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Betreft: resultaten monitoring fietspad spoorkuil 2021
Geacht college,
Graag informeren wij u met deze brief over de resultaten van de monitoring in 2021 van
doodgereden reptielen op het fietspad door de spoorkuil. De monitoring is een afspraak uit het
Akkoord maatregelplan fietspad spoorkuil dat gemeente, Ravon en WMG in juni 2016 hebben
gesloten als uitkomst van een mediation-traject. Hieronder citeren we de afspraak over de
monitoring:
[uit: Akkoord maatregelplan fietspad spoorkuil d.d. 22 juni 2016]
Aanvullende maatregelen
Aangezien grote delen van het 2 km lange fietspad tussen Schietbaan en Biesseltsebaan
niet zullen worden afgeschermd met voorzieningen, is de verwachting – gezien de cijfers van
gesneuvelde reptielen uit 2015 – dat gedurende het reptielenseizoen dieren op het fietspad
doodgereden zullen worden door fietsers en ook door brommers/scooters die gebruik blijken
te maken van het fietspad.
Bij openstelling van het fietspad en in het actieve seizoen van de reptielen zal monitoring
plaats gaan vinden. Om dit goed uit te voeren, moet dagelijks worden gecontroleerd,
aangezien de ervaring leert dat dode dieren snel worden opgeruimd door aaseters. Er wordt
uitgegaan van goedgekeurde meldingen van verkeersslachtsoffers die zijn binnengekomen
bij RAVON. Deze gegevens worden bij Bureau Waardenburg aangeboden, waarmee zij per
actief seizoen een rapportage opstelt en deelt met partijen.
Als ondergrens geldt: 15 doodgereden zandhagedissen, 5 hazelwormen, 0 gladde slangen.
Mocht er in een seizoen een groter aantal van een of meerdere soorten sneuvelen op het
fietspad, dan zullen partijen met elkaar in overleg treden. Doel van dat overleg is dan te
komen tot een gezamenlijke analyse, en zo nodig aanvullende maatregelen te nemen om
meer slachtoffers te voorkomen. Aanvullende maatregelen kunnen bestaan uit het
bijplaatsen van schermen of het treffen van andere voorzieningen. De kosten van de
aanvullende maatregelen zijn voor rekening van de gemeente.
In het actieve seizoen 2021 werden op het fietspad 42 gesneuvelde zandhagedissen geteld en ook 1
dode hazelworm. Ravon heeft de goedgekeurde meldingen inmiddels doorgestuurd naar Bureau
Waardenburg.

Voor het overzicht hebben we de monitoringsresultaten van de afgelopen jaren op een rij gezet:
jaar
2017*
2018**
2020
2021

zandhagedis
41
12
56
42

hazelworm
4
2
1

* Na 4 september 2017 was het fietspad tijdelijk afgesloten i.v.m. werkzaamheden.
** In 2018 is na 18 augustus niet meer geteld. In 2019 is niet geteld.
Het meest recente populatieonderzoek dateert van 2017/2018 (Cardinaals, J.T.B., 2018. Monitoring
reptielen fietspad spoorkuil te Groesbeek. Resultaten 2017-2018. Bureau Waardenburg Rapportnr.
18-308. Bureau Waardenburg, Culemborg). Daarin wordt voor de zandhagedis geconcludeerd dat bij
het sterftecijfer dat circa 4 procentpunten hoger ligt dan de natuurlijke sterfte effecten op de lokale
populatie niet op voorhand zijn uit te sluiten.
Wij begrepen dat Bureau Waardenburg opdracht heeft gekregen voor dit onderzoek, maar dat dit
o.a. door miscommunicatie met de gemeente in 2020 onvolledig is uitgevoerd waardoor er geen
conclusies aan te verbinden zijn. Ook in 2021 zou geen volledig populatieonderzoek zijn uitgevoerd,
pas eind 2022 zullen de resultaten van het onderzoek bekend worden. In het licht van de in het
Maatregelplan gemaakte afspraken zouden wij graag toegelicht zien wat hier is misgegaan. We
vinden het belangrijk dat de monitoringsresultaten van 2020 en 2021 hoe dan ook worden
meegenomen in een rapportage van Bureau Waardenburg. De ontstane situatie betekent ook dat
onze vrijwilligers volgend jaar door zullen moeten gaan met het dagelijks monitoren van dode
reptielen op het fietspad.
Tevens vragen wij uw aandacht voor de afspraken over het onderhoud van de schermen. Deze
zouden vrij worden gehouden van begroeiing, zodat met name de zandhagedis niet via
overhangende takken van braamstruiken e.d. over het scherm heen kan komen. Twee maal per jaar
dient de opgaande vegetatie verwijderd te worden, waarbij de eerste ronde voor half maart
uitgevoerd dient te zijn (voor aanvang van het reptielenseizoen). We hebben geconstateerd dat de
tweede ronde dit jaar niet tijdig is uitgevoerd. Daar hebben we de groenafdeling van de gemeente
ook op gewezen waarna alsnog in de tweede week van september 2021 met de bosmaaier de
begroeiing is verwijderd langs een deel van de schermen; waarom dit bij een ander deel van de
schermen niet is gedaan, weten we niet. Op de melding van vandalisme (losgeschroefde schermen)
is snel en adequaat gereageerd.
In de afgelopen jaren hebben wij u steeds gewezen op de gemaakte afspraken over aanvullende
maatregelen bij hoge reptielensterfte op het fietspad. Gezien de monitoringsresultaten van dit
seizoen kunnen wij niet anders dan dit met klem herhalen en u opnieuw wijzen op de aangegane
verplichtingen.
Wij wachten uw uitnodiging voor overleg af.
Met vriendelijke groet,

Jo de Valk
voorzitter

