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Onderzoek naar amfibieën in straatkolken
Recente waarnemingen hebben aan het licht gebracht dat kikkers, padden en salamanders
opgesloten kunnen raken in straatkolken van de riolering. Stichting RAVON en Stichting
RIONED gaan de omvang van dit probleem onderzoeken en beschermende oplossingen testen.
Na signalen van haar vrijwilligers heeft Stichting RAVON in een voorstudie geconstateerd dat
amfibieën in straatkolken terecht kunnen komen en deze niet meer kunnen verlaten. In de meeste
gevallen leidt dat helaas tot sterfte van die dieren. Straatkolken zijn essentieel voor de afvoer van
regenwater, maar blijken in sommige gevallen dus een negatieve bijwerking te hebben. Het gaat
vooral om straatkolken in de bebouwde kom, waar dieren door de openingen in de deksels vallen
tijdens de amfibieëntrek in het voorjaar van de overwinteringsplaatsen naar de voortplantingsplekken.

Op initiatief van de koepelorganisaties RAVON (amfibieënonderzoek) en Stichting RIONED
(rioleringszorg) zal komend jaar in een samenwerking van de rioleringssector en de
plaatselijke RAVON-werkgroepen een inventarisatie gemaakt worden van de relevante
probleemlocaties, de aantallen en soorten dieren en de risicovolle perioden.
RAVON en haar vrijwilligers zijn goed op de hoogte van de verblijfplaatsen en trekroutes van
amfibieën. De gemeenten, die de riolering en de openbare ruimte beheren, zullen graag gebruik maken
van deze kennis. RAVON en RIONED zullen daarom ook als intermediairs fungeren tussen enerzijds
de vrijwilligers die de amfibieën en probleemlocaties kennen en anderzijds de gemeentelijke
rioleringsbeheerders.
De fabrikanten van straatkolken zijn uitgenodigd passende oplossingen te ontwikkelen. Het tijdelijk
plaatsen van afsluitroosters voor kolken kan insluiting voorkomen. En door het plaatsen van ruwe
strips van metaal of kunststof kunnen dieren zelf weer uit een straatkolk kruipen, zo bleek tijdens de
voorstudie. Randvoorwaarden voor de oplossingen zijn natuurlijk wel de onbelemmerde werking van
de riolering voor een goede afvoer van (hevige) regenval en ongehinderd onderhoud van de riolering.
Het onderzoeksproject van RAVON en RIONED zal in de loop van 2012 tot concrete resultaten leiden,
die vervolgens in de praktijk toegepast kunnen gaan worden.
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Stichting RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) is een non-profit organisatie
met als hoofddoelstelling de bescherming van de Nederlandse reptielen, amfibieën en vissen,
waaronder begrepen behoud, adequaat beheer en herstel van hun biotopen en de bevordering van
natuurbehoud en milieubeheer in algemene zin. RAVON voert onderzoek uit, geeft voorlichting,

beleids- en beheersadviezen aan overheden en private organisaties als terreinbeheerders, en doet aan
educatie.
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Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland,
waarin overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen participeren. Stichting RIONED ontwikkelt
kennis voor de vakwereld en informeert publiek en politiek over het belang van riolering voor
gezondheid, droge voeten en een goed milieu.
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