poelen en de 

aanwezige vegetatie laat zien dat dit ook niet vaak het geval is. Tijdens de controles werden dan 

ook geen amfibieën aangetroffen in of rondom de poelen. 

4.3.4 Zichtwaarnemingen en sporenonderzoek 

Doelsoorten: zoogdieren en amfibieën 

Het onderzoek met sporenplaten heeft geen afdrukken van andere soorten opgeleverd dan welke 

geregistreerd zijn met de wildcamera’s. Het merendeel van de prenten was afkomstig van 

gewone bosmuis, steenmarter en huiskat. Ook dit jaar werden wroetsporen van wilde zwijnen 

aangetroffen op de taluds van het ecoduct maar wel in veel mindere mate dan afgelopen jaar. Er 

werden dit jaar geen pootafdrukken op het ecoduct aangetroffen. Dat is te verklaren doordat het 

ecoduct inmiddels vrijwel geheel begroeid is geraakt waardoor er ook geen prenten in zand of 

modder worden afgezet. Er is geen reden om aan te nemen dat het gebruik door ree en wild 

zwijn is afgenomen. Om hier meer zekerheid over te krijgen zou gebruik gemaakt moeten worden 

van de beelden welke opgenomen zijn door de grote wildcamera op het ecoduct.  

4.3.5 Vleermuiskelder 

Gedurende de veldbezoeken werden geen vleermuizen of sporen van vleermuizen aangetroffen 

in het vleermuizenverblijf. Mogelijk dat vleermuizen deze nog niet ontdekt hebben. Voor de 

ingang van het verblijf is de vegetatie verwijderd en is schraal beton aangebracht in het voorjaar. 

Hierdoor raakt de ingang minder snel begroeid en blijft er een vrije aanvliegroute voor de dieren 

beschikbaar. Hopelijk ontdekken de dieren dit verblijf op korte termijn als winterverblijfplaats. Het 

is bekend dat het enige jaren kan duren voordat dergelijke plekken ontdekt worden door 

vleermuizen.  
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5. Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusie monitoring 2019 

Tijdens de monitoring in 2019 zijn in totaal 9 soorten grondgebonden zoogdieren vastgesteld op 

het ecoduct: ree, wild zwijn, konijn, haas, egel, steenmarter, wezel, gewone bosmuis en 

veldmuis. Bij de kleinwildtunnel zijn in totaal 3 soorten grondgebonden zoogdieren vastgesteld, 

namelijk gewone bosmuis, egel en vos. Tevens is de gewone pad aangetroffen op het ecoduct.  

Wat betreft zoogdieren gebruiken met name ree, haas, konijn en steenmarter het ecoduct 

frequent. Van het konijn, haas, gewone bosmuis, steenmarter en wezel is tevens vastgesteld dat 

zij de faunabuis op het ecoduct gebruiken om de oversteek te maken. Op het ecoduct zijn 

meerdere gewone padden aangetroffen, welke het ecoduct gebruiken als (onderdeel van) 

leefgebied. In de poelen is dit seizoen nog geen voortplanting van amfibieën vastgesteld.  

Op basis van de monitoring blijkt dat de verbinding al regelmatig gebruikt wordt door gidssoort 

ree. Daarnaast werd tijdens het eerste monitoringsjaar direct na de afronding van de passage al  

gebruikt door doelsoorten steenmarter, wezel, konijn, haas en gewone pad vastgesteld. Van de 

vos is vastgesteld dat deze de kleinwildtunnel heeft gebruikt.  

Geconcludeerd kan worden dat het ecoduct ondanks dat dit pas in maart 2019 is opgeleverd al in 

hetzelfde jaar gebruikt werd door gidssoort ree. Daarnaast hebben ook alle doelsoorten waarvan 

bekend is dat zij voorkomen in de omgeving van de passage hier gebruik van gemaakt. De vos is 

nog niet vastgelegd op het ecoduct zelf maar wel in de kleinwildtunnel.  

De das, bunzing, en hermelijn zijn in 2019 nog niet aangetoond op de faunapassage. Uit de 

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) zijn uit de omgeving van de faunapassage geen 

waarnemingen van deze soorten bekend van de afgelopen tien jaar (2008-2019). Monitoring in 

de komende jaren moet laten zien of ook deze soorten de passage weten te vinden om de 

Turnhoutsebaan over te steken. Daarvoor is het natuurlijk wel van belang dat deze soorten 

voorkomen in de omgeving van de passage. Maar het gebruik van het ecoduct door onder 

andere steenmarter en wezel geeft vertrouwen dat ook deze andere marterachtigen de oversteek 

kunnen maken via het ecoduct als zij daar behoefte aan hebben. 

5.2 Conclusie monitoring 2020 

Gedurende de monitoring in 2020 zijn in totaal 10 soorten grondgebonden zoogdieren 

vastgesteld op het ecoduct: ree, wild zwijn, konijn, haas, egel, steenmarter, wezel, gewone 

bosmuis, veldmuis en huiskat. Opvallend was dat meerdere huiskatten op camera werden 

vastgelegd, terwijl dat in het eerste jaar niet het geval was. Bij de kleinwildtunnel zijn in totaal 3 

soorten grondgebonden zoogdieren vastgesteld, namelijk gewone bosmuis, egel en haas. De vos 

die in 2019 nog werd waargenomen kon dit jaar niet vastgesteld worden. Wel werd de tunnel dit 

jaar ook gebruikt door haas, hetgeen niet eerder vastgesteld was. Ook werd een bosuil meerdere 

malen vastgelegd in de kleinwildtunnel. Vermoedelijk jaagt het dier op de gewone bosmuizen die 

de tunnel met grote regelmaat bezoeken. Op het ecoduct werd dit jaar slechts eenmaal een 

gewone pad aangetroffen. Dat is veel minder dan in 2019. Overige amfibieën werden niet 

waargenomen. De afname van het aantal gewone padden kan samenhangen met het afnemen 

van de vochtigheid van het gronddek en de afwezigheid van oppervlaktewater. Hierdoor trekken 

de dieren weg naar andere gebieden om zich voort te kunnen planten.   

Wat betreft zoogdieren gebruiken inmiddels ree, wild zwijn, haas, konijn, steenmarter en huiskat 

het ecoduct frequent. Van het konijn, haas, gewone bosmuis, steenmarter, wezel en huiskat is 

tevens vastgesteld dat zij de faunabuis op het ecoduct gebruiken om de oversteek te maken. In 
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de poelen is dit seizoen geen voortplanting van amfibieën vastgesteld. De poelen stonden dan 

ook de gehele onderzoeksperiode tijdens alle controles volledig droog. Hierdoor zijn deze niet 

geschikt als voortplantingswater.  

Geconcludeerd kan worden dat het ecoduct ook in 2020 gebruikt werd door gidssoort ree en alle 

zoogdieren welke opgenomen waren als doelsoort, waarvan ook bekend is dat zij voorkomen in 

de omgeving van het ecoduct. Door het ontbreken van voortplantingswater en voldoende 

vochtige plaatsen blijft het gebruik van het ecoduct door amfibieën achter op de verwachting. 

Reptielen zijn nog niet aangetroffen op het ecoduct, maar hiervan zijn ook geen populaties 

bekend uit de directe omgeving van het ecoduct. 

5.3 Conclusie monitoring 2021 

Tijdens de monitoring in 2021 zijn in totaal 6 soorten grondgebonden zoogdieren vastgesteld op 

het ecoduct: wild zwijn, steenmarter, gewone bosmuis, veldmuis, gewone bosspitsmuis en 

huiskat. De gewone bosspitsmuis werd dit jaar voor het eerst vastgesteld op het ecoduct. De 

verwachting is dat gidssoort ree ook nog steeds gebruik maakt van het ecoduct. Door het 

begroeid raken van het gehele ecoduct konden geen prenten meer gevonden worden. Ook waren 

er geen toevalstreffers van reeënpoten voor de wildcamera bij de faunabuis als in het eerste 

monitoringsjaar. Om zekerheid te krijgen over het gebruik moeten de beelden van de grote 

wildcamera geanalyseerd worden. Er is geen reden om aan te nemen dat reeën het ecoduct nu 

niet meer gebruiken juist nu de vegetatie goed ontwikkeld is. De steenmarter heeft het zo naar 

zijn zin op het ecoduct dat dit een kerngebied is geworden van het leefgebied. Een vrouwelijke 

steenmarter heeft ook jongen gekregen, vermoedelijk in een verblijfplaats in de stobbenwal op 

het ecoduct zelf. Steenmarters gebruiken de faunabuis onder de weg ook regelmatig. Naast 

steenmarter is de faunabuis dit jaar ook gebruikt door vos, gewone bosmuis en huiskatten.  

De poelen zijn niet geschikt als voortplantingswater voor amfibieën en kunnen zelfs in een natte 

zomer als dit jaar daarvoor niet voldoende water vasthouden. Ondanks dat waterhoudende 

poelen ook een positief effect hebben op het gebruik van het ecoduct door zoogdieren lijkt dat 

voor deze soortgroep geen sterk beperkende factor. Ook zonder water in de poelen wordt het 

ecoduct goed gebruikt door zoogdieren namelijk. Amfibieën lijken met uitzondering van de 

gewone pad het ecoduct niet of nauwelijks te gebruiken. Reptielen zijn dit jaar niet aangetroffen 

op het ecoduct maar ook niet in de ruime omgeving van het ecoduct. Op basis van de 

vegetatieontwikkeling in combinatie met de stobbenwal lijken de omstandigheden momenteel wel 

geschikt te zijn voor soorten als levendbarende hagedis, hazelworm en gladde slang om de 

oversteek te kunnen maken als zij deze weten te bereiken.   

5.4 Aanbevelingen 

Tijdens de monitoring van de faunapassage is gebleken dat de poelen aan beide zijden van het 

ecoduct snel droogvallen. Zowel 2019 als 2020 waren erg droge zomers met weinig regenval, 

maar ook in 2021 met veel regen trok water na regenval snel weg uit de poelen. Het is aan te 

raden beide poelen te voorzien van een klei- of leemlaag van voldoende dikte om regenwater 

beter vast te houden. Daarmee krijgen waterplanten een betere kans zich te ontwikkelen en zijn 

de poelen geschikt als voortplantingswater voor amfibieën en als leefgebied voor allerlei soorten 

insecten. Ook ontstaat er daarmee een completer leefgebied voor dieren die jaarrond op het 

ecoduct verblijven en is de functie als drinkpoel grotere delen van het jaar aanwezig. Want deze 

is natuurlijk juist in de droogste perioden van het jaar van het grootste belang voor de dieren en 

kan ze dan ertoe aanzetten de oversteek via het ecoduct te maken. 
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