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Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van  
de bouw van faunavoorziening Maanschoten, die inmiddels een 
nieuwe naam heeft gekregen. Later dit jaar begint de aanleg van 
twee nieuwe faunavoorzieningen, namelijk over de Kootwijkerweg 
(N302) en de Amersfoortseweg (N344). In deze nieuwsbrief ook 
meer over een proef met tijdelijke rasters tegen herten en hogere 
rasters tegen zwijnen.

De faunavoorziening ligt midden op de Veluwe, 
tussen Stroe en Kootwijk. De voorziening bestaat 
uit twee delen. Eén deel overbrugt de rijksweg A1 
ter hoogte van de grens van de gemeenten 
Barneveld en Apeldoorn, op Barnevelds 
grondgebied. En 200 meter zuidwaarts daarvan is 
inmiddels een tunnel gemaakt onder het spoor 
tussen Amersfoort en Apeldoorn door.

Voortgang bouw faunavoorziening
De afgelopen maanden is veel werk (en vooral  
ook veel grond!) verzet om de faunavoorziening te 
realiseren. Tijdens het Paasweekeinde werden alle 
104 liggers – die de A1 overbruggen – op hun plek 
gehesen. Een megaklus waarvoor de A1 ’s nachts 
moest worden afgesloten.

In het weekend van 6 en 7 mei werd de faunatunnel 
onder het spoor door geschoven. Daardoor was er 
toen geen treinverkeer op het traject. Nadat straks 
het grondwerk en het dek van de natuurbrug klaar 
is  volgt de inrichting en inplant. Eind 2017 of begin 
2018 kunnen dieren de faunavoorziening in gebruik 
nemen.

Van Maanschoten naar Kootwijkerzand
De Faunapassage heeft  van het college van B&W 
van Barneveld de naam Kootwijkerzand gekregen  
en verwijst daarmee naar de grootste aaneen–
gesloten zandverstuiving van West-Europa.  
Het stuifzandgebied ligt op het grondgebied  
van Barneveld en is 700 hectare groot. 

De geschiedenis van het Kootwijkerzand gaat ver 
terug; duizenden jaren geleden werd de plek al 
bewoond. Oud-burgemeester C.A. Nairac van 
Barneveld (hij was naast burgemeester ook 
verdienstelijk amateurhistoricus) deed er met zijn 
gemeentebode Hendrik Bouwheer opgravingen en 
stuitte op een door zand overstoven dorp uit de 
vroege Middeleeuwen. Opgegraven vondsten liggen 
tentoongesteld in het Museum Nairac in Barneveld.
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Figuur 2. Bestaande en toekomstige ecoducten op de midden Veluwe. 
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Kootwijkerzand

Veilige oversteek
Faunavoorziening Kootwijkerzand verbindt twee 
delen van de uitgestrekte Veluwe waardoor dieren 
de oversteek kunnen maken. Dat komt niet alleen 
hen ten goede; ook de mens heeft er profijt van, 
want een veilige oversteek betekent dat dieren niet 
óp de snelweg lopen, maar eroverheen of (bij het 
spoor) eronderdoor.

De bouw van het faunavoorziening Kootwijkerzand 
is een immens project. De feiten en cijfers liegen er 
niet om:

• De tunnel – onder de spoorlijn Apeldoorn-
Amersfoort door – heeft een inschuifgewicht van 
1,6 miljoen kilo;

• Voor de totale faunavoorziening Kootwijkerzand 
wordt 120.000 kuub grond aangevoerd;

• Over de A1 (richting Apeldoorn en richting 
Barneveld) zijn in totaal 104 liggers geplaatst;

• De liggers zijn per stuk 28 meter lang (het gaat 
daarmee om een totale lengte aan liggers van 3 
kilometer);

• In de omgeving van de faunavoorziening 
Kootwijkerzand wordt 2,5 kilometer aan 
wildrasters geplaatst;

• De afstand tussen het laagste en het hoogste 
punt van de faunapassage bedraagt 9 meter;

• Tijdens de bouw van de faunavoorziening zijn tot 
nu toe 5 gladde slangen, 25 zandhagedissen, 10 
levendbarende hagedissen en 157 hazelwormen 
gevangen en teruggeplaatst.

Ontsnippering
Door de aanleg van de rijksweg A1, begin jaren ’70 
van de vorige eeuw zijn de Midden- en Noord 
Veluwe van elkaar gescheiden. Hierdoor zijn 
leefgebieden van diverse diersoorten versnipperd 
geraakt. Daardoor kon er geen genetische 
uitwisseling meer plaatsvinden en zijn populaties 

van zeldzame dieren geïsoleerd geraakt. Eind jaren 
’90 van de vorige eeuw besloot het rijk door rijks–
wegen doorsneden leefgebieden alsnog te 
‘ontsnipperen’ door middel van de aanleg van een 
groot aantal faunavoorzieningen. 

Kwetsbare diersoorten
De Veluwe is een bijzonder natuurgebied waar 
diersoorten leven die internationaal beschermd  
zijn of op de rode lijst staan. Faunavoorziening 
Kootwijkerzand zorgt ervoor dat deze kleine 
populaties van bijzondere soorten zich weer kunnen 
verspreiden en genetisch kunnen uitwisselen. 

Ook zorgt de faunavoorziening voor opheffing van 
de barrière voor een groot aantal minder zeldzame 
soorten. Faunavoorziening Kootwijkerzand is 
bedoeld voor soorten en soortgroepen zoals de das, 
de boommarter, edelherten, wild zwijnen, 
vleermuizen, reptielen zoals salamander en de 
zandhagedis, insecten, loopkevers, vlinders, 
spinnen en sprinkhanen. 

Tijdelijke elektrische rasters
Het Faunafonds, adviseur en uitvoerder van 
wettelijke taken op het gebied van faunaschade,  
is gestart met een proef om ervaring op te doen met 
het plaatsen van tijdelijke elektrische herten–
kerende rasters rond landbouwpercelen in de 
nabijheid van ecoducten. Het gaat om elektrische 
rasters die tijdens het groeiseizoen rond percelen 
met gevoelige teelten staan. 

Na de oogst worden de rasters weer verwijderd.  
De proef duurt twee volledige groeiseizoenen, 2017 
en 2018. Als de ervaringen met de proef positief zijn, 
dan kunnen de rasters misschien ook elders worden 
ingezet. Een van deze proefgebieden is het gebied 
bij de faunavoorziening Maanschoten. 

Bestaande en toekomstige faunavoorzieningen op de midden 
Veluwe; zie het artikel over nieuwe faunavoorzieningen op pag. 3
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Advies Faunabeheereenheid
In 2015 heeft de provincie Gelderland advies 
gevraagd aan de Faunabeheereenheid Gelderland 
over de aanleg van de faunavoorziening 
Kootwijkerzand. De faunabeheereenheid heeft in 
haar advies een aantal maatregelen voorgesteld, 
waaronder de aanleg van een geleidend raster bij  
de Amersfoortse weg en de aanleg van twee nieuwe 
faunavoorzieningen .

Ophogen van zwijnkerende rasters
Om de herten en zwijnen te geleiden naar de 
gebieden waar we ze het liefst willen gaat de aanleg 
van een faunavoorziening gepaard met geleidende 
rasters, bijvoorbeeld langs wegen en in sommige 
gevallen ook langs landbouwgebieden.  
In dit gebied stond al een zwijnkerend raster van 
circa één meter hoog. Dit raster bevindt zich in  
het bosgebied tussen de rijksweg A1 en de 
Apeldoornse Weg (N344) in. 

Op advies van de Faunabeheereenheid Gelderland 
treffen we nu voorbereidingen om dit raster te 
vervangen door een hertenkerend raster van circa 
twee meter hoog. Het gebied is verder omsloten 
door de provinciale wegen N302 en N310.  
Het verhoogde raster geleid straks het wild vanaf  
de faunavoorziening Kootwijkerzand richting de 
nog aan te leggen faunavoorzieningen over de 
Kootwijkerweg en de Amersfoortseweg.

Twee nieuwe faunavoorzieningen
De provincie Gelderland laat nog eens twee 
faunavoorzieningen maken in het middengebied 
van de Veluwe, namelijk over de Kootwijkerweg 
(N302) en de Amersfoortseweg (N344), beide 
provinciale wegen. Gedeputeerde Staten van de 
provincie hebben dat besloten. 

De locaties van de twee geplande fauna voor-
zieningen is zo gekozen dat ze samen met de 
faunavoorzieningen Kootwijkerzand en  

Asselsche Heide het noordelijke en het zuidelijke 
deel van de Veluwe weer verbinden tot één 
leefgebied en tegelijkertijd de agrarische enclave 
ontzien. Het kaartje op pagina 2 geeft een beeld  
van bestaande en verwachte toekomstige trekroutes 
van dieren.

Momenteel zijn we, in afstemming met de 
terreinbeherende organisaties, bezig met het 
maken van een beeldkwaliteitplan. Dat gaat over  
de vormgeving en de landschappelijke inpassing 
van de faunavoorzieningen. De artist impression 
hierboven geeft een beeld van hoe de faunavoor–
ziening boven de N302 er uit kan komen te zien. 

We bouwen de faunavoorzieningen in overleg en 
afstemming met Kroondomein Het Loo, Staats–
bosbeheer en de gemeente Apeldoorn. Als de 
vergunningprocedures vlot verlopen start de bouw 
van de twee faunavoorzieningen in 2017.  
We verwachten dat ze in 2018 worden opgeleverd. 

Colofon
De Nieuwsbrief Maanschoten is een initiatief  
van de provincie Gelderland en verschijnt 2 keer  
per jaar. Bij de totstandkoming van deze 
nieuwsbrief zijn betrokken: ProRail, 
Staatsbosbeheer, de gemeente Barneveld,  
de Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) en  
het Faunafonds


