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1. Inleiding
Regio Hart van Brabant heeft in 2018 het Natuurbod Hart van Brabant aangeboden aan provincie en
het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). In het Natuurbod is opgenomen dat de regio aan de slag gaat
met het vervolg. Uit het document ‘Tussenbalans 2020 Natuurbod Regio Hart van Brabant’ blijkt dat in
2021 behoefte is aan een vervolgproject op een aantal faunapassages. Deze faunapassages maken
onderdeel uit van het natuurbod en zijn cruciaal in het functioneren van het netwerk.
Dit project is nodig omdat blijkt dat veel ecologische noord-zuidverbindingen nog ontbrekende
schakels hebben door de oost-west lopende hoofdinfrastructuur van de snelweg. Rijkswaterstaat wil
binnenkort werkzaamheden aan de snelweg A58 gaan verrichten. Daarom is het wenselijk om de visie
van Regio Hart van Brabant op de passeerbaarheid van de faunapassages gereed te hebben ten
behoeve van de planning en uitvoering van de werkzaamheden aan de A58.
Voor deze visie is gekeken naar het tracé van de A58 tussen Breda en Tilburg vanaf de gemeentegrens
tussen Breda en Gilze-Rijen tot knooppunt de Baars. Binnen dit tracé bevinden zich de volgende
Ecologische Verbindingszones (EVZ):
• Gilzewouwerbeek
o Gemeente Gilze-Rijen
o Waterschap Brabantse Delta
• Groote Leij
o Gemeente Tilburg / Gilze-Rijen
o Waterschap Brabantse Delta
• Hultensche Leij
o Gemeente Tilburg / Gilze-Rijen
o Waterschap Brabantse Delta
• Oude Leij
o Gemeente Tilburg / Goirle
o Waterschap Brabantse Delta
• Nieuwe Leij
o Gemeente Tilburg / Goirle
o Waterschap De Dommel
De Gilzewouwerbeek is momenteel niet aangewezen als EVZ maar door de ontwikkelingen die ten
noorden en zuiden van de passage van deze beek plaatsvinden is deze wel meegenomen. Voor de
Nieuwe Leij geldt dat deze net buiten de projectgrenzen van de verbreding valt. Deze is toch
meegenomen in dit rapport om vast te stellen of eenvoudige oplossingen mogelijk zijn.
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Figuur 1: Locaties faunapassages A58 Breda-Tilburg

1.1

Methodiek

Deze visie is opgesteld door Orbis in opdracht van het programmabureau van de regio Hart van
Brabant. Bij de totstandkoming van deze visie zijn de volgende partijen actief betrokken:
• Waterschap Brabantse Delta (werkgroep regio Hart van Brabant)
• Waterschap De Dommel
• Gemeente Gilze-Rijen (werkgroep regio Hart van Brabant)
• Gemeente Goirle (werkgroep regio Hart van Brabant)
• Gemeente Tilburg (werkgroep regio Hart van Brabant)
• Gemeente Breda
• TWM Gronden B.V.
• Natuurbalans-Limes Divergens
Om te komen tot een visie over de faunapasserbaarheid van de A58 tussen Breda en Tilburg zijn de
volgende stappen genomen:
Locatiebezoeken
Om vast te stellen hoe de huidige situatie is zijn alle locaties bezocht aan zowel de noord- als zuidzijde
van de A58. Deze bezoeken hebben plaatsgevonden in februari 2021.
Vaststellen doelsoorten
Op basis van beschikbare gegevens van de provincie Noord-Brabant, gemeenten en waterschappen
over de EVZ’s zijn de doelsoorten voor de faunapassages vastgesteld. Dit zijn de soorten die van noord
naar zuid over of onder de A58 moeten kunnen migreren.
Inventarisatie huidige ecologische situatie
Om vast te stellen welke doelsoorten reeds aan de noord en zuidzijde rond de passages voorkomen
zijn beschikbare rapporten, waarneming.nl en de NDFF geraadpleegd. Op basis van deze inventarisatie
is bepaald voor welke doelsoorten het inrichten van een passage het meest kansrijk of effectief is.
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Hydrologie
Omdat het natte EVZ’s betreft is ook gekeken of de huidige hydrologische inrichting bij de huidige
breedte en een eventuele verbreding van de A58 voldoende is.
Werksessies
In werksessies zijn met de betrokken partijen de verschillende oplossingen voor het inrichten van de
passages besproken en afgewogen.
Oplossingen
Met de resultaten van de werksessies is een zo realistisch mogelijke oplossing voor de toekomstige
inrichting van de EVZ’s opgesteld die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de vastgestelde
doelsoorten. Hierbij is gekeken naar de passeerbaarheid van het tracé als geheel en de mogelijkheden
die de verschillende EVZ-locaties en de omgeving bieden.

1.2

Uitgangspunten aanpassing A58

Voor de aanpak van de A58 worden momenteel drie alternatieven bekeken. Bij alternatieven een en
twee wordt het talud van de weg niet of nauwelijks aangepast, hierdoor verandert de lengte van de
passages niet ten opzichte van de huidige situatie. Bij alternatief drie is sprake van externe uitbreiding
van het aantal rijbanen. Hiervoor is aanpassing van het talud, bruggen, viaducten en duikers nodig.

Figuur 6: Principes capaciteitsuitbreiding (Antea Group, 2020)
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Het uitgangspunt voor de hydrologische en ecologische opgave is dat bij alternatief 3 de lengte van
het traject van de passage met maximaal 15% toeneemt.
De gehanteerde lengtes komen daarmee op:
EVZ
Huidige lengte
Gilzewouwerbeek
68,00 m
Groote Leij
73,00 m
Hultensche Leij
58,00 m
Oude Leij
55,00 m
Niewe Leij
56,94 m

Lengte bij verbreding A58
78,20 m
83,95 m
66,70 m
63,25 m
65,48 m
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2. Huidige situatie
Op dit moment zijn de vijf faunapassages niet of nauwelijks ingericht als faunapassage. In dit
hoofdstuk wordt per passage de huidige situatie omschreven.

2.1

Gilzewouwerbeek

De Gilzewouwerbeek begint op het punt waar de Voortse Leij en de Schellenkensloop/Kleine Heikense
Leij samenkomen. Deze ontspringen in het gebied ten westen van Gilze. De beek heet hier eerst nog
de Grote Wouwer Leij en gaat dan over in de Gilzewouwerbeek. De Gilzewouwerbeek stroomt in
noordwestelijke richting onder de A58 door naar Bavel en stroomt dan via de Bredase singels de Mark
in. Momenteel wordt burgerinitiatief Wouwervallei uitgevoerd in samenwerking met gemeente Breda
en Gilze-Rijen en waterschap Brabantse Delta de ecologische en hydrologische situatie van de beek te
verbeteren.

Figuur 2: Locatie duiker Gilzewouwerbeek
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Locatiebezoek
De Gilzewouwerbeek loopt aan de noordzijde van de A58 door een agrarisch perceel, op het moment
van bezoek een weiland. Er staat een raster tussen de duiker en de A58, verder ligt de beek compleet
vrij langs de noordzijde en staat er een raster langs de zuidzijde.
Aan de zuidkant van de duiker loopt de Gilzewouwerbeek langs een boomkweker en een weiland.
Direct ten zuiden van de duiker zijn er twee afwateringssloten aan de beek gekoppeld via duikers. Er
zijn geen rasters aanwezig, behalve langs de A58.
De duiker is van beton, er zijn geen faunavoorzieningen aanwezig.

Figuur 3: Noordzijde van de Gilzewouwerbeek

Figuur 4: Zuidzijde van de Gilzerwouwerbeek
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Huidige ecologische situatie
De Gilzewouwerbeek is deels onderdeel van EVZ Molenschotse heide. Het gedeelte van de beek waar
de duiker ligt en stroomopwaarts hiervan zijn geen onderdeel van de EVZ. De inrichting van EVZ
Molenschotse heide is momenteel in uitvoering, de toekomstige inrichting is voornamelijk gebaseerd
op het habitat van de boomkikker. Zo komt er bijvoorbeeld een groen viaduct over de
Woestenbergseweg.
De Gilzewouwerbeek is van oorsprong een meanderende laaglandbeek die in de jaren ‘60 door
grootschalige ruilverkaveling is gekanaliseerd. Momenteel is de beek grotendeels een rechte sloot die
dient voor de afwatering van de landbouw en weinig ecologische waarde heeft. Ook de directe
omgeving van de beek bestaat momenteel uit intensief gebruikte landbouwgrond.

Figuur 5: Locatie en status nabijgelegen EVZ's
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2.2

Groote Leij

De duiker ‘Groote Leij’ bevindt zich onder de A58 waar de A58 kruist met de N260 (figuur 1). De Groote
Leij begint ten westen van de N260 tussen Gilze en Alphen in, naast natuurgebied de Chaamse bossen.
Net ten zuiden van Gilze loopt de beek onder de N260 door waarna de beek de N260 volgt onder de A58
door en kruist daarna nogmaals de N260. De Groote Leij loopt bij het verdeelwerk via de Koppelleiding
naar de Dongevallei en dan naar het Wilhelminakanaal.

Figuur 6: Locatie duiker Groote Leij
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Locatiebezoek
De Groote Leij ligt aan beide zijden van de duiker tussen de A58 en de afrit/oprit in waarna de beek via
een andere duiker onder de oprit en afrit doorloopt. Er staat een raster rondom de beek, onder het
naastgelegen viaduct ligt een ecopassage bestaande uit boomstobben.

Figuur 7: Noordzijde van de Groote Leij

Figuur 8: Zuidzijde van de Groote Leij
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Huidige ecologische situatie
De beek de Groote Leij is onderdeel van de gelijknamige EVZ Groote Leij. De A58 is de grens tussen het
traject Groote Leij, Wijkevoort (ten noorden van de A58) en het traject Groote Leij, Midden Brabant
poort (ten zuiden van de A58).

Figuur 9: Locatie en status nabijgelegen EVZ's
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2.3

Hultensche Leij

De faunapassage/duiker ‘Hultensche Leij’ bevindt zich onder de A58 ter hoogte van de
Tilburgsebaan/Gilzerbaan (zie figuur 1). De Hultensche Leij start in het agrarische gebied ten oosten
van de N206 tussen Alphen en Gilze, loopt onder de A58 en de Gilzerweg door richting het
noordwesten waar hij zich bij de Groote Leij voegt net voordat de Groote Leij onder de N260 doorgaat.

Figuur 10: Locatie duiker Hultensche Leij
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Locatiebezoek
De beek loopt aan de noordzijde van de A58 langs een bosje door een weiland met een
natuurbestemming, waarna hij via twee duikers onder de Vosheining en de Tilburgsebaan doorloopt.
Aan de zuidkant loopt de beek na een aantal meter onder een onverharde, doodlopende weg door via
een duiker waarna de beek tussen twee weilanden met agrarische bestemming door loopt.
De duiker is van beton en heeft aan de oostzijde een houten loopplank voor fauna. Het gedeelte van de
houten loopplank dat buiten de duiker ligt is niet meer in goede staat maar functioneert nog wel.

Figuur 11: Zuidzijde van de duiker onder de A58

Figuur 12: Noordzijde van de duiker onder de A58
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Huidige ecologische situatie
De Hultensche Leij is onderdeel van Ecologische verbindingszone (EVZ) Hultense Leij (figuur 4). De
inrichting van de EVZ nabij de duiker is al in uitvoering, de EVZ ten zuiden en noorden hiervan zijn nog
niet gerealiseerd maar hebben een hoge prioriteit. De uitvoering staat gepland voor 2021.

Figuur 13: Locatie en status nabijgelegen EVZ's

EVZ de Hultensche Leij dient als verbinding tussen de natuurgebieden ’t Zand, Alphense bergen en de
Chaamse bossen bij het begin van de beek en de Groote Leij. Ten noorden van de A58 loopt de beek als
een groenblauw lint door het toekomstige bedrijventerrein Wijkevoort. Voor het traject ten noorden
van de A58 tot aan de uitstroom in de Groote Leij ligt een inrichtingsplan klaar (BTL Advies, 2016). Op
dit traject liggen twee handmatige stuwen. De beek en de duiker vallen in de zomer regelmatig droog.
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2.4

Oude Leij

De faunapassage/duiker ‘Oude Leij’ bevindt zich onder de A58 ter hoogte van Riel. De Leij ontspringt
uit een bron ten oosten van Baarle in de gemeente Baarle Nassau en stroomt tot en met de A58.
Hierna gaat de Leij over in de Oude Leij en daarna de Donge die door Tilburg (Reeshof) heen stroomt
tot hij bij het Wilhelminakanaal uitkomt.

Figuur 14: Locatie duiker Oude Leij
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Locatiebezoek
De beek loopt aan de noordkant van de A58 na enkele meters via een tweede duiker onder de Keistoep
door, natuurgebied de Kaaistoep in. Langs de Keistoep staan rasters, de rest van de beek ligt vrij. Aan
de zuidkant loopt de beek onder de Kwaden Hoek door via een tweede duiker. Hierna loopt de beek
door agrarisch en natuurgebied richting het zuidoosten. Langs de snelweg en de Kwaden hoek ter
hoogte van de beek staan vangrails. Aan beide zijden van de A58 wateren er afwateringssloten/greppels af in de beek. Er loopt een houten loopplank onder alle drie de duikers door, deze is nog in
redelijk goede staat.

Figuur 15: Zuidzijde duiker Oude Leij

Figuur 16: Noordzijde duiker Oude Leij
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Huidige ecologische situatie
De oude Leij direct ten noorden van de A58 is onderdeel van Ecologische verbindingszone (EVZ) Oude
Leij, Keistoep (nummer 204). Direct ten zuiden van de A58 is de beek onderdeel van de EVZ Oude Leij,
Leikant (nummer 203b en 203c). Zoals op onderstaande kaart (figuur 2) te zien is, is de EVZ net ten
zuiden van de A58 nog niet ingericht en ligt er nog een restopgave op het gedeelte ten noorden van de
A58. De EVZ ‘Oude Leij’ gaat verder stroomafwaarts, vanaf de Bredaseweg, over in EVZ ‘Dongezone’.
Het streefbeeld voor de EVZ is het Kader Richtlijn Water (KRW)-type stroomdalmoeras met als model
een ‘nat kralensnoer’, de al ingerichte delen van de EVZ zijn hierop gebaseerd. Echter is de beek
momenteel op veel locaties te breed en/of te diep, ligt naast of tussen landbouw in en/of zijn de
oevers beschoeid.
Ten zuiden van de A58 stroomt de Leij door natuurgebiedjes zoals de Regte Heide, Riels laag,
Ooievaarsnest en Riels Hoefke. Wanneer de Leij onder de A58 doorgaat komt hij uit in natuurgebied De
Kaaistoep. De beek en de EVZ die er langs ligt verbinden onder andere deze natuurgebieden met
elkaar.

Figuur 17: Locatie en status nabijgelegen EVZ's

Visie faunapassages A58 Breda-Tilburg – Programmabureau Regio Hart van Brabant

20

2.5

Nieuwe Leij

De passage ‘Nieuwe Leij’ bevindt zich onder de A58 aan de zuidoostrand van Tilburg (Figuur 1). De
Nieuwe Leij ontspringt op twee plekken, namelijk als de Poppelse Leij ten zuiden van Alphen-Chaam
en als de Rovertse Leij bij Poppel net over de Belgische grens. In Goirle komen deze twee beken bij
elkaar en vormen vanaf daar de Nieuwe Leij en de Oude Leij (een andere Oude Leij dan aan de
westzijde van Tilburg). De Nieuwe Leij stroomt onder de A58 door richting het Wilhelminakanaal
waarna hij overgaat in de Voorste Stroom en uiteindelijk de Essche Stroom.

Figuur 18: Locatie duiker Nieuwe Leij
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Locatiebezoek
De Nieuwe Leij stroomt aan de noordzijde van de A58 via een groenstrook tussen de A58 en een
woonwijk door richting het oosten. Over de duiker loopt een brug langs een geluidswal. Aan de
oostzijde ligt een veldje met paarden met een raster eromheen, de rest van de beek ligt vrij. De beek
loopt aan de zuidzijde van de duiker richting de Oostplas en de Oude Leij. Ook hier staan geen rasters
om de beek heen. Er zijn geen faunavoorzieningen aanwezig.

Figuur 19: Noordzijde duiker Nieuwe Leij

Figuur 20: Zuidzijde duiker Nieuwe Leij
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Huidige ecologische situatie
De beek de Nieuwe Leij is ter hoogte van de duiker onderdeel van EVZ Nieuwe Leij (nummer 273a).
Waar de beek overgaat in de Voorste Stroom ligt een EVZ met dezelfde naam. Deze EVZ is al
gerealiseerd en ingericht als een meanderende beek met bos, struweel, ruigte en moeras. De EVZ
Nieuwe Leij bestaat uit meerdere trajecten waarvan enkele kleine stukjes al zijn ingericht.

Figuur 21: Status ecologische verbindingszones
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2.6

Conclusie

De passages zelf zijn in de huidige situatie vooral ingericht om water af te voeren. Alleen de duikers
van de Oude Leij en de Hultensche Leij zijn voorzien van faunavoorzieningen in de vorm van een
loopplank. Het is niet bekend hoeveel deze planken gebruikt worden.
Vanwege de beperkte mogelijkheden die de bestaande duikers bieden om te dienen als volwaardige
faunapassage moet ook worden gekeken naar bestaande infrastructuur in de omgeving. Een deel van
de EVZ’s bevindt zich in de nabijheid van bestaande viaducten die de mogelijkheid bieden om de EVZ
om te leiden.
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3. Doelsoorten
3.1

Bepaling doelsoorten

Voor het bepalen van de doelsoorten is gekeken naar de huidige doel- en aandachtsoorten van de
EVZ’s die aan de beken gekoppeld zijn. Het is de bedoeling van een EVZ dat de gekozen doelsoorten
gebruik kunnen maken van de gehele verbinding en zodoende ook via de A58 de natuurgebieden
stroomopwaarts en stroomafwaarts kunnen bereiken. Hierdoor worden de doelsoorten van de EVZ’s
stroomopwaarts en stroomafwaarts ook gebruikt voor de faunapassages.
De prioritaire soorten van de provincie voor de EVZ’s zijn de doelsoorten met de hoogste prioriteit.
Deze zijn in 2018 vastgesteld in een analyse van de EVZ’s conform de Wet natuurbescherming door fa.
ZET/Sovon (Holt H. t., 2018), de vastgestelde EVZ’s zijn nodig om de prioritaire soorten (in dit project
boomkikker en kamsalamander) in een gunstige staat van instandhouding te krijgen. Binnen dit
project geldt dat voor de EVZ’s van de Groote Leij, Hultensche Leij en de Oude Leij. Het inrichten en
functioneren van deze EVZ’s is dus gekoppeld aan het wettelijk belang voor instandhouding van deze
soorten.
Verder is er gekeken naar doelsoorten die andere partijen hebben aangedragen zoals gemeenten en
waterschappen. Ook zijn in overleg met de werkgroep van Regio Hart van Brabant (zie 1.1)
aandachtsoorten bepaald. Per locatie is er een lijst opgesteld van doelsoorten of aandachtsoorten
per partij waarna voor de relevante soorten/prioritaire soorten is gekeken waar ze nu in de omgeving
voorkomen en van welke faunapassages ze gebruik kunnen maken.
3.1.1 Gilzewouwerbeek
De Gilzewouwerbeek is ter hoogte van de duiker geen onderdeel van een EVZ en heeft hierdoor geen
provinciale doelsoorten.
De Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) is als initiatiefnemer en kartrekker het
beekdalherstelproject ‘Wouwervallei’ gestart. Aan dit project werken meerdere partijen mee zoals de
gemeente Breda, de gemeente Gilze en Rijen, het Waterschap Brabantse Delta en Brabants
Landschap. Het doel van het project is om de beek een natuurlijkere loop te geven en natuur te
ontwikkelen in het beekdal. Aandachtsoorten voor het gebied, vanuit gemeente Gilze en Rijen, zijn met
name marterachtigen zoals steenmarter, boommarter, wezel, hermelijn, bunzing en das.
Aandachtsoorten vanuit Regio Hart van Brabant zijn boomkikker en kamsalamander omdat er
belangrijke populaties in het gebied zijn waarvoor extra mogelijkheden tot verspreiding en uitwisseling
van populaties gewenst zijn.
Vanuit de EVZ Molenschotse heide zijn de doelsoorten boomkikker, kamsalamander, bont dikkopje,
tengere pantserjuffer, levendbarende hagedis, laatvlieger, roodborsttapuit en hermelijn. Deze EVZ is
gekoppeld aan de Gilzewouwerbeek maar de doelsoorten zijn niet meegenomen omdat de EVZ de A58
al op een andere locatie kruist, namelijk bij de Woestenbergseweg. De doelsoorten van deze EVZ
kunnen gebruik maken van deze toekomstige verbinding.
Tabel 1: Doelsoorten vanuit de verschillende partijen

Soortgroep
Zoogdieren

Doelsoort Provincie

Doelsoort Waterschap
Brabantse Delta

Aandachtsoorten
Aandachtsoorten gemeente Gilze/Rijen werkgroep
steenmarter, boommarter, wezel,
Boomkikker,
hermelijn, bunzing, das
kamsalamander
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3.1.2 Groote Leij
Op provinciaal niveau zijn de boomkikker en kamsalamander aangewezen als prioritaire soorten. Naast
de provinciale doelsoorten zijn er doelsoorten aangewezen vanuit Waterschap Brabantse Delta en
gemeente Tilburg. Deze doelsoorten zijn aangewezen voor de inrichting van het traject tussen de
Gilzerbaan en de Bredaseweg, dit traject ligt stroomafwaarts van de duiker onder de A58. De
genoemde doelsoorten vanuit de provincie, het waterschap (Waterschap Brabantse Delta, 2017) en de
gemeente Tilburg (BTL Advies, 2016) zijn te zien in Tabel 2.
Tabel 2. Doelsoorten vanuit de verschillende partijen

Soortgroep

Doelsoort Provincie

Doelsoort Waterschap
Brabantse Delta

Amfibiëen

Boomkikker,
kamsalamander

Vinpootsalamander,
boomkikker

Reptielen

Bunzing,
watervleermuis

Oranje zandoogje, gehakkelde aurelia,
dagpauwoog, zwartsprietdikkopje,
oranjetipje, landkaartje, groot dikkopje,
bont dikkopje, hooibeestje
Bosbeekjuffer, bruine winterjuffer,
metaalglanslibel, glassnijder, bruine
glazenmaker, vroege glazenmaker,
blauwe breedscheenjuffer,
smaragdlibel, weidebeekjuffer
Bermpje, paling, vetje, riviergrondel,
rivierdonderpad
Egel, wezel, bunzing, laatvlieger,
watervleermuis, hermelijn

IJsvogel

Roodborsttapuit, graspieper, kneu,
grasmus, rietgors, steenuil, waterral,
ijsvogel, spotvogel, braamsluiper, patrijs

Bont dikkopje

Libellen

Weidebeekjuffer

Vissen

Vogels

Aandachtsoorten
werkgroep

Levendbarende hagedis

Dagvlinders

Zoogdieren

Aandachtsoorten gemeente Tilburg
Alpenwatersalamander,
kamsalamander, vinpootsalamander,
boomkikker

Naast deze soorten kunnen ook veel andere diersoorten, de zogenaamde ‘meeliftsoorten’ gebruik
maken van deze EVZ.
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3.1.3 Hultensche Leij
Op provinciaal niveau zijn de boomkikker en kamsalamander de aangewezen prioritaire soorten. Naast
de provinciale doelsoorten zijn er ook doelsoorten en aandachtsoorten aangewezen vanuit
Waterschap Brabantse Delta en gemeente Tilburg. Deze doelsoorten zijn aangewezen voor de
inrichting van het traject tussen de Gilzerbaan en de Groote Leij, dit traject ligt stroomafwaarts van de
duiker onder de A58. De genoemde doelsoorten vanuit het waterschap (Waterschap Brabantse Delta,
2017) en gemeente Tilburg (BTL Advies, 2016) zijn te zien in Tabel 3.
Tabel 3: Doelsoorten vanuit de verschillende partijen

Soortgroep

Doelsoort Provincie

Doelsoort Waterschap
Brabantse Delta

Amfibiëen

Boomkikker,
kamsalamander

Vinpootsalamander,
boomkikker

Reptielen

Aandachtsoorten gemeente Tilburg
Alpenwatersalamander,
kamsalamander, vinpootsalamander,
boomkikker

Aandachtsoorten
werkgroep

Levendbarende hagedis

Dagvlinders

Bont dikkopje

Libellen

Weidebeekjuffer

Vissen
Zoogdieren

Bunzing,
watervleermuis

Vogels

IJsvogel

Oranje zandoogje, gehakkelde aurelia,
dagpauwoog, zwartsprietdikkopje,
oranjetipje, landkaartje, groot dikkopje,
bont dikkopje, hooibeestje
Bosbeekjuffer, bruine winterjuffer,
metaalglanslibel, glassnijder, bruine
glazenmaker, vroege glazenmaker,
blauwe breedscheenjuffer,
smaragdlibel, weidebeekjuffer
Bermpje, paling, vetje, riviergrondel,
rivierdonderpad
Egel, wezel, bunzing, laatvlieger,
watervleermuis, hermelijn
Das
Roodborsttapuit, graspieper, kneu,
grasmus, rietgors, steenuil, waterral,
ijsvogel, spotvogel, braamsluiper,
patrijs, matkop, kleine bonte specht
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3.1.4 Oude Leij
Op provinciaal niveau zijn de boomkikker en kamsalamander prioritaire soorten voor de ecologische
verbindingszone. Naast de provinciale doelsoorten zijn er doelsoorten en aandachtsoorten
aangewezen vanuit Waterschap Brabantse Delta en gemeente Tilburg. Deze doelsoorten zijn
aangewezen voor de inrichting van het traject tussen de Gilzerbaan en de Bredaseweg, dit traject ligt
stroomafwaarts van de duiker onder de A58. De doelsoorten vanuit de provincie, het waterschap
(Waterschap Brabantse Delta, 2017) en de gemeente Tilburg (BTL Advies, 2016) zijn te zien in Tabel 4.
Tabel 4: Doelsoorten vanuit de verschillende partijen

Soortgroep
Amfibiëen
Reptielen

Doelsoort Provincie
Boomkikker,
kamsalamander

Doelsoort Waterschap
Brabantse Delta
Vinpootsalamander,
heikikker, boomkikker

Aandachtsoorten
werkgroep
Knoflookpad

Levendbarende hagedis

Dagvlinders

Bont dikkopje

Libellen

Zoogdieren

Weidebeekjuffer
Beekprik, bermpje,
kopvoorn, rivierprik,
serpeling, tiendoornige
stekelbaars, winde
Bunzing,
watervleermuis

Vogels

IJsvogel

Vissen

Aandachtsoorten gemeente Tilburg
Alpenwatersalamander,
kamsalamander

Oranje zandoogje, gehakkelde aurelia,
dagpauwoog, zwartsprietdikkopje,
oranjetipje, landkaartje, groot dikkopje,
bont dikkopje, hooibeestje
Bosbeekjuffer, bruine winterjuffer,
metaalglanslibel, glassnijder, bruine
glazenmaker, vroege glazenmaker,
blauwe breedscheenjuffer,
smaragdlibel, weidebeekjuffer

Bermpje, paling, vetje, riviergrondel,
rivierdonderpad
Egel, wezel, bunzing, laatvlieger,
watervleermuis, hermelijn
Roodborsttapuit, graspieper, kneu,
grasmus, rietgors, waterral, ijsvogel,
spotvogel, braamsluiper, patrijs,
matkop, kleine bonte specht

Das
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3.1.5 Nieuwe Leij
Op provinciaal niveau zijn geen prioritaire soorten aangewezen voor de ecologische verbindingszones
langs de Nieuwe Leij. Er zijn echter wel doelsoorten aangewezen vanuit Waterschap De Dommel. Deze
doelsoorten zijn aangewezen voor EVZ Voorste stroom en EVZ Nieuwe Leij. De doelsoorten vanuit het
waterschap (BTL Advies, 2010) en Rijkswaterstaat (H+N+S Landschapsarchitecten, 2016) zijn te zien in
Tabel 5.
Tabel 5: Doelsoorten vanuit de verschillende partijen

Soortgroep Doelsoort provincie
Amfibiëen
Reptielen
Dagvlinders
Libellen
Vissen

Zoogdieren
Vogels

3.2

Doelsoort Waterschap
De Dommel
Kamsalamander

Aandachtsoorten Rijkswaterstaat

Aandachtsoorten
werkgroep

Vlinders van het beekdal
Bosbeekjuffer
Serpeling,
rivierdonderpad
Vleermuizen algemeen
en watergebonden
zoogdieren
Roodborsttapuit,
geelgors

Kleine marterachtigen

Landschapsecologie doel- en aandachtsoorten

Voor onderstaande beschrijving is de Leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur van het MJPO
geraadpleegd (MJPO, 2011).
3.2.1 Amfibieën
Amfibieën zijn koudbloedige dieren die in het water en op het land kunnen leven. Doordat de huid erg
dun is kan deze snel uitdrogen. Door deze twee kenmerken is hun habitat en levenswijze vooral gericht
op temperatuur- en vochtregulatie, ze verblijven bijvoorbeeld graag dicht in de buurt van water of
vochtige schuilplaatsen1.
Verspreiding
Amfibieën kunnen zich via het land en het water verplaatsen. Via het water verplaatsen ze zich
meestal sneller, toch gaan ze voor grotere afstanden vaker over land. Dit komt waarschijnlijk omdat ze
via het land meer kanten op kunnen. De meeste amfibieën blijven gedurende het grootste deel van het
jaar in hetzelfde gebied en leggen hierbij hooguit enkele honderd meters af, tijdens het
voortplantingsseizoen kunnen ze grotere afstanden afleggen om bij het voortplantingswater te
komen. Kolonisatie gaat over het algemeen langzaam. Er is wel een verschil tussen bepaalde soorten,
zo leggen salamanders kortere afstanden af, enkele honderden meters per jaar tot maximaal 1.5
kilometer, dan padden en kikkers die tot 3 kilometer per jaar af kunnen leggen. Uitzondering hierop
zijn de boomkikker en rugstreeppad die per jaar tot 5 kilometer, of zoals te lezen bij het kopje
‘Boomkikker’ met uitzondering zelfs tot 12.6 kilometer, af kunnen leggen.
Geleiden
Amfibieën laten zich gemakkelijk leiden door opgaande structuren, vooral in combinatie met de juiste
vegetatie zoals bijvoorbeeld bodembedekkers die ervoor zorgen dat de bodem koel en vochtig blijft.
Faunapassages
Geschikte faunapassages voor de meeste soorten amfibieën zijn ecoducten, amfibieëntunnels en
doorgangen onder bijvoorbeeld een viaduct door waar voldoende licht en vegetatie is. Over het
1

Voor de beschrijving van de diverse amfibieën en de levendbarende hagedis is voornamelijk gebruik gemaakt van
het boek Amfibieën en reptielen van Nederland van RAVON (Creemers, 2009), overige geraadpleegde bronnen
worden bij de betreffende informatie genoemd.
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algemeen houden amfibieën niet van donkere, lange tunnels. Mocht er een tunnel voor amfibieën
worden aangelegd moet er rekening gehouden worden met de openheid (hoogte*breedte/lengte) en
eventuele lichtinval.
Amfibieën worden gepredeerd door zoogdieren zoals egel, bunzing en das. Wanneer een
faunapassages wordt aangelegd voor amfibieën en deze predatoren samen is de kans groot dat de
amfibieën gepredeerd worden wanneer er niet genoeg dekking aanwezig is.
Boomkikker
De boomkikker kan tot 5 centimeter groot worden en heeft zuignappen aan de vingers en tenen
waardoor hij zeer goed kan klimmen. Hij heeft dan ook een voorkeur voor het landschapstype ‘Bos en
struweel’. Alhoewel boomkikkers vaak in de buurt van water verblijven leven ze toch het grootste
gedeelte van hun leven op het land in zoom- en mantelvegetaties, braamstruwelen en meerjarige
kruiden. De voortplanting vindt plaats in visvrije, zonnige en matig voedselrijke wateren met een goed
ontwikkelde oever- en watervegetatie. Tijdens de voortplantingsperiode verblijven de boomkikkers
vaak in de oeverbegroeiing of in nabijgelegen struwelen. Vanaf eind september tot in oktober gaat de
boomkikker in winterrust, vaak onder de grond in natuurlijke holtes of spleten maar ook in kelders.
Boomkikkers zijn over het algemeen zeer honkvast en blijven in de buurt van het voortplantingswater.
Er is echter een klein gedeelte van de populatie die mobieler is en zeer grote afstanden kan afleggen.
In Zeeuws-Vlaanderen zijn er dieren waargenomen die tot wel 12.6 kilometer hadden afgelegd na één
seizoen. Daarnaast kunnen juvenielen in een goed voortplantingsjaar massaal tot één kilometer
afstand wegtrekken, vaak ook naar locaties die niet geschikt zijn als voortplantingshabitat.
Deze kritische soort houdt niet van donkere tunnels waardoor het aannemelijk is dat de enige
effectieve faunapassage een ecoduct is. Een andere, minder geschikte, mogelijkheid is een grote
faunatunnel of een doorgang onder bijvoorbeeld een brug of viaduct door (Holt H. t., 2019). Deze tunnel
of onderdoorgang zou dan zo groot en open moeten zijn dat er door het vele lichtinval vegetatie kan
groeien. Een boomkikker laat zich makkelijk leiden door het landschap wanneer de juiste vegetatie
aanwezig is.
Kamsalamander
De kamsalamander is de grootste salamandersoort van Nederland. De landhabitat bestaat
voornamelijk uit kleinschalige landschappen met bomen, struwelen en houtwallen. In open gebieden
en landbouwgebieden komt hij niet voor, wel kan hij ongeschiktere landschappen tot ongeveer 1000
meter oversteken om van het voortplantingswater naar een geschikt landhabitat te trekken wanneer
deze dichterbij niet aanwezig is. Het voortplantingswater bestaat uit diepere, matig voedselrijke, niet
zure poelen met veel watervegetatie en daarnaast ook open water. Buiten de voortplantingsperiode
komen kamsalamanders voornamelijk voor op land waarbij ze een voorkeur hebben voor vochtige
vegetaties. Overdag blijven ze vaak onder de grond, in bijvoorbeeld holen van knaagdieren of onder
stenen of bladafval. In de schemering wordt de kamsalamander actief. Kamsalamanders zijn redelijk
standvast, voornamelijk de onvolwassen dieren migreren en dan vaak maar enkele honderd meters tot
maximaal 1 kilometer. Hierbij lijkt het erop dat vooral lijnvormige elementen volgen en dan met name
vochtige, beschaduwde oevers die naar vochtige terreindelen leiden.
De kamsalamander verplaatst zich het liefst via land en dan met name langs vochtige vegetatie, maar
kan ook minder geschikte landschappen doorkruizen op zoek naar een geschikt habitat. Specifieke
informatie over geschikte faunapassages voor de kamsalamander is weinig aanwezig.
Amfibieëntunnels zijn geschikt (Holt H. t., 2019), duikers worden genoemd als mogelijke maatregel
(Natuur en Bos, 2019) maar zonder specifieke inrichting of eisen en er zijn waarnemingen gedaan van
kamsalamanders op loopplanken (BIJ12, 2017). Verder is het door de levenswijze aannemelijk dat
kamsalamanders gebruik zouden maken van een ecoduct (Holt H. t., 2019) of onderzijde van een
viaduct wanneer deze op de juiste manier wordt ingericht. Ook het gebruik van tunnels wordt
genoemd, voor bredere wegen moeten tunnels vierkant zijn en minimaal 1 meter breed, de maximale
lengte wordt hier niet genoemd (A. M. Spitzen - van der Sluijs, 2007).
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Alpenwatersalamander
De Alpenwatersalamander is een middelgrote salamander die redelijk algemeen is in Noord-Brabant
en Limburg. Hij is niet al te kritisch wat betreft zijn landhabitat of het voortplantingshabitat. Over het
algemeen komt de Alpenwatersalamander voornamelijk voor bij loofbossen maar kan ook voorkomen
in weidelandschappen, heidegebieden, kleinschalige landschappen met heggen en struwelen, parken
en zelfs tuinen. Als voortplantingshabitat worden vaak visvrije poelen gebruikt maar ook (tuin)vijvers,
sloten, vennen en soms langzaam stromende beken. Hij overwintert onder andere onder steenhopen,
houtstapels, bladhopen en takkenstapels en in vossen- en dassenburchten. De
Alpenwatersalamander komt van de Nederlandse salamander het meest voor in het water maar
verspreid zich alsnog voornamelijk via het land, hierbij legt hij maximaal afstanden af van ongeveer
400 meter. Wanneer nieuwe poelen of leefgebieden aangelegd worden binnen die afstand worden
deze erg snel gekoloniseerd. De soort is goed te geleiden via houtwallen en heggen (A. M. Spitzen - van
der Sluijs, 2007).
Er zijn waarnemingen gedaan van Alpenwatersalamanders op ecoducten en in grote faunatunnels,
amfibieëntunnels en duikers met loopplanken (Holt H. t., 2019) (Feys, Lambrechts, & Boers, 2020)
(Smit, 2007).
Vinpootsalamander
De Vinpootsalamander is de kleinste salamander van Nederland en komt alleen voor in Noord-Brabant
en Limburg. Hij komt voornamelijk voor op zandgronden maar ook op leem of löss. In Limburg is hij
vooral in het heuvellandschap te vinden en in Noord-Brabant vooral in bos- en heidegebieden en
aangrenzende cultuurlandschappen, vooral de hogere en glooiende gebieden. Open
landbouwgebieden worden gemeden. Hij is erg plaatsgebonden en komt meestal niet verder dan 100
meter van het voortplantingswater vandaan. De grootste afstand waarop de vinpootsalamander is
gevonden is op 400 meter van het voortplantingswater vandaan, dit gaat waarschijnlijk om juveniele
dieren. Wel worden nieuwe poelen in de omgeving snel bezet. In de Kaaistoep waren bijvoorbeeld in
drie jaar tijd al acht van de dertien nieuwe poelen bezet. Als voortplantingswateren worden
voornamelijk stilstaande poelen en vennen gebruikt zonder vis maar ook soms langzaam stromend
water. Verder zijn ze niet kieskeurig als het gaat om hoeveelheid beplanting of zonlicht.
Vinpootsalamanders overwinteren in Nederland vaak in het water. Ze zijn op het land lastig te vinden
waardoor hier weinig gegevens over zijn. Geleiding is mogelijk via houtkanten, hagen, heggen,
bosranden en waterlopen. Er dient dan een goed ontwikkelde zoom te zijn waar de vinpootsalamander
dekking heeft en overwinteringsmogelijkheden zoals stapels hout. De voorkeur gaat uit naar een
waterloop met begeleidende vegetatiestrook. Qua faunapassages kan hij gebruik maken van
ecoducten, grote tunnels en amfibieëntunnels (Holt H. t., 2019).
Heikikker
De heikikker komt voor in heidelandschappen, hoog- en laagvenen, half natuurlijke graslanden, bossen
en struwelen. Hij wordt nauwelijks aangetroffen in intensief agrarische gebieden, stedelijk gebied of
infrastructuur. De dagelijkse verplaatsing is gemiddeld 32 meter per dag en ze zijn over het algemeen
zeer plaatsgetrouw. Voornamelijk de juvenielen trekken verder weg, tot ongeveer 1200 meter.
Dispersieafstanden liggen tussen de 1-3 kilometer. Hierbij ontwijken ze wegen waardoor leefgebieden
minder vaak bezet zijn wanneer deze zich in de buurt van een weg bevindt en hebben verschillende
populaties minder kans op uitwisseling naarmate er meer wegen tussen liggen. De
voortplantingshabitat bestaat voornamelijk uit ondiepe en zon beschenen heidevennen en vennen in
hoog- en laagveengebieden. Daarnaast worden ook kleine geïsoleerde wateren en sloten gebruikt. De
landhabitat bestaat voornamelijk uit hoge, dichte en vochtige vegetaties. De soort verplaatst zich
onder andere via ruige slootranden en waterhoudende greppels. De heikikker is in Nederland vooral
nachtactief.
Geschikte faunavoorzieningen voor de heikikker zijn een brug met doorlopende oever, ecoduiker,
grote faunatunnel, kleine faunatunnel, brug of duiker met faunavoorziening (Ottburg, 2014) en een
ecoduct (Holt H. t., 2019).
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Knoflookpad
De knoflookpad is een zeer zeldzame pad die nog maar op een aantal plekken in Nederland voorkomt,
waaronder in de omgeving van Tilburg. Hij is gebonden aan beek- en rivierdalen. Zijn biotoop bestaat
uit natte natuur voor de voortplanting met dicht in de buurt droge, zandige locaties, waar hij kan
foerageren en zich in de winter kan ingraven, omringd door vegetatie. Dit doet hij in rul zand zoals in
akkers, ruderale terreinen zoals moestuinen of duinen. Zijn voortplantingsbiotoop bestaat uit redelijk
grote poelen met veel onderwater- en oevervegetatie. De jongen kunnen ongeveer 200 meter
afleggen naar nieuwe wateren en de adulte knoflookpadden ongeveer 400 tot 600 meter, er zijn
echter ook andere afstanden genoemd in de literatuur namelijk afstanden tot 2.8, 1.2 en 1 kilometer
(Zekhuis & Ottburg, 2008). Doordat de soort erg zeldzaam is en moeilijk is waar te nemen doordat ze
vaak onder de grond zitten, is er geen informatie bekend over het gebruik van faunapassages door
knoflookpad. Aangezien de soort erg kieskeurig is wat betreft het landhabitat en de knoflookpad zich
moeilijk verspreid is het aannemelijk dat hij ook kieskeurig is in het gebruiken van faunapassages.
Doordat er weinig informatie is over het gebruik van faunapassages en er momenteel voornamelijk
gericht wordt op het herstel van het biotoop en de huidige populaties nemen we deze soort niet mee in
de tabel met maatregelen. Wanneer de huidige verbindingen zo worden ingericht dat de overige
amfibiedoelsoorten er gebruik van kunnen maken is de kans aanwezig dat bij goede populaties in de
toekomst ook de knoflookpad er gebruik van kan maken.
3.2.2

Reptielen

Levendbarende hagedis
De levendbarende hagedis komt voor op alle zandgronden in Nederland. Hij heeft een voorkeur voor
vochtige habitatten zoals vochtige heide en hoogveen, daarnaast komt hij voor in half natuurlijke
graslanden, houtwallen, langs bossen, struwelen en infrastructuur zoals wegbermen of spoorlijnen.
Vaak wordt hij in deze habitatten gevonden langs water zoals venoevers of waterlopen. Erg belangrijk
voor de levendbarende hagedis is de mogelijkheid om te zonnen, dichtere vegetatie heeft dus minder
de voorkeur over open en lagere vegetatie. De levendbarende hagedis heeft een grote drang om te
trekken, vaak bij juveniele dieren maar ook bij een hoge dichtheid. Het gaat hier om afstanden van 50
tot 300 meter met een gemiddelde van 160 meter. Een op de drie dieren is in zijn leven wel eens van
leefgebied veranderd en een op de tien dieren doorkruist hierbij ook hagedisonvriendelijk terrein. Een
op de honderd dieren trekt nog verder weg, tot meer dan een kilometer afstand.
De levendbarende hagedis wordt regelmatig in en op verschillende typen faunapassages
waargenomen zoals ecoducten, viaducten en faunatunnels (Holt H. t., 2019). Aangezien de soort goed
kan zwemmen, soms tot enkele meters open water oversteekt en bij gevaar het water induikt is het de
verwachting dat ze gebruik kunnen maken van duikers al zal het waarschijnlijk incidenteel voorkomen.
Er is nog maar één waarneming bekend van een levendbarende hagedis op een loopplank en daarvan
is vastgesteld dat dit exemplaar niet helemaal naar de andere kant is gegaan (struijk, 2011). Aangezien
de soort ook minder geschikte terreinen zal doorkruizen is het mogelijk dat, bij een hoge dichtheid en
geschikt habitat aan beide zijden van een obstakel, de soort incidenteel ook gebruik zal maken van
minder geschikte faunapassages.
3.2.3 Dagvlinders
Vlinders komen voor in allerlei verschillende soorten habitatten. Ze hebben een aantal dingen nodig in
een habitat voordat deze geschikt is als leefgebied, zoals voedsel- en nectarplanten,
overwinteringsplekken, schuil- en opwarmplekken, waardplanten, verpoppingsplekken en bomen en
struiken (Coordinatiepunt Landschapsbeheer , 2016). Sommige vlinders zijn erg gebonden aan hun
leefgebied en verspreiden zich alleen maar door hun leefgebied beetje bij beetje uit te breiden, andere
vlinders vertonen een grotere dispersie waarbij ze geleiding door het landschap nodig hebben in de
vorm van de juiste vegetatie zoals bomenrijen en bloemrijke bermen. De laatste groep vlinders zijn de
trekvlinders, zij leggen grote afstanden af en kunnen hierbij ook grote oppervlakten van ongeschikt
terrein overbruggen, deze soorten vliegen vaak ook een stuk hoger. Voor de
ontsnipperingsmaatregelen zijn voornamelijk de eerste en tweede groep van belang.
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Snelwegen zijn voor de minder mobiele dagvlinders, zoals de doelsoorten van de EVZ, een grote
barrière. De meest effectieve manier om deze barrière over te steken is via een ecoduct waarbij
rekening is gehouden met aanwezigheid van de juiste vegetatie. Een andere manier om de snelweg
over te steken, voor de meer mobiele vlinders, is een soort van schutting plaatsen waardoor de vlinder
gedwongen wordt om hoger over de snelweg heen te vliegen.
Doordat schaduwwerking een groot effect heeft op het voorkomen van soorten, bij 25% al een
halvering van het aantal individuen en bij 62% een halvering van het aantal soorten (de Vries, 2010), is
te verwachten dat vlinders geen of erg weinig gebruik zullen maken van faunapassages die onder de
weg door gaan. De kans hierop wordt waarschijnlijk iets groter wanneer de faunapassage zo groot is
dat de schaduwwerking sterk wordt verminderd zoals bij een viaduct met lichtschacht in het midden.
Ook hier is het belangrijk dat de vegetatiestructuur de vlinders onder de weg door leidt.
3.2.4 Libellen
Libellen zijn sterke vliegers die voor dispersie en trek vaak hoog vliegen (de Vries, 2010), hierdoor zal
de A58 voor de verspreiding van libellen geen barrière vormen voor deze soortgroep. Voor de
dagelijkse bewegingen en jacht vliegen libellen wel laag over de grond, dan zou de A58 toch een
barrière kunnen vormen. Libellen kunnen echter, als larve via het water en als imago over het land,
gebruik maken van enkele soorten faunapassages zoals de bestaande duiker en faunapassages met
beplanting zoals een ecoduct of grote faunatunnel.
3.2.5 Vissen
De huidige faunapassage bestaat uit een duiker waardoor deze voor vissen al geschikt is. De A58 is
hierdoor op dit moment geen barrière voor deze doelsoorten.
3.2.6

Zoogdieren

Egel
De egel is een algemene soort die in heel Nederland voorkomt. Ze hebben de voorkeur voor tuinen,
bosranden, struwelen en loofbossen met ondergroei. Ze zijn nachtactief en slapen overdag vaak in
een nest van blad en/of mos onder struiken of takkenstapels. Ze overwinteren vanaf
november/december tot en met april/mei. Ze hebben een vast leefgebied van ongeveer 10 tot 40
hectare. Egels kunnen zich snel verplaatsen, passen door krappe doorgangen en kunnen ook
zwemmen.
De egel kan bijna alle soorten faunapassages gebruiken doordat hij weinig ruimte nodig heeft, snel kan
lopen en zwemmen en daarnaast een nachtdier is die geen licht nodig heeft in tunnels zoals
bijvoorbeeld amfibieën. Ze zijn dan ook waargenomen in en op onder andere ecoduikers, ecoducten,
viaducten, grote en kleine faunatunnels, amfibieëntunnels en bruggen met doorlopende oevers (Holt
H. t., 2019) (Brandjes, 2001).
Kleine marterachtigen
Onder de kleine marterachtigen in Nederland vallen de soorten hermelijn, wezel en bunzing. Het zijn
kleine roofdieren die geregeld moeten eten en dus een groot deel van de dag en nacht (bunzing alleen
’s nachts) jagen. Door hun kleine en vooral smalle lichaam passen ze makkelijk in holen van
prooidieren. De kleine marterachtigen worden niet heel vaak waargenomen doordat ze vooral in de
dichte vegetatie blijven zodat ze niet zelf ten prooi vallen aan bijvoorbeeld roofvogels. Ze bewegen
zich voornamelijk voor in vegetatie die op grondniveau dekking geeft en zijn goed te geleiden via
lijnvormige vegetatiestroken zoals groene oevers, houtwallen, hagen, greppels, struweel en
bosranden (Bouwens, 2017).
Doordat kleine marterachtigen makkelijk te geleiden zijn door vegetatie en ze geen problemen hebben
met holen kunnen ze gebruik maken van bijna alle typen faunavoorzieningen, zolang er een goede
geleiding is. Faunapassages waar ze gebruik van kunnen maken zijn ecoducten (Brandjes, 2001),
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viaducten of bruggen met natuur onderlangs, grote en kleine faunatunnels, amfibieëntunnels en
bruggen met doorlopende oever.
Wezel
De wezel is dag- en nachtactief. Wanneer er voldoende voedsel voorhanden is kan de wezel een
tweede nest voortbrengen waardoor de populatie in bepaalde jaren erg kan toenemen. De jongen
hebben een sterke dispersiedrang waardoor er in een gunstig jaar snel nieuw leefgebied
gekoloniseerd kan worden. De grootte van het leefgebied is voedselafhankelijk en ligt tussen de 1 en 10
hectare. De wezel heeft een voorkeur voor een kleinschalig cultuurlandschap maar kan in veel andere
habitatten voorkomen zoals tuinen en parken in de bebouwde kom en bosjes. Hij vermijdt natte
gebieden (Bouwens, 2017).
Bunzing
De bunzing is jaarrond actief en dan vooral in de schemering net na zonsondergang en net voor
zonsopgang. Hij klimt niet graag maar kan goed zwemmen. De grootte van het leefgebied is minimaal
10 hectare groot (voor vrouwtjes), een territorium kan tot enkele duizend hectares groot zijn. Hij kan
voorkomen in allerlei landschapstypen maar heeft een voorkeur voor kleinschalig cultuurlandschap
waar ook water in de buurt is. Daarnaast komt hij ook voor in open bossen en bebouwde gebieden
waar veel groen aanwezig is (Bouwens, 2017).
Hermelijn
De hermelijn is dag- en nachtactief. Het leefgebied is van enkele hectares tot tientallen hectares
groot, afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare prooidieren zoals muizen in het gebied. De
hermelijn wordt in het noorden en westen van Nederland vooral aangetroffen in het rivieren- en
veenweidegebied en in de pleistocene gebieden zoals Noord-Brabant vooral in de beekdalen. De
hermelijn komt voornamelijk voor in waterrijke gebieden of agrarische cultuurlandschappen waar
voldoende dekking te vinden is (Bouwens, 2017).
Boommarter
De boommarter is een slank roofdier met ongeveer de afmetingen van een kat die zich voornamelijk
via bomen verplaatst. Hij heeft in Nederland geen voorkeur voor het type bos maar komt in alle
soorten bossen voor. Hij komt in Nederland dan ook vooral in gebieden voor waar relatief veel bossen
aanwezig zijn zoals de Veluwe en Utrechtse heuvelrug. In Brabant zijn er populaties aanwezig op de
Brabantse wal. Naast dat de boommarter goed kan klimmen kan hij ook goed zwemmen. Rustplaatsen
en nesten zitten vaak in boomholtes, bestaande holen van das, vos of konijn en soms in gebouwen.
Het leefgebied van een mannetje is tot ongeveer 1000 hectare groot, ze leggen gemiddeld per nacht
twee tot zeven kilometer af met uitschieters van 10 tot 20 kilometer per nacht (mannetjes).
Doordat boommarters zo goed kunnen klimmen zijn ze lastig te geleiden. Ze volgen wel lijnvormige
opgaande beplanting zoals bomen of struiken maar kunnen makkelijk over een raster langs een
snelweg heen klimmen. Hierdoor zijn er relatief veel verkeersongelukken met boommarters. De
faunapassages die ze kunnen gebruiken zijn een ecoduct, een viaduct of brug met natuur onderlangs,
een grote en kleine faunatunnel, een amfibieëntunnel en een boombrug. Een ecoduiker en een brug
met doorlopende oever is mogelijk maar minder geschikt (Zoogdiervereniging, sd).
Das
De das is de grootste marterachtige en landroofdier van Nederland. Hij komt vooral voor in het oosten,
zuiden en midden van Nederland op de hogere gronden. In Brabant komt hij vooral voor in het oosten
tot midden waarbij het zwaartepunt in het oosten ligt. Hij leeft in verschillende landschapstypen maar
heeft een voorkeur voor kleinschalig cultuurlandschap met weiden en landschapselementen zoals
bosjes, heggen en houtwallen. Het leefgebied moet genoeg dekking hebben en weinig verstoring,
daarnaast moet de hoogste grondwaterstand ten minste anderhalve meter onder maaiveld zijn zodat
ze burchten kunnen graven. Dassen hebben grote territoria, in Nederland tussen de 30 en 50 hectare
per familie. De jongen trekken vaak weg op zoek naar nieuwe gebieden waarbij ze tot ongeveer 20
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kilometer kunnen afleggen. Daarnaast migreren dassen vaak tussen verschillende delen van hun
leefgebied (Zoogdiervereniging, sd) (BIJ12, 2017).
Dassen zijn holendieren die daarnaast redelijk snel grote afstanden kunnen afleggen. Hierdoor kunnen
ze gebruik maken van de meeste faunavoorzieningen zoals een ecoduct, een viaduct of brug met
natuur onderlangs, een grote en kleine faunatunnel, een brug met doorlopende oever en in iets
mindere mate een duiker met loopplank of doorlopende oever.
Watervleermuis
De watervleermuis is een soort die, zoals de naam al zegt, sterk gebonden is aan water. Hij jaagt op
insecten vlak boven beschutte wateroppervlakken zoals vijvers in parken of landgoederen, langzaam
stromende rivieren en beken en smalle vaarten. Daarnaast kan hij jagen boven land, vaak laag boven
de grond boven bospaden of open plekken in het bos en soms hoger tussen de boomtoppen. Zijn
leefgebied kan van enkele kilometers tot ongeveer 10 kilometer ver komen. De watervleermuis is een
middellange afstandstrekker en kan van ongeveer 10 tot 175 kilometer ver trekken
(Zoogdiervereniging, sd).
Aangezien de watervleermuis sterk gebonden is aan water zal hij voornamelijk faunavoorzieningen
gebruiken die een waterelement volgen zoals een duiker. Deze duiker moet dan wel aan bepaalde
dimensies voldoen. De duiker moet minimaal 3 meter breed zijn en 0.5 meter boven de gemiddelde
waterstand uitkomen. Ze hebben de voorkeur voor verbindingen onderdoor maar kunnen ook gebruik
maken van ecoducten en viaducten bij voldoende geleiding (Ottburg, 2014). Ook kunnen ze gebruik
maken van hop-overs (BIJ12, 2017).
Laatvlieger
De laatvlieger komt vaak voor in halfopen tot open gebieden met landschapselementen zoals lanen,
bosjes en heggen, welke hij als beschutting gebruikt. Hij vliegt vaak een stuk boven de vegetatie, zoals
graslanden, tuinen en parken maar ook boven kanalen en vaarten, tussen de 5 en tien meter hoogte
maar ook soms hoger tussen de boomtoppen. De laatvlieger is een echte standvleermuis en blijft
meestal jaar na jaar op dezelfde locatie waarbij de jachtgebieden tussen 1 en 5 kilometer vanaf de
kolonie liggen. Ze kunnen tot ongeveer 45 kilometer wegtrekken. Ze vliegen vaak via lijnvormige
elementen maar kunnen ook grote afstanden hoog over open gebieden vliegen.
Wanneer de laatvlieger hoog vliegt kan deze een snelweg zoals de A58 zonder problemen oversteken,
volgen ze echter de lijnvormige elementen uit het landschap zoals een beek is er wel een
faunapassage of geleiding nodig. Qua onderdoorgangen heeft de laatvlieger ruime dimensies nodig,
een ecoduiker is bijvoorbeeld in de meeste gevallen te smal maar een grote faunatunnel, viaduct of
brug met natuur onderlangs zou geschikt kunnen zijn wanneer deze de juiste dimensies heeft
(Ottburg, 2014). Over een weg heen zou een ecoduct, viaduct met groenstrook of een hop-over
geschikt kunnen zijn. Een andere manier voor vleermuizen om een weg over te steken is om op de
kruising met de weg een hoog obstakel of object te plaatsen, zoals bijvoorbeeld een geluidswal, waar
de vleermuis overheen moet vliegen waardoor hij automatisch de snelweg hoger oversteekt.

3.2.7 Vogels
Aangezien vogels zich via de lucht verplaatsen en hierbij niet gebonden zijn aan bepaalde hoogtes
vormt de A58 geen barrière voor deze soortgroep. Dit betekent niet dat een snelweg geen gevaar
vormt voor vogels maar dat ze geen problemen hebben met het oversteken hiervan. Voornamelijk
watervogels zoals ganzen en eenden die dicht langs de snelweg broedden of in wateren langs de
snelweg zitten worden vaak aangereden samen met roofvogels die dicht langs wegen jagen.
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3.3

Verspreiding

Niet alle genoemde doel- en aandachtsoorten voor de EVZ’s zijn even relevant voor de faunapassage.
Soorten die weinig tot geen hinder ondervinden van de A58 zijn bijvoorbeeld vissen, zij kunnen al
gebruik maken van de huidige duikers, en vogels, libellen en bepaalde soorten vleermuizen, zij vliegen
over het algemeen hoog genoeg om de A58 zonder problemen over te kunnen steken. Ook zijn er
soorten genoemd die algemeen verspreid zijn waardoor ook voor hen een faunapassage minder van
belang is. Van de soorten die standvast zijn, maar korte afstanden kunnen afleggen en waarbij verdere
verspreiding van of uitwisseling tussen populaties van belang is, is een verspreidingskaart gemaakt op
basis van waarnemingen die gedaan zijn in tussen 01-01-2011 en 01-01-2021, zie bijlage 1. Deze
waarnemingen komen grotendeels van waarneming.nl (Waarneming, 2021) en de Nationale databank
Flora en Fauna (Nationale Databank Flora en Fauna, 2021).

3.3.1 Amfibieën en reptielen
De boomkikker is zeldzaam en heeft maar enkele leefgebieden in Nederland, waaronder in NoordBrabant. Hij heeft enkele populaties ten noorden en zuiden van de A58, namelijk in de Kaaistoep,
Vliegveld Gilze-Rijen, de Chaamse bossen en in de omgeving van de Bolberg. Deze populaties moeten
met elkaar verbonden worden om te zorgen voor een goede genenuitwisseling. Hij staat op de rode
lijst als ‘Bedreigd’.
De kamsalamander is vrij zeldzaam en staat op de rode lijst als ‘Kwetsbaar’. In de directe omgeving van
het tracé van de A58 komt de kamsalamander alleen ten noorden van de A58 voor zoals in de
Kaaistoep en Vliegbasis Gilze-Rijen, hij heeft echter verder naar het zuiden ook populaties.
De vinpootsalamander heeft de status ‘Kwetsbaar’ en is zeldzaam. Hij heeft populaties ten noorden en
zuiden van de A58, namelijk in de Kaaistoep, Riels laag en Vliegbasis Gilze-Rijen.
De Alpenwatersalamander heeft de status ‘Thans niet bedreigt’ maar is wel vrij zeldzaam. Hij komt ten
noorden en zuiden van de A58 voor, namelijk in de Kaaistoep en de Chaamse bossen. Daarnaast is hij in
Goirle en Gilze waargenomen.
De levendbarende hagedis heeft op de rode lijst de status ‘Gevoelig’. Hij heeft populaties ten noorden
en zuiden van de A58 zoals in de Kaaistoep, Riels laag, de Chaamse bossen en Vliegbasis Gilze-Rijen.
De Heikikker heeft op de rode lijst de status ‘Thans niet bedreigd’ en is een algemene soort. Hij is een
doelsoort voor de EVZ Oude Leij maar komt in het hele stroomgebied nog niet voor. De dichtstbijzijnde
populaties bevinden zich ten noordoosten van Tilburg in de Moer/Huis ter Heide en ten zuiden van
Goirle langs de Belgische grens.
De knoflookpad is als ‘Bedreigd’ opgenomen in de rode lijst en is zeer zeldzaam. Hij komt voor rondom
Tilburg, voornamelijk in de Kaaistoep en Huis ter Heide, en richting Alphen-Chaam.
3.3.2 Dagvlinders
Van de dagvlinders zijn alleen de waarnemingen van bont dikkopje en het oranje zandoogje van belang.
De andere soorten zijn allemaal erg algemeen en in sommige gevallen ook erg mobiel. Daarnaast
komen ze allemaal wijdverspreid voor aan beide zijden van de A58.
Het bont dikkopje heeft op de rode lijst de status ‘Bedreigd’ en is vrij zeldzaam. Daarnaast is het een
echte standvlinder die niet snel verspreid. Hij komt voor aan beide zijden van de A58 maar
voornamelijk aan de zuidzijde, namelijk in Riels laag en de Chaamse bossen. Er is 1 waarneming gedaan
in de Kaaistoep, net ten noorden van de A58 langs de Oude Leij. Daarnaast komt hij veelvuldig voor in
de Oisterwijkse Bossen en Vennen.
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Het oranje zandoogje heeft de rode lijst status ‘Gevoelig’ maar komt nog algemeen voor. Hij komt
veelvuldig voor rondom het gehele tracé, ook in het agrarische en stedelijke gebied.
3.3.3 Zoogdieren
De egel is een algemene, niet bedreigde soort die ongeveer overal voorkomt.
De wezel heeft de status ‘Gevoelig’ op de rode lijst maar is nog vrij algemeen. Hij komt voor rondom de
A58 in de Kaaistoep, de Chaamse bossen en tegen de noordoostkant van Riel aan. Daarnaast komt hij
langs de zuidwest- en zuidoostrand van Tilburg en oostrand van Goirle voor, in de omgeving van de
Nieuwe Leij en de Oisterwijkse Bossen en Vennen.
De bunzing heeft de status ‘Kwetsbaar’ in de rode lijst en is vrij algemeen. Hij komt aan beide zijden van
de A58 veelvuldig voor, onder andere in de natuurgebieden Chaamse bossen, Vliegbasis Gilze-Rijen, de
Kaaistoep, Riels laag en de Oisterwijkse Bossen en Vennen. Daarnaast is hij te vinden langs de
zuidrand van Tilburg en Breda.
De hermelijn heeft de rode lijst status ‘kwetsbaar’ en is zeldzaam. Er zijn een aantal waarnemingen
gedaan in het zuidoosten van de Kaaistoep, tegen de A58 aan en 1 waarneming in Riels Laag.
Daarnaast is er een waarneming gedaan ten noordoosten van Bavel en zijn er een aantal
waarnemingen gedaan richting de Oisterwijkse Bossen en Vennen.
De boommarter staat op de rode lijst als ‘Kwetsbaar’ en is zeldzaam. Hij is waargenomen in het
bosgebiedje ten noordoosten van ’t Zand en in de Chaamse bossen. Daarnaast is hij meerdere keren
waargenomen ten zuiden van Breda in het mastbos en het Ulvenhouts voorbos en eenmaal ten oosten
van Tilburg net ten noorden van het Galgenven.
De das heeft de status ‘Thans niet bedreigd’ op de rode lijst en is vrij algemeen. Hij komt vooral in het
oosten voor en komt volgens het NDFF en Waarneming.nl nog niet voor langs het tracé van de
faunapassages. De dichtstbijzijnde waarnemingen zijn net ten noorden van Tilburg in de Moer en ten
noordwesten van Vliegbasis Gilze-Rijen. Ook is hij ten zuiden van Goirle in de buurt van de Belgische
grens waargenomen. Er is een dode das gevonden door de beheerder van de gronden van de Tilburgse
Waterleiding Maatschappij (TWM), in de Kaaistoep, net ten oosten van de faunapassage Hultensche
Leij. Deze waarneming is nog niet ingevoerd in de NDFF.
De watervleermuis is volgens de rode lijst ‘Thans niet bedreigd’ en is een vrij algemene soort. Hij komt
ten noorden en zuiden van de A58 voor waarvan veel waarnemingen zijn gedaan in de Kaaistoep,
Vliegbasis Gilze-Rijen en langs de zuidoostrand van Tilburg en ten zuiden van Breda. Daarnaast zijn er
twee losse waarnemingen gedaan bij de Chaamse bossen ter hoogte van ’t Zand.
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3.4

Conclusie en opgave ecologie

De doel- en aandachtsoorten waar rekening mee gehouden moet worden bij het bepalen van de
benodigde verbindingen zijn te zien in tabel 6. In deze tabel staat ook aangegeven voor welke EVZ de
soort een doel- of aandachtsoort is en hoe geschikt de verschillende faunapassages zijn.

Amfibieën
Amfibieën
Amfibieën
Amfibieën
Amfibieën
Reptielen
Dagvlinders
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren

Boomkikker
Kamsalamander
Alpenwatersalamander
Vinpootsalamander
Heikikker
Levendbarende hagedis
Algemeen
Egel
Kleine marterachtigen
Boommarter
Das
Watervleermuis

x
x

x
x
x
x
x
x
Bont dikkopje
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Boombrug/hop-over

Amfibieëntunnel*

Grote faunatunnel

Kleine faunatunnel

Viaduct/brug met natuur onderlangs

Ecoduct

Duiker met doorlopende oever

Ecoduiker

Duiker

Nieuwe Leij

Oude Leij

Hultensche Leij

Groote Leij

Gilzewouwerbeek

Aandachtsoort MJPO

Prioritaire soort prov.

Soort

Soortgroep

Tabel 6: Geschiktheid faunapassage per doelsoort

x

x
x

x

* Niet mogelijk voor de A58 maar wel optioneel voor kleinere zijwegen, geldt alleen voor korte afstanden
Geschikt
Matig geschikt of geschikt onder bepaalde voorwaarden, zie paragraaf 3.2.
Niet geschikt

Voor de Groote Leij, Hultensche Leij en Oude Leij geldt dat zij door de provincie zijn aangewezen als
EVZ voor de boomkikker en kamsalamander op basis van een analyse conform de Wet
natuurbescherming. Deze passages moeten dus wettelijk minimaal zo ingericht worden dat ze deze
soorten faciliteren.
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4. Hydrologie
Omdat de EVZ’s ook een hydrologische functie hebben is bepaald of de huidige diameters van de
duikers ook in e toekomst voldoen. Hierbij is gekeken naar de huidige lengte en de lengte bij een
eventuele verbreding. Van alle duikers is bepaald wat de stuwing is bij de maatgevende (T1) afvoer en
de piekafvoer (T100). Vervolgens is bepaald of deze stuwing leidt tot problemen stroomopwaarts.

4.1

Gilzewouwerbeek

De gegevens van de duiker (KDU15915) zijn als volgt:
Lengte:
68,00 m
Hoogte:
1,50 m
Breedte:
2,50 m
2
Hoogte (b.o.b. benedenstrooms)
5,37 m NAP
Hoogte (b.o.b. bovenstrooms)
5,36 m NAP
De gemeente is de onderhoudsplichtige instantie voor deze duiker.
De maatgevende afvoer (T1) bedraagt 1,0 m3 per seconde, de piekafvoer (T100) bedraagt 2,5 m3 per
seconde. Met de huidige diameter leidt dit tot de volgende opstuwingsgetallen:
T1 huidig:
1,1 cm
T1 verlenging:
1,1 cm
T100 huidig:
4,3 cm
T100 verlenging: 4,4 cm
Ten opzichte van de huidige situatie is er bij verlenging sprake van een verwaarloosbaar verschil in
opstuwing. De maximale opstuwing van circa 1 cm bij maatgevende afvoer is acceptabel voor het vrij
afwaterende gebied waarin de duiker zich bevindt. Mede door de relatief grote diameter van deze
duiker ten opzichte van benedenstrooms gelegen duikers (kleinste is 2,5m x 1,0 m) is er dus geen
aanleiding om de diameter van deze duiker in de toekomst aan te passen.

4.2

Groote Leij

De gegevens van de duiker (KDU00878) zijn als volgt:
Lengte:
73,00 m
Hoogte:
1,88 m
Breedte:
2,00 m
Hoogte (b.o.b. benedenstrooms)
8,80 m NAP
Hoogte (b.o.b. bovenstrooms)
8,80 m NAP
Rijkswaterstaat is de onderhoudsplichtige instantie voor deze duiker.
De maatgevende afvoer (T1) bedraagt 0,6 m3 per seconde, de piekafvoer (T100) bedraagt 1,7 m3 per
seconde. Met de huidige diameter leidt dit tot de volgende opstuwingsgetallen:
T1 huidig:
0,9 cm
T1 verlenging:
0,9 cm
T100 huidig:
4,5 cm
T100 verlenging: 4,7 cm
Ten opzichte van de huidige situatie is er bij verlenging sprake van een verwaarloosbaar verschil in
opstuwing. De maximale opstuwing van circa 1 cm bij maatgevende afvoer is acceptabel voor het vrij
2

Binnenkant Onderkant Buis
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afwaterende gebied waarin de duiker zich bevindt. Mede door de relatief grote diameter van deze
duiker ten opzichte van benedenstrooms gelegen duikers (kleinste is 2,0m x 1,0 m) is er dus geen
directe aanleiding om de diameter van deze duiker in de toekomst aan te passen. Wel is de waterstand
bij de duiker bovenstrooms hoger dan het stuwpeil van NAP +9,5 m. Door de duiker aan te passen en
het water sneller af te voeren kan de waterstand bovenstrooms iets zakken (enkele centimeters)
waardoor minder opstuwing en wateroverlast plaats vindt. De snellere afvoer moet dan
benedenstrooms wel opgevangen worden maar daar wordt de komende jaren natuur en ruimte voor
water ontwikkeld waardoor dit mogelijk zou zijn.

4.3

Hultensche Leij

De gegevens van de duiker (KDU00810) zijn als volgt:
Lengte:
58,00 m
Hoogte:
1,50 m
Breedte:
2,50 m
Hoogte (b.o.b. benedenstrooms)
10,25 m NAP
Hoogte (b.o.b. bovenstrooms)
10,25 m NAP
Rijkswaterstaat is de onderhoudsplichtige instantie voor deze duiker.
De maatgevende afvoer (T1) bedraagt 0,6 m3 per seconde, de piekafvoer (T100) bedraagt 1,4 m3 per
seconde. Met de huidige diameter leidt dit tot de volgende opstuwingsgetallen:
T1 huidig:
1,1 cm
T1 verlenging:
1,1 cm
T100 huidig:
3,9 cm
T100 verlenging: 4,1 cm
Ten opzichte van de huidige situatie is er bij verlenging sprake van een verwaarloosbaar verschil in
opstuwing. De maximale opstuwing van circa 1 cm bij maatgevende afvoer is acceptabel voor het vrij
afwaterende gebied waarin de duiker zich bevindt. De stuwstand bovenstrooms is hoger dan de
waterstand bij de duiker inclusief opstuwing. De kleinste duiker benedenstrooms heeft een diameter
van 1,5 m (rond), dit is kleiner dan de duiker. Er is dus geen aanleiding om de diameter van deze duiker
in de toekomst aan te passen.
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4.4

Oude Leij

De gegevens van de duiker (KDU30329) zijn als volgt:
Lengte:
58,00 m
Hoogte:
2,00 m
Breedte:
2,50 m
Hoogte (b.o.b. benedenstrooms)
9,58 m NAP
Hoogte (b.o.b. bovenstrooms)
9,58 m NAP
Rijkswaterstaat is de onderhoudsplichtige instantie voor deze duiker.
De maatgevende afvoer (T1) bedraagt 0,9 m3 per seconde, de piekafvoer (T100) bedraagt 1,5 m3 per
seconde. Met de huidige diameter leidt dit tot de volgende opstuwingsgetallen:
T1 huidig:
0,5 cm
T1 verlenging:
0,5 cm
T100 huidig:
1,1 cm
T100 verlenging: 1,1 cm
Ten opzichte van de huidige situatie is er bij verlenging sprake van een verwaarloosbaar verschil in
opstuwing. De maximale opstuwing van circa 0,5 cm bij maatgevende afvoer is acceptabel voor het vrij
afwaterende gebied waarin de duiker zich bevindt. In het T100 scenario geven de modellen enige
inundatie bovenstrooms aan maar dat is grotendeels in het natuurgebied en het meanderend profiel
van de Oude Leij. Mede door de relatief grote diameter van deze duiker ten opzichte van
benedenstrooms gelegen duikers (kleinste is 2,5m x 1,0 m) is er dus geen aanleiding om de diameter
van deze duiker in de toekomst aan te passen.

4.5

Nieuwe Leij

De gegevens van de duiker (NL1-KDU7) zijn als volgt:
Lengte:
56,94 m
Hoogte:
2,50 m
Breedte:
10,00 m
Hoogte (b.o.b. benedenstrooms)
9,31 m NAP
Hoogte (b.o.b. bovenstrooms)
9,69 m NAP
Rijkswaterstaat is de onderhoudsplichtige instantie voor deze duiker.
De maatgevende afvoer (T1) bedraagt 3.6 m3 per seconde, de piekafvoer (T100) bedraagt 10,49 m3 per
seconde (max. gemiddeld debiet). Met de huidige diameter leidt dit tot de volgende
opstuwingsgetallen:
T1 huidig:
0,03 cm
T1 verlenging:
1,4 cm
T100 huidig:
0,03 cm
T100 verlenging: 1,5 cm
Ten opzichte van de huidige situatie is er bij verlenging sprake van een verwaarloosbaar verschil in
opstuwing. De maximale opstuwing van circa 3 mm bij maatgevende afvoer is acceptabel voor het vrij
afwaterende gebied waarin de duiker zich bevindt. Uit de modellen van Waterschap De Dommel blijkt
echter dat de waterstand voor de duiker in het T100 hoger zal zijn dan de bovenzijde van de duiker. In
geval van verlenging van de duiker zal dus rekening moeten worden gehouden met aanpassingen aan
de duiker.
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4.6

Conclusie en opgave hydrologie

Voor de duikers van de Gilzewouwerbeek, Groote Leij, Hultensche Leij en de Oude Leij geldt dat deze
ook bij verbreding van de A58 voldoende gedimensioneerd zijn. Alleen voor de duiker van de Nieuwe
Leij is gebleken dat in het T100 scenario de afmetingen onvoldoende zijn, dit geldt zowel in de huidige
situatie als bij verlenging. In geval dat de A58 verbreed wordt moet rekening gehouden worden met
aanpassing van deze duiker. In de huidige duiker is dus ook geen ruimte voor het aanbrengen van
ecologische maatregelen omdat deze de doorvoer beperken.
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5. Beoordeling oplossingen
Als oplossing voor de inrichting van de faunapassages zijn meerdere opties beoordeeld, in dit
hoofdstuk zijn per oplossing de afwegingen opgenomen.

5.1

Handhaven van de bestaande duiker

Bij het handhaven van de bestaande duiker zonder aanvullende maatregelen blijft migratie van fauna
beperkt tot vissen en (bij hoge uitzondering) amfibieën of kleine zoogdieren die door de duiker
zwemmend de andere zijde kunnen bereiken.

5.2

Toevoegen van een loopplank aan de duiker (ecoduiker)

Met het toevoegen van een loopplank krijgen amfibieën en kleine zoogdieren de kans om zich door de
duiker te verplaatsen. Echter moet de loopplank hiervoor groot genoeg zijn en voldoende vrije ruimte
aan de bovenkant hebben om goed te werken. De relatief grote lengte van de duikers heeft een
negatief effect op de effectiviteit van loopplanken. Dit kan verbeterd worden door halverwege een
lichtkoepel aan te brengen of de duiker te verhogen/verbreden maar ook dan blijft de afstand een
beperkende factor. De kosten voor het aanbrengen van een loopplank zijn relatief klein. Het
aanbrengen van een loopplank heeft een negatief effect op de doorstroming van water in de duiker en
kan daarom niet overal toegepast worden, daarnaast is er door het waterniveau in de duiker soms
beperkte ruimte voor een loopplank.

5.3

De duiker verbreden en voorzien van een doorlopende oever (ecoduiker)

Door de duiker te verbreden/verhogen en uit te rusten met een doorlopende oever wordt gelegenheid
geboden aan amfibieën en zoogdieren om door de duiker te migreren. Ook hier is het aanbrengen van
een lichtkoepel noodzakelijk om de effectiviteit te vergroten. Daarnaast zal de totale tunnel van
voldoende afmeting moeten zijn, bij tunnels van deze lengte (> 55 m) is dat minimaal 2,25 m x 1,75 m
(Wansink, 2013).

Figuur 22: Voorbeeld duiker met oever (bron: Twitter fa. Van Beers Hoogeloon)

De kosten voor het aanbrengen van een dergelijke duiker zijn relatief hoog. Echter wanneer de
bestaande duiker om technische redenen toch al vervangen moet worden is vervanging door een
ecoduiker een kleine extra kostenpost.
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5.4

Ecoduct

Een ecoduct is de meest effectieve oplossing voor een faunapassage, vrijwel alle soorten kunnen hier
gebruik van maken mits de inrichting goed is. Het ruimtebeslag en de hoge kosten van een ecoduct
maken het binnen dit project echter geen realistische optie. Een alternatief kan zijn om gebruik te
maken van bestaande viaducten over de A58 mits deze gunstig gelegen zijn ten opzichte van de EVZ.
Ook mag de verkeersstroom over het viaduct niet teveel hinder ondervinden van een gedeeltelijke
inrichting als ecoduct.

Figuur 23: Voorbeeld viaduct met faunastrook (Zoomlandviaduct, bron: omroepbrabant.nl)

5.5

Viaduct of tunnel met natuur onderlangs

Viaducten bieden aan de onderzijde vaak ruimte om een faunastrook aan te leggen. Naast de rijbanen
en fietspaden kan zo relatief makkelijk een faunapassage gecreëerd worden. Binnen dit project
bieden viaducten op enkele locaties de mogelijkheid om een robuuster verbinding te realiseren. Deels
is de ruimte onder deze viaducten al ingericht als natuur/faunapassage.

5.6

Kleine faunatunnel

Waar kleine zoogdieren een specifieke doelsoort zijn kan een kleine faunapassage worden aangelegd.
Een kleine faunatunnel bestaat uit een ronde of rechthoekige buis van maximaal 1 meter diameter
onder de weg door. De aanleg van een kleine faunapassage is gezien de relatief hoge kosten geen
realistische oplossing binnen dit project.

Figuur 24: Voorbeeld kleine faunatunnel/dassentunnel (bron: wild-things.be)
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5.7

Grote Faunatunnel

Door naast de bestaande duiker een grote faunatunnel aan te leggen kan een droge verbinding worden
gerealiseerd. Om een dergelijke tunnel goed te laten functioneren moet hij van voldoende diameter
zijn en voldoende daglicht toelaten. Het aanbrengen van een lichtkoepel vergroot de effectiviteit van
de tunnel. De lengte van een tunnel onder de volledige breedte van de A58 door zal de effectiviteit
echter drastisch inperken. De kosten voor het aanbrengen van een grote faunatunnel zijn relatief
groot.

5.8

Amfibieëntunnel

Een amfibieëntunnel biedt mogelijkheid aan kleinere dieren om een weg over te steken. Door de grote
lengte moet een tunnel aan de bovenzijde voldoende licht doorlaten. Ook moet de tunnel voldoende
open zijn zodat geen grote verschillen in temperatuur ontstaan tussen de tunnel en zijn omgeving, dat
kan soorten belemmeren om de tunnel te gebruiken. De effectiviteit van een amfibieëntunnel van
deze lengte onder een drukke snelweg is zeer beperkt. De grote hoeveelheden verkeer, inspoeling van
afvalstoffen (olie, pekel, etc.) en de grote lengte maken een amfibieëntunnel in een snelweg tot een
onrealistische oplossing. In parallelwegen en op- en afritten kan de tunnel wel toegepast worden.

Figuur 25: Voorbeeld kleine open amfibieëntunnel (born: natuurpunt.be)
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5.9

Boombrug/hop over

Een boombrug of hop-over zorgt ervoor dat vleermuizen makkelijker hun weg vinden over de snelweg.
Door bomen langs de beken te planten en deze op zo kort mogelijke afstand van de weg te planten
ontstaat een zo kort mogelijk te overbruggen afstand. Daarmee wordt de kans dat vleermuizen de weg
oversteken groter. Met behulp van een boombrug kan deze kans nog verder vergroot worden, ook
kleine zoogdieren zoals eekhoorns maken gebruik van dit soort portalen.

Figuur 26: Voorbeeld vleermuizen hop over (bron: www.mobilis.nl)

5.10

Geleiding

Momenteel ontbreekt op grote stukken van het tracé geleiding. Goede geleiding is essentieel voor de
werking van de faunapassages. Door rasters te plaatsen wordt voorkomen dat dieren de weg
oversteken en aangereden worden, dit vergroot ook de verkeersveiligheid. Met beplanting en
afrasteringen kunnen dieren geleid worden naar de locaties waar oversteken wel veilig mogelijk is.

5.11

(Gedeeltelijk) omleiden EVZ

Omdat de effectiviteit van maatregelen op het tracé van de verschillende EVZ’s naar verwachting
beperkt is en hoge kosten met zich mee brengen is ook gekeken naar de mogelijkheden om EVZ’s om
te leiden via bestaande infrastructuur zoals viaducten en tunnels. In een aantal gevallen kan hiermee
een robuuste verbinding worden gerealiseerd met beperkte middelen.

5.12

Conclusie

De huidige situatie is niet met kleine oplossingen zoals loopplanken in de bestaande duikers volledig te
optimaliseren. Hoewel dit soort maatregelen een bijdrage kunnen leveren tegen relatief lage kosten
zullen ze niet voor alle doelsoorten een oplossing bieden.
De aanleg van grote voorzieningen zoals faunatunnels is alleen haalbaar wanneer de bestaande duiker
om technische redenen al vervangen moet worden. Anders vergen deze oplossingen een te grote
extra investering. Zeker als in ogenschouw genomen wordt dat de werking van dit soort voorzieningen
over de relatief grote lengtes onder de weg door niet optimaal zal zijn.
De beste kansen liggen daarom in een combinatie van de optimalisatie van de bestaande duikers door
de toepassing van loopplanken, boombruggen en waar mogelijk het omleiden van de EVZ. Dit houdt in
dat niet alle verbindingen optimaal kunnen worden ingericht voor alle doelsoorten. Door dit op de
kansrijkere locaties te compenseren wordt over het gehele tracé bekeken toch voldoende
migratiemogelijkheid gerealiseerd.
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6. Visie Regio Hart van Brabant
Over het hele tracé van de A58 tussen Breda en Tilburg bekeken liggen er kansen om de
barrièrewerking die de snelweg heeft voor veel diersoorten op te heffen. Bij het aanpassen van de A58
ten behoeve van de verkeersdoorstroming biedt het inrichten van de faunapassages een mogelijkheid
tot groencompensatie.
Om het tracé zo optimaal en efficiënt mogelijk passeerbaar te maken stelt Regio Hart van Brabant de
volgende oplossingen voor:
• Betere geleiding langs het hele tracé
Momenteel is er langs het tracé niet overal faunageleiding (raster/schermen/vegetatie) voorzien
waardoor dieren die de snelweg oversteken niet richting bestaande loopplanken of viaducten
worden geleid. Door langs het gehele tracé deze geleiding te realiseren kunnen dieren veilig
oversteken. Ook wordt de kans op aanrijdingen klein waardoor de verkeersveiligheid toeneemt.
• De huidige duikers optimaliseren voor gebruik door fauna
De huidige duikers waar dat geen problemen oplevert voor de hydrologie voorzien van
loopplanken. Indien duikers vanwege de technische staat vervangen moeten worden, deze
vervangen door een ecoduiker met oevers.
• Het waar nodig inrichten van robuuste faunapassages.
Op sommige locaties kan dit door de EVZ om te leiden langs bestaande viaducten. Waar dat niet
mogelijk is, is een andere oplossing gezocht.
In de volgende paragrafen is per faunapassage uitgewerkt welke oplossingen concreet nodig zijn.

6.1

Gilzewouwerbeek

De doelsoorten van de Gilzewouwerbeek zijn vooral kleine zoogdieren. Daarnaast komen ten noorden
en ten zuiden populaties boomkikkers en kamsalamanders voor.
De huidige duiker en omgeving bieden weinig mogelijkheden voor het inrichten van een faunapassage.
Omdat het gebied rond de passage en de beek in de toekomst natuurlijker worden ingericht, wordt
deze verbinding belangrijker. De beste oplossing zou daarom zijn om de passage nu al zo robuust
mogelijk in te richten en een duiker met oeverconstructie en lichtkoepel aan te brengen zodat
meerdere diersoorten hier gebruik van kunnen maken. Aanvullend kunnen zo dicht mogelijk bij de weg
bomen geplant worden om in de toekomst een bomenrij langs de beek op aan te sluiten en zo een hopover te creëren.
Als alternatief kan de duiker worden uitgerust met een loopplank om de kleine zoogdieren te
faciliteren. Om de effectiviteit hiervan te vergroten moet ook een lichtkoepel worden aangebracht in
de middenberm. Door de waterstand in de duiker is het echter niet mogelijk om veel ruimte boven de
loopplank te laten zodat ook grotere zoogdieren de plank kunnen gebruiken. Ook voor amfibieën zoals
de boomkikker is een loopplank niet functioneel. Via de EVZ die is gelegen over het viaduct van de
Woestenbergseweg aan de westzijde van de Gilzewouwerbeek bestaat de mogelijkheid voor overige
soorten zoals grote zoogdieren en amfibieën om alsnog te migreren.
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6.2

Groote Leij

De Groote Leij is voor meerdere soorten een EVZ (zie 3.1) en een van de locaties waar met weinig
middelen een robuuste verbinding kan worden gemaakt. De ruimte onder het direct naast de duiker
gelegen viaduct is al ingericht als faunapassage. Het functioneren van deze EVZ is essentieel voor het
in stand houden van de boomkikker en kamsalamander (zie 3.1).
Door het aanpassen van de geleiding rond de beek en de passage onder het viaduct kan de A58 voor
alle doelsoorten passeerbaar gemaakt worden. Daarnaast moet onder de op- en afritten een
ecoduiker in combinatie met een amfibieëntunnel aangelegd worden. Hierdoor wordt een volledige
verbinding gemaakt voor alle soorten.

6.3

Hultensche Leij

De Hultensche Leij is ook voor meerdere soorten een EVZ (zie 3.1). De huidige duiker en de omgeving
bieden weinig mogelijkheden tot het verbeteren van de verbinding. Buiten de locatie zelf is er in de
omgeving geen alternatief. De verkeersintensiteit op het naastgelegen viaduct van de Tilburgsebaan
is te hoog om een passage over dit viaduct te realiseren. Het functioneren van deze EVZ is voor het in
stand houden van de boomkikker en kamsalamander echter wel essentieel (zie 3.1).
Er zijn niet veel mogelijkheden om voor deze soorten een goede passage te maken over grote lengte
(zie 3.4). Een ecoduct zou ecologisch de beste oplossing zijn maar is gezien de kosten niet realistisch.
Wanneer het bestaande viaduct Tilburgsebaan vervangen moet worden (bij ‘alternatief 3’ van RWS, zie
1.2) moet een verbreed viaduct met faunastrook als meekoppelkans meegenomen worden. Het beste
alternatief op deze locatie is het vervangen van de bestaande duiker door een duiker met ruime
oevervoorziening en voldoende licht, een lichtkoepel is dus nodig. Voor verdere optimalisatie moet in
de duiker die aan de zuidzijde onder de onverharde parallelweg ligt een loopplank aangebracht
worden. Aanvullend kunnen zo dicht mogelijk bij de weg bomen geplant worden om in de toekomst een
bomenrij langs de beek op aan te sluiten en zo een hop-over te creëren.
Indien niet bij alle drie de EVZ’s waar de boomkikker en kamsalamander als prioritaire soort zijn
aangewezen (Groote Leij, Hultensche Leij en Oude Leij) voor de voorkeursvariant gekozen kan worden
heeft deze passage een lagere prioriteit dan de andere twee. Als alternatief kan dan de huidige duiker
uitgerust worden met een nieuwe loopplank en lichtkoepel in combinatie met een hop-over. Dit
alternatief is echter niet bruikbaar voor amfibieën zoals de boomkikker en kamsalamander.

6.4

Oude Leij

De Oude Leij is voor meerdere soorten een EVZ (zie 3.1) en vormt een belangrijke verbinding tussen
natuurgebieden de Kaaistoep en meerdere kleine gebieden aan de zuidkant van de A58. Het
functioneren van deze EVZ is essentieel voor het in stand houden van de boomkikker en
kamsalamander (zie 3.1).
De duiker zelf is reeds voorzien van loopplanken, deze liggen ook onder de duikers die aan de noorden zuidzijde onder de parallelwegen liggen. Deze loopplanken zijn niet functioneel voor de genoemde
amfibiesoorten. Op de locatie van de duiker zijn er verder geen opties tot verbetering van de
passeerbaarheid zonder de duiker te vervangen of een ecoduct aan te leggen. Het beste alternatief op
deze locatie is het vervangen van de bestaande duiker door een duiker met ruime oevervoorziening en
voldoende licht, een lichtkoepel is dus nodig. Voor verdere optimalisatie moet in de duiker die aan de
zuidzijde onder de onverharde parallelweg ligt een loopplank aangebracht worden. Aanvullend kunnen
zo dicht mogelijk bij de weg bomen geplant worden om in de toekomst een bomenrij langs de beek op
aan te sluiten en zo een hop-over te creëren.
Op enige afstand ligt het viaduct waar het Bels Lijntje onder de A58 doorgaat, dit biedt wel de
mogelijkheid om een robuuste verbinding aan te leggen. Vanuit de zuidkant kunnen dieren richting dit
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viaduct worden geleid. Een deel van het gebied is ingericht als landgoed en wordt extensief beheerd,
ook wordt hier nog nieuwe natuur ontwikkeld (zie figuur 27).

Figuur 27: Te ontwikkelen natuur (rode contouren) Oude Leij

Onder het viaduct ligt een greppel welke afgedekt is met leem en gevuld is met grote stenen en zo een
passage vormt, onder de wegen en fietspaden liggen al amfibieëntunnels. Onder het viaduct kan de
passage robuuster ingericht worden met extra beplanting/stobben en stenen. Door extra geleiding
kunnen dieren richting het viaduct geleid worden.

6.5

Nieuwe Leij

Bij de Nieuwe Leij kan het overgrote deel van de doelsoorten zich verplaatsen door de bestaande
duiker of over de snelweg. Voor kleine zoogdieren en amfibieën zou een voorziening getroffen moeten
worden. Vanwege de krappe doorvoercapaciteit in de bestaande duiker is het geen optie om een
loopplank aan te brengen.
De oplossing is een omleiding via het viaduct over de Ambrosiusweg of een kleine faunatunnel. De
omleiding kan worden gerealiseerd door geleiding aan te brengen en de ruimte onder het viaduct
natuurlijk in te richten. Onder het viaduct is een relatief smalle strook (ca. 2 meter) beschikbaar welke
gelegen is tussen de weg en het fietspad. Verwacht wordt daarom dat de effectiviteit niet optimaal zal
zijn.
Een kleine faunatunnel naast de duiker biedt een meer rechtstreekse verbinding en is daarom vanuit
ecologisch oogpunt de beste oplossing. De kosten voor een dergelijke tunnel zijn echter wel hoger dan
die van een omleiding.
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6.6

Kosten

De kosten voor de oplossingen zijn sterk afhankelijk van de wijze van uitvoering, materialen,
kostenverdeling van voorbereidingskosten, conditionerende onderzoeken, enz. Daarom is een
bandbreedte van de kosten per voorgestelde oplossing gegeven. De bedragen zijn gebaseerd op de
kosten van eerder uitgevoerde projecten. Voor de afrastering langs het gehele tracé is geen prijs
opgenomen.
Voor het uitrusten van de bestaande duikers met loopplanken en een lichtkoepel moet per duiker
gerekend worden met een bedrag tussen € 25.000,- en € 60.000,-.
De kosten voor het vervangen van een duiker onder de weg door een ecoduiker bedragen tussen de €
200.000,- en € 500.000,-. Hierbij hangt veel af van de vorm en afmeting, wijze van plaatsing, etc.
De kosten voor het aanplanten van bomen voor het creëren van hop-overs zijn onder andere
afhankelijk van de soort en grootte van de aan te planten bomen en het aantal bomen. De kosten
hiervoor zijn gebudgetteerd op € 10.000,- per passage.
Voor de aanleg van amfibieëntunnels in de op- en afritten van de A58 bij de Groote Leij worden de
kosten tussen de 15.000,- en 30.000,- geschat. Voor het vervangen van de duikers naar ecoduikers
(nieuwe duiker met oever/loopplank) worden de kosten geschat tussen €40.000,- en 75.000,-. Het
aanpassen van de geleiding rond de passage van de Groote Leij is gebudgetteerd op € 10.000,Waar de EVZ wordt omgeleid via bestaande viaducten (Groote Leij, Oude Leij en eventueel Nieuwe
Leij) moet de passage onder de snelweg robuuster gemaakt worden. De kosten voor het aanbrengen
van extra beplanting, stobben, etc. wordt per passage gebudgetteerd op 10.000,-.
Het aanleggen van een faunatunnel bij de Nieuwe Leij is geraamd op € 150.000,- tot € 250.000,-.
De geraamde kosten zijn in onderstaande tabel per passage weergegeven. Per oplossing is
aangegeven wat de lage en hoge schatting van de kosten zijn voor de voorkeursvariant (Voorkeur
Laag, Voorkeur Hoog). Daarnaast is voor de mogelijke alternatieven de lage en hoge schatting van de
kosten gegeven (Alternatief Laag, Alternatief Hoog)
Tabel 7: Geraamde kosten oplossingen

EVZ

Oplossing

Gilzerwouwerbeek

Nieuwe duiker met
oever aanleggen
Duiker uitrusten met
loopplank en
lichtkoepel
Bomen ten behoeve
toekomstige hopover
Totaal

Groote Leij

Amfibieëntunnels open afrit
Ecoduikers op- en
afrit
Aanpassen geleiding
Natuur onder viaduct
Totaal

Voorkeur
Laag
€ 200.000,-

Voorkeur
Hoog
€ 500.000,-

Alternatief
Laag
n.v.t.

Alternatief
Hoog
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€25.000,-

€ 60.000,-

€ 20.000,-

€ 20.000,-

€ 20.000,-

€ 20.000,-

€ 220.000,-

€ 520.000,-

€ 45.000,-

€ 80.000,-

€15.000,-

€ 30.000,-

n.v.t.

n.v.t.

€ 80.000,-

€ 150.000,-

n.v.t.

n.v.t.

€ 10.000,€ 20.000,€ 125.000,-

€ 10.000,€ 20.000,€ 210.000,-

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
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EVZ

Oplossing

Hultensche
Leij

Nieuwe duiker met
oever aanleggen
Loopplank (oude
vervangen) en
lichtkoepel
aanbrengen
Loopplank in duiker
parallelweg
Bomen ten behoeve
toekomstige hopover
Totaal

Oude Leij

Nieuwe Leij

Voorkeur
Laag
€ 200.000,-

Voorkeur
Hoog
€ 500.000,-

Alternatief
Laag
n.v.t.

Alternatief
Hoog
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ 25.000,-

€ 60.000,-

€ 5.000,-

€ 5.000,-

€ 5.000,-

€ 5.000,-

€ 20.000,-

€ 20.000,-

€ 20.000,-

€ 20.000,-

€ 225.000,-

€ 525.000,-

€ 50.000,-.

€ 85.000,-

Loopplank (oude
vervangen) en
lichtkoepel
aanbrengen
Aanpassen geleiding
Natuur onder viaduct
Totaal

€ 25.000,-

€ 60.000,-

n.v.t.

n.v.t.

€ 10.000,€ 20.000,€ 55.000,-

€ 20.000,€ 20.000,€ 100.000,-

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Kleine Faunatunnel
aanleggen
Aanpassen geleiding
Natuur onder viaduct
Totaal

€ 150.000,-

€ 250.000,-

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
€ 150.000,-

n.v.t.
n.v.t.
€ 250.000,-

€ 10.000,€ 20.000,€ 30.000,-

€ 20.000,€ 20.000,€ 40.000,-

In onderstaande tabel zijn de totale kosten voor de voorkeursvarianten weergegeven.
Tabel 8: Totaalkosten faunapassages

EVZ
Gilzewouwerbeek
Groote Leij
Hultensche Leij
Oude Leij
Nieuwe Leij
Afrastering gehele tracé
Totaal

Raming laag
€ 220.000,€ 125.000,€ 225.000,€ 55.000,€ 150.000,p.m.
€ 775.000,-

Raming hoog
€ 520.000,€ 210.000,€ 525.000,€ 100.000,€ 250.000,p.m.
€ 1.605.000,-
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