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1. O

PBOUW VAN HET RAPPORT

Het rapport is zodanig samengesteld dat het praktisch bruikbaar is. Het is een hulpmiddel voor het
nemen van beslissingen voor de aanleg van voorzieningen langsheen en over de kanalen die onder het
beheer vallen van n.v. De Scheepvaart. Centraal staan de zogenaamde “ontsnipperingszones”, dat zijn
de gebieden waar de aanleg van uitstapplaatsen of oversteekvoorzieningen wensbaar en verantwoord
is.
Het rapport is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

een korte schets van de problematiek en een overzicht van de betrokken kanalen
een toelichting bij de wijze waarop de ontsnipperingszones werden afgebakend
knelpunten - overzicht van de meest voorkomende oevertypen en probleemsituaties
oplossingsmogelijkheden voor knelpunten
basisvereisten van uitstapvoorzieningen
overzicht van de reeds bestaande uitstap- en oversteekvoorzieningen
mogelijkheden voor de aanleg van nieuwe uitstapvoorzieningen
ontsnipperingszones
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2. P

ROBLEEMSTELLING

Kanalen vormen omwille van hun bijzondere oeverconstructie een belangrijke hindernis voor aan het
land gebonden dieren die ze willen oversteken. Brede trajecten bemoeilijken dieren om het kanaal
over te steken en de rechte oevers beletten dieren die in het kanaal terechtkomen om het water te
verlaten. Bijgevolg verdrinken vele dieren in de kanalen en vormen de kanalen een belangrijke
ecologische barrière die leidt tot versnippering van habitats, beperking van soortmigraties, verdeling
van populaties en isolement van deelpopulaties.

Tabel 2.1.: Resultaten van een gedetailleerde inventaris van verdrinkingslachtoffers langsheen het
oostelijk traject van het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. Het geïnventariseerde deel loopt over een
afstand van 26 km. (gegevens Eugeen Maris - wildbeheereenheid v.z.w. De Vart)
soort/jaar
ree
vos
haas
totaal (n)
totaal per km
ree per km

1999
11
3
170
184
7,08
0,42

2000
15
11
89
115
4,42
0,58

2001
29
16
129
174
6,69
1,12

2002
14
3
195
212
8,15
0,54

2003
25
10
202
237
9,12
0,96
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Om de nadelige effecten enigszins op te vangen, zijn oplossingen bedacht om dieren de gelegenheid te
bieden kanalen over te steken en/of te water geraakte dieren uitstapmogelijkheden te bieden en
verdrinking te voorkomen. Tegelijk kunnen zulke voorzieningen ook als uitstapplaats fungeren voor
menselijke drenkelingen. De bouw van dergelijke voorzieningen is niet altijd en overal even
eenvoudig en noodzakelijk. Het gaat bovendien gepaard met aanzienlijke financiële investeringen. Dit
noopt tot het maken van keuzes. Vlaanderen bezit heel wat kanalen. Een belangrijk deel daarvan ligt in
de provincie Antwerpen. In het kader van deze studie is gezocht naar plaatsen waar voorzieningen
zinvol en noodzakelijk zijn. Hiertoe is een selectiemethodiek gevolgd die in hoofdstuk 4 uitvoeriger
besproken wordt.
Algemeen wordt gesteld dat fauna-uitstapplaatsen nuttig zijn op plaatsen waar meer dan 2 tot 3 dieren
per km verdrinken.Vergelijking met Nederlandse studies (Bekker, 1991; Bolt, 1982) stelt dat voor ree
het jaargemiddelde aan verdrinkingslachtoffers tussen 0,7 tot 1,1 ree per km kanaal ligt. Precieze
cijfers over het aantal dierlijke slachtoffers in de Vlaamse kanalen ontbreken, maar onderzoek langs
deeltrajecten duiden op grote aantallen. Op een traject van amper 3 km langsheen het Albertkanaal te
Geel worden jaarlijks gemiddeld per km 2,5 reeën dood in het water aangetroffen (Van Rompaey &
Criel, 2003). Een 26 km lang traject van het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten (gedeeltelijk met
uitstapvoorzieningen) levert gemiddeld 7,1 dieren/km waarvan 0,7 ree/km (tabel 2.1.).
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3. A

FBAKENING VAN HET ONDERZOEKSGEBIED

De studie beperkt zich tot de kanalen die in beheer zijn bij n.v. De Scheepvaart in de provincie
Antwerpen.
In de provincie Antwerpen zijn dat:
•
•
•

Kanaal Dessel – Turnhout – Schoten
Kanaal Dessel – Kwaadmechelen
Antwerps deel van het Kanaal Bocholt – Herentals (vak Dessel – Herentals)

Het Antwerps deel van het Albertkanaal was reeds eerder onderwerp van een ontsnipperingsstudie
(Van Rompaey & Criel, 2003) en is daarom niet in dit rapport opgenomen. Een beperkt gedeelte van
het Kanaal Dessel – Kwaadmechelen ligt op het grondgebied van de provincie Limburg (gemeente
Ham) maar wordt in dit deel van het rapport meegenomen.

Kaart 3.1.: Overzicht van de kanalen in beheer van de n.v. De Scheepvaart.
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4. M

ETHODIEK

In principe vormen kanalen overal een potentiële bedreiging voor dieren. Waar aan het land gebonden
dieren voorkomen, bestaat de kans dat individuen in het kanaal terechtkomen. Het is echter niet
mogelijk om overal een oplossing aan het probleem te geven. Daarom wordt gezocht naar plaatsen
waar de invloed van het kanaal het zwaarst doorweegt op de landschappelijke integriteit en belangrijke
ecologische effecten heeft op de fauna. Voor de afbakening van de zones waar ontsnippering van een
kanaal het meest aangewezen is, zijn een aantal stappen gezet om de keuze te maken en de selectie te
verantwoorden. Deze stappen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

een landschappelijke analyse
een ecologische analyse
een ruimtelijke analyse
het optreden van verdrinkingslachtoffers en dieren die uit het kanaal moeten worden gered
impact van het knelpunt

4.1. Landschappelijke analyse
De landschappelijke analyse omhelst het zoeken naar plaatsen waar de landschappelijke samenhang
door het kanaal wordt doorbroken waardoor er niet langer sprake is van een functionele
landschappelijk eenheid. In bepaalde gevallen resulteert dit in een landschappelijk isolement van
oorspronkelijk eenvormige landschapsdelen. Het betreft gebieden waarvan de landschapseenheden
langs weerszijden van het kanaal dezelfde of gelijkaardige kenmerken vertonen. Omdat dit
onderzoeksdeel de ecologische analyse dient te ondersteunen is de historische context van het
landschap niet onderzocht, maar is enkel gekeken naar de landschappelijke samenhang aan de hand
van kaart- en luchtfotoanalyse en terreincontrole.

4.2. Ecologische analyse
De ecologische analyse steunt grotendeels op de biologische kwaliteiten van een landschap. Hiervoor
is gebruik gemaakt van de meest recente biologische waarderingskaarten (BWK) die een onderscheid
maken tussen biologisch minder waardevolle, biologisch waardevolle en biologisch zeer waardevolle
terreinen.
In tweede instantie speelde ook de aanwezigheid van voor versnippering gevoelige soorten (tabel 4.1.).
Dit zijn soorten waarvoor een kanaal een moeilijk te nemen fysische barrière vormt, waardoor
migratie naar en tussen en kolonisatie van (potentiële) leefgebieden moeilijk of onmogelijk wordt
(tabel 4.2.). Bij deze soorten kan een onderscheid worden gemaakt tussen soorten waarop het kanaal
een nefaste invloed heeft op het behoud of herstel van een soortpopulatie (= bedreigde soort) en de
soorten waarop het kanaal vooral een aantaldecimerende invloed heeft (= niet bedreigde soort).
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Tabel 4.1.: Indicatorsoorten en hun voorkomen langsheen de kanalen (X = aanwezig). (volgens Verkem et
al,. 2003: Zoogdieren in Vlaanderen)

KANAAL
Kanaal Dessel – Turnhout - Schoten
Kanaal Dessel - Kwaadmechelen
Kanaal Bocholt – Herentals (vak Dessel – Herentals)

ree

haas

das

X
X
X

X
X
X

X
X
X

marter
(achtigen)
X
X
X

andere
otter

Een voorbeeld van een bedreigde soort is de das, die in de provincie Antwerpen mogelijk nog
aanwezig is. De soort is representatief voor tal van andere bedreigde roofdiersoorten zoals de
boommarter en in mindere mate ook de steenmarter of de kleine marterachtigen – wezel, hermelijn en
bunzing. Voor de categorie van niet bedreigde soorten is ree en haas indicatief. Hun voortbestaan
wordt niet direct bedreigd maar het verhindert de uitwisseling van genetisch materiaal en leidt tot een
opdeling van populaties en in sommige gevallen tot het isolement van deelpopulaties.

Tabel 4.2.: Functionaliteit van de indicatorsoorten voor ontsnippering van kanalen.
REE: is niet het meest voorkomende maar wel het meest opvallende verdrinkingslachtoffer
in kanalen. Niettegenstaande de soort in staat is het water te verlaten wanneer het zich
tegen de oever kan afzetten, zijn steile oeverwanden nefast. De soort oriënteert zich
hoofdzakelijk op zicht en heeft een goed uithoudingsvermogen. Het is de grootste soort die
in de kanaalgebieden aanwezig is. De soort heeft een veelzijdig habitat dat overeenkomt
met veel van onze bos- en natuurgebieden. Kleinschalige gebieden met veel kleine en
verscheiden – vooral houtige - landschapselementen en een afwisseling van graslanden en
kruidenrijke ruigten vormen een belangrijk leefgebied.

HAAS: in optimale leefgebieden is het een veel voorkomend verdrinkingslachtoffer,
waarvan de slachtofferaantallen in de regel zwaar worden onderschat. Het is net als het ree
een soort die zich voornamelijk op zicht oriënteert en een betrekkelijk goede zwemmer is
maar met een beperkt uithoudingsvermogen. De soort is in groter aantal aanwezig in
landbouwgebieden met kleine landschapselementen, veldbossen, (kruidenrijke) graslanden
en een afwisseling van teelten. De soort klimt moeilijk tegen steile oeverwanden op.

DAS: wordt zelden als verdrinkingslachtoffer gevonden omwille van de zeldzaamheid van
de soort in Vlaanderen. De soort is kenmerkend voor kleinschalig bos- en landbouwgebied –
ook wanneer deze elementen enkel vlekgewijs geconcentreerd voorkomen zoals in
Haspengouw. De soort breidt zich momenteel langzaam maar gestaag uit en koloniseert
geleidelijk aan opnieuw de gebieden in de Limburgse en Antwerpse Kempen waar ze
voorheen verdwenen was. Het is geen goede zwemmer die zintuiglijk vooral op zijn neus en
gehoor afgaat.
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BUNZING: vertegenwoordigt het geheel van de marters (boommarter, steenmarter) en
kleine marterachtigen (wezel, hermelijn en bunzing) omdat deze soort over de beste
zwemcapaciteiten beschikt en waterlopen deel uitmaken van zijn habitat. De soort maakt
gebruik van al zijn zintuiglijke vermogens, doch het meest van zijn neus en gehoor. De
bunzing jaagt vaak langs beekkanten en oevers en zwemt probleemloos over korte(re)
afstanden. Steile en gladde oeverbeschoeiingen stellen problemen. Verdrinking van deze
soort in kanalen betekent dat het kanaal ook voor andere martersoorten niet oversteekbaar
is.

Niet als indicatorsoorten weerhouden zijn boombewonende soorten als boommarter en eekhoorn.
Niettemin wordt ervoor gepleit om ook voor deze soorten – althans in bosrijke gebieden waar deze
(potentieel) aanwezig zijn – de kanalen overbrugbaar te maken d.m.v. de bouw van boombruggen.
Boombewoonde soorten worden door hun specifieke leefwijze zelden als verdrinkingsslachtoffer
gevonden, maar dat betekent niet dat kanalen geen belangrijke barrière vormen in hun leefgebied.

4.3. Ruimtelijke analyse
De ruimtelijke analyse betreft enerzijds het ruimtelijk gebruik en anderzijds de planologische
bestemming van gebieden. Het ruimtelijk gebruik wordt uit diverse kaarten inzake grondgebruik
afgeleid en aan de hand van terreincontrole bevestigd. Het juridisch statuut van een grond is in
essentie vastgelegd in het gewestplan, maar ook het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is in
deze richtinggevend.
Het is weinig zinvol voorzieningen te treffen in natuurgebieden die op termijn gedoemd zijn te
verdwijnen omwille van landschappelijk en ecologisch ongunstige ontwikkelingen zoals
infrastructuurwerken, industriële ontwikkelingen of woonuitbreidingen. Slechts in uitzonderlijke
gevallen is het zinvol hierop een uitzondering te maken, bijvoorbeeld wanneer lokaal ecologische
knelpunten optreden (bv. vastlopen van dieren in industriegebieden).
Voorts is ook rekening gehouden met de afbakening van de natuurlijke hoofdstructuur in het kader van
de ontwikkeling van een Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).

4.4. Optreden van verdrinkingslachtoffers en dieren die uit het
kanaal moeten worden gered
Het regelmatig of op grote schaal optreden van verdrinkingen van dieren in kanaaltrajecten is
eveneens richtinggevend geweest voor de afbakening van de ontsnipperingszones. Hiervoor werd een
ruime bevraging georganiseerd onder personen en instanties die nauw betrokken zijn bij het melden,
redden, ruimen of opvangen van dierlijke slachtoffers, zoals de diensten van n.v. De Scheepvaart, de
bos- en natuurwachters van de AMINAL-afdelingen Bos & Groen en Natuur, gemeentelijke diensten,
brandweer, politie, wildbeheereenheden/jagers, natuurverenigingen en opvangcentra voor wilde
dieren. In bijlage 1 wordt de lijst gegeven van de personen en instanties die werden bevraagd en op de
enquête hebben geantwoord. De resultaten van de enquête zijn verwerkt in de bespreking van de
individuele kanalen, en een globaal overzicht is terug te vinden in bijlage 2.
Omdat precieze plaatsen van slachtoffervondsten of van uit het kanaal geredde dieren zelden worden
bijgehouden, zijn de via de enquêtering verzamelde gegevens enkel bruikbaar om ruimere
probleemtrajecten af te bakenen. De plaatsen waar veel verdrinkingslachtoffers worden gevonden
stemmen bovendien niet noodzakelijk overeen met de plaatsen waar effectief verdrinkingen
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plaatsvinden. Dierkadavers worden met de waterstroming meegevoerd en worden vaak gevonden bij
stuwen of andere hindernissen. Vindplaatsen van levende dieren in kanalen zijn in deze nauwkeuriger.
De gevonden soorten betreffen meestal reeën omdat deze opvallender zijn dan de meeste kleine
diersoorten. Nauwkeurig onderzoek zou allicht verdrinkingen van nog tal van andere soorten aan het
licht brengen. Bovendien worden kadavers van kleinere diersoorten snel opgeruimd door aaseters.

Ree in Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten nabij brug 4 te Arendonk

4.5. Knelpunten
De kenmerken van een kanaal bepalen de mate van passeerbaarheid (tabel 4.3.). Doorslaggevend zijn
de diepte en de breedte van het kanaal en de constructie van de oever. De stroming speelt slechts een
ondergeschikte rol.
De diepte stelt overal een probleem: geen enkel kanaal is doorwaadbaar – ook niet voor grote(re)
diersoorten. Kanalen kunnen dus door landbewonende dieren enkel zwemmend worden overgestoken.
In dit geval speelt de breedte van het kanaal een belangrijke rol. Hoe breder het kanaal, hoe moeilijker
het wordt voor bepaalde soorten om zonder gevaar van uitputting het kanaal over te zwemmen.
Tenslotte is er de constructie van de oever die beslist of een dier dat in het kanaal geraakt er ook weer
uit kan klimmen.
In de marge bepaalt ook de gebruiksfunctie van het kanaal de ontsnipperingsmogelijkheden en
noodzaakt dit tot specifieke aanpassingen. Gedacht wordt aan druk bevaren kanalen waar golven
voortdurend op de oevers inwerken. Ook de beschikbare ruimte voor de bouw van
uitstapvoorzieningen bepaalt de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden.
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Tabel 4.3.: Kanaalkenmerken (gemiddeld, respectievelijk meest voorkomend).

KANAAL
Kanaal Dessel – Turnhout - Schoten
Kanaal Dessel - Kwaadmechelen
Kanaal Bocholt – Herentals (vak Dessel – Herentals)

kanaal
breedte
(m)
20
35-50
25-40

kanaal
diepte
(m)
3
4
3,5

stroming
snelheid
(m³/s)
1,5
2
5

oever
type
3
4
3

verkeer
drukte
(schepen/dag)
15
30
10

Er worden dus verschillende criteria gehanteerd (tabel 4.4.) om te beslissen welke zones voor
ontsnippering in aanmerking komen. Naargelang één of meerdere criteria doorwegen in de analyse
zijn achteraf prioriteiten gegeven aan de voorgestelde ontsnipperingszones en -maatregelen. De keuze
voor gebieden met een belangrijk ecologisch en/of landschappelijk potentieel, betekent niet dat op
ruimtelijk verstoorde plaatsen geen voorzieningen nodig zijn. Integendeel, vaak lopen dieren zich vast
in ruimtelijk sterk versnipperde gebieden en zijn maatregelen noodzakelijk om dieren hiervan weg te
leiden of weg te houden of individuen die op ongelukkige wijze in een kanaal terechtkomen de
mogelijkheid te bieden het water te verlaten vooral dan op plaatsen waar dit zich regelmatig voordoet.
Dergelijke gevallen moeten echter elk op eigen wijze worden aangepakt naargelang de specifieke
problematiek.

Tabel 4.4.: Beslissingscriteria voor de afbakening van de ontsnipperingszones.
criterium
landschappelijke samenhang

ecologische waarde
indicatieve soorten
ruimtelijk gebruik
planologische bestemming

verdrinkingslachtoffers en geredde dieren
knelpunten

methode
landschapanalyse aan de hand van luchtfoto +
topografische kaart
terreinonderzoek
biologische waardering (BWK)
verspreiding bedreigde soorten (zoogdierenatlas)
aanwezigheid gevoelige soorten (zoogdierenatlas)
bodemgebruik volgens topografische kaart,
bodemgebruikkaart en terreincontrole
functionaliteit kanaal RSV
bestemming gewestplan
afbakening VEN
enquête
kanaalkenmerken
actuele toestand van de oevers
gebruiksfunctie
beschikbaarheid ruimte (oeverbreedte)
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5. K

NELPUNTEN – MEEST VOORKOMENDE

OEVERTYPEN EN PROBLEEMSITUATIES

5.1. Oeververhardingen
De oeverconstructie en de beschikbare ruimte langsheen de oever bepaalt de aard van de voorziening
die als uitstapplaats moet dienen. Hierna volgt een overzicht van de meest voorkomende oevertypen
(zie ook tabel 5.1.) langsheen de kanalen en de consequenties hiervan voor de bouw van nieuwe
voorzieningen.

Tabel 5.1.: Overzicht van de huidige oevertypen langsheen de kanalen.
nummer
1
2
3
4

aard
natuurlijke oever
vooroever
damwand
beton- of steenoever

5.1.1. Natuurlijke oever (oevertype 1)
Natuurlijke oevers bezitten geen verharde delen en zijn evenmin voorzien van damwanden. Het
ontbreken van natuurlijke oevers langsheen de kanalen is eigen aan dit type waterloop. Enige
uitzondering hierop vormen lokale oeverafkalvingen die ontstaan doordat delen van de
oeverbeschoeiingen zijn weggeslagen en golfslag op de oever inwerkt. Goede voorbeelden hiervan
zijn in Vlaanderen te zien langsheen bepaalde trajecten van het Kanaal Bocholt-Herentals (o.a. LO km 18,4-20,2). In voorkomend geval vormen de langzaam hellende oevers geen barrière voor dieren
die in het water terechtkomen.

Kanaal Bocholt-Herentals (vak Bocholt-Dessel)
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5.1.2. Vooroever (oevertype 2)
Vooroevers worden enkel in uitzonderlijke gevallen langsheen de kanalen gevonden en zijn doorgaans
aangelegd om vispaaiplaatsen langsheen de oever te creëren of ze ontstonden onbedoeld door
uitspoeling van grond achter de damwand. Wanneer geen voldoende brede openingen in de vooroever
worden uitgespaard of een geleidelijke helling langs de waterzijde is voorzien, verhinderen ze dieren
om de oever te bereiken en vormen ze een onoverkomelijke barrière. Doorgaans zijn dergelijke
aanpassingen aan paaiplaatsen enkel mogelijk langs waterlopen met weinig scheepvaart of op plaatsen
waar met een damwand voor de inzwemopening de golfslag kan worden opgevangen (principe faunauitstapplaats in vooruitbouw).

Kanaal naar Beverlo

Albertkanaal (oostelijk deel)

5.1.3. Damwand (oevertype 3)
Het merendeel van de oevers van de kleinere kanalen bezit een beschoeiing die bestaat uit een houten
frame met gaasdraad waarover een geotextiel wordt gespannen en waarachter stenen worden gestort.
In enkele gevallen wordt ook gebruik gemaakt van aaneensluitende paaltjes of een stalen damwand
met (houten) kopbalk. Geen van deze oevers is voor dieren uitklimbaar vanwege de recht opgaande
damwand en de vooruitstekende kopbalk.

Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten – houten palen met kopbalk (overzicht)
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Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten – houten palen met kopbalk (detail)

Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten – stalen damwand

Kanaaln aar Beverlo – aaneensluitende paaltjes
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5.1.4. Beton- of steenoever (oevertype 4)
De grote kanalen met veel scheepvaart zijn voorzien van een betonoever die bestaat uit een rechte
betonnen damwand met daar bovenop een brede betonnen kopbalk en een schuin oplopende betonnen
oeververharding. Dergelijke oever is voor geen enkel dier uitklimbaar vanwege de recht opgaande
damwand en de brede, vooruitstekende kopbalk.

Albertkanaal (westelijk deel)

Albertkanaal (oostelijk deel)

5.2. Andere probleemsituaties langsheen de kanalen
5.2.1. Afsluitingen/omheiningen
Voornamelijk op plaatsen met bedrijvigheid zijn grote terreinen omheind met een hoge (> 2m)
fijnmazige draad (type Bekaert) waardoor grote tot middelgrote dieren geen toegang hebben tot het
terrein vanaf het kanaal en omgekeerd. De vrije migratie van bepaalde diersoorten zoals ree en haas
wordt hierdoor verhinderd en de mogelijkheid bestaat dat dieren die erin slagen het kanaal over te
steken zich tegen de draad vastlopen en alsnog terug het kanaal in worden gedreven. Op plaatsen waar
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dieren het kanaal (kunnen) oversteken moet ernaar worden gestreefd om dergelijke afsluitingen te
verwijderen of doorkruipbaar te maken (bv. door gebruik van prikkeldraad).

Kanaal Dessel-Kwaadmechelen ter hoogte zandwinning Mol

5.2.2. Industrieterreinen, grondontginningen en woongebieden
Mede vanwege de grote economische activiteit langsheen de grote kanalen wordt veel ruimte in beslag
genomen door industrie. Niettegenstaande de industriële infrastructuur vaak beperkt blijft tot bepaalde
locaties is er meestal sprake van een grootschalig ruimtebeslag doordat grote – vaak braakliggende delen worden afgesloten of (tijdelijk) gebruikt als opslagruimte. Hoewel hier belangrijke leefgebieden
voor soorten overblijven, zijn ze omwille van ontoegankelijkheid, regelmatige verstoring,
verontreiniging of habitat(elementen)vernietiging onbruikbaar voor kwetsbare of veeleisende
diersoorten. Het probleem is het grootst langsheen het Albertkanaal.
Grote grondstukken worden ook gebruikt voor grondontginningen. De belangrijkste zijn de
zandwinningsgebieden tussen Dessel en Lommel (Kanaal Dessel-Kwaadmechelen) en de
kleiontginningen rond Ravels en tussen Beerse en Brecht (Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten).
Uittgestrekte woongebieden en bijhorende grote infrastructuren zoals winkelcentra worden langsheen
alle kanalen gevonden. De belangrijkste problemen stellen zich echter rond Turnhout en tussen SintJob-In-’t Goor en Antwerpen langsheen het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.
Recreatiegebieden worden op meerdere plaatsen langsheen de kanalen gevonden maar geen enkel stelt
rechtstreeks problemen voor ontsnippering. De belangrijkste invloed gaat allicht uit van de
recreatiegebieden rond Mol (Kanaal Bocholt-Herentals en Kanaal Dessel-Kwaadmechelen).

5.3.3. Wegen en infrastructuren
Tal van wegen kruisen het kanaal en versterken de ruimtelijke versnippering. Voor de ontsnippering
van de kanalen stellen ze enkel een probleem op plaatsen waar openbare wegen evenwijdig aan het
kanaal lopen of waar grote wegeninfrastructuren in de nabijheid liggen. Dit was eerder al een reden
om de ontsnippering van het Albertkanaal te koppelen aan de ontsnippering van de E313 op het
grondgebied van de provincie Antwerpen (Van Rompaey & Criel, 2003).
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6. O

PLOSSINGSMOGELIJKHEDEN VOOR

KNELPUNTEN

6.1. Mogelijke oplossingen
Er bestaan tal van oplossingen en varianten daarop om een dier dat in een kanaal terechtkomt de
mogelijkheid te bieden een kanaal op veilig wijze over te zwemmen en het water opnieuw te verlaten.
Voor dieren die niet of slecht kunnen zwemmen, moet evenwel naar oplossingen van geheel andere
aard worden gezocht zoals de bouw van een ecoduct, boombrug of bermbrug. Dergelijke maatregel
valt buiten deze studieopdracht, maar de informatie over mogelijke ontsnipperingszones kan evengoed
hiervoor worden aangewend.
De problematiek van versnippering en verdrinking kan op twee manieren worden benaderd:
❑
❑

vanuit de diersoort die aan de basis ligt van het probleem ofwel
vanuit de constructiemogelijkheden die een kanaal biedt.





Fauna-uitstapplaats
in vooruitbouw



Fauna-uitstapplaats
in achteruitbouw
(opening 1 m)



gewone pad

amfibieën

ringslang

muizen

haas

egel

hermelijn /
wezel

bunzing

otter

das

ree

Natuurvriendelijke
oever (flauw talud)

steenmarter

Uitklimvoorziening

edelhert

Doelsoort

wild zwijn

Tabel 6.1.: Relatieschema doelsoorten – fauna-uitstapplaatsen (Oord, 1995).







































































Fauna-uitstapplaats
in achteruitbouw
(opening 3 - 5 m)





























Fauna-uitstapplaats
in achteruitbouw
(opening tot 15 m)





















































Faunatrap (groot)
Faunatrap (klein)



: Voor de betreffende richtsoort bestaat een sterke voorkeur voor dit type voorziening
: Het gebruik van dit type fauna-uitstapplaats door de richtsoort is aangetoond
: Verwacht wordt dat de richtsoort dit type fauna-uitstapplaats zal gebruiken
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6.1.1. Soortgerichte oplossingen
Uit hoofdstuk 4 blijkt dat alle zoogdiersoorten die als indicatorsoort naar voor worden geschoven,
langs één of meerdere Antwerpse kanalen een deel van hun leefgebied hebben en dat zowel
middelgrote als kleine dieren in de kanalen verdrinken. Middelgrote soorten als ree en haas blijken
veruit de belangrijkste verdrinkingslachtoffers te zijn, maar we weten ook dat kleine soorten vaak over
het hoofd worden gezien en kleine kadavers snel door aaseters worden opgeruimd. Deze vaststelling
pleit voor multifunctionele uitstapplaatsen die de eigenschappen van meerdere typen voorzieningen
combineren en zowel aan kleine als grote diersoorten ontsnappingsmogelijkheden bieden. Doorgaans
vraagt dit geen ingrijpende wijzigingen op bestaande constructies maar enkel een kleine bijsturing in
functie van de kleintjes. Mogelijkheden zijn:
❑
❑
❑
❑

het verkorten van de afstand tussen de treden van een reetrap en dit al dan niet over een deel
van de breedte van de trap;
een verhoging/verlaging van de diepte van het taludaanzet onder het laagste waterniveau van
een fauna-uitstapplaats;
het verbreden van een smalle faunatrap tot de grootst mogelijke breedte om ook het uitstappen
van grotere soorten mogelijk te maken;
het verlengen van de inzwemopening om ook het uitstappen van grotere soorten mogelijk te
maken.

Een belangrijk instrument bij de keuze van de meest geschikte oplossing vormt het relatieschema
doelsoorten – fauna-uitstapplaatsen (tabel 6.1.).

6.1.2. Technische oplossingen
De aanleg van een natuurlijke oevergradiënt is steeds de beste keuze. Pas wanneer dit onmogelijk
blijkt, moet de oplossing in een (semi-)technische constructie worden gezocht (figuur 6.1.). Hier geldt
de regel dat hoe groter de uitstapplaats gebouwd wordt hoe meer soorten hiermee gediend zijn,
uiteraard op voorwaarde dat met de vereisten van de verschillende soorten rekening wordt gehouden.
Dat maakt dat fauna-uitstapplaatsen te verkiezen zijn boven faunatrappen. De laatste kunnen echter
een belangrijke meerwaarde geven als aanvullende maatregel of op plaatsen waar grotere constructies
problemen stellen.

Figuur 6.1.: Voorkeur van uitstapvoorzieningen langsheen kanalen.

natuurlijke oever
fauna-uitstapplaats

faunatrap

faunatrap groot
faunatrap klein
Voor elk van de voornoemde voorzieningen is een verdere keuze mogelijk tussen vooruitbouw en
achteruitbouw al naargelang de voorziening tegen dan wel in of achter de bestaande oever wordt
gebouwd.
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Tabel 6.2.: Mogelijke oplossingen naargelang de kenmerken van een waterloop (naar Müller & Berthoud,
1996).
Kenmerken van de waterloop
Type van het meeste geschikte ontwerp
Overkapping
waterloop
Bevaarbare
waterlopen

Onbevaarbare
waterlopen

Smal (breedte  4 m)
•
traag stromend (< 1,5 m/s)
•
snel stromend (> 1,5 m/s)
Gemiddeld (breedte tot 20 m)
Breed (breedte > 20 m)
Smal
•
met berm
•
zonder berm
Breed

Afsluitingen
en bruggen

Uitstapplaatsen

Faunatrappen

Zacht
hellende
oevers

++
++

++
++
++

++
++

++

++
++

Uiteindelijk zijn het de kanaalkenmerken – breedte, stroomsnelheid, oeverbeschoeiing en beschikbare
ruimte – die de keuze van de oplossing mee bepalen. In geval van oever(vernieuw)bouw of -herstel
zijn er doorgaans meer mogelijkheden dan in het geval een constructie langs een bestaande oeverwand
moet worden aangelegd. Tabel 6.2. geeft aan welk type oplossing het meest in aanmerking komt voor
elk van de waterlooptypen.
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6.2. Typen van uitstapplaatsen
Voor de verschillende typen van voorzieningen worden hierna de mogelijkheden, voorwaarden evenals de voor- en nadelen inzake functionaliteit en effectiviteit uiteengezet.

type (aard)
natuurlijke oever

•

•
•

mogelijkheden (wanneer)
op plaatsen met geen of weinig
scheepvaart (erosie mag
functionaliteit kanaal niet in
gedrang brengen)
kanalen met verdiepte ligging
kanalen met brede en lage oevers

•
•

uitvoeringen
lokaal weghalen
oeverbeschoeiing
damwandverlaging tot 50 cm
onder laagwaterniveau

•

materialen
geen (eventueel hout voor lokale
beveiliging)

•
•
•
•
•

oeverafschuining

•
grondafschuiving •
•

aanschuining met breuksteen •

kanalen met verdiepte ligging
kanalen met brede bedding of
oever

•

kanalen met smalle bedding of
oever

•

•

lokaal weghalen
oeverbeschoeiing
damwandverlaging tot 50 cm
onder laagwaterniveau

grond (bij voorkeur gebiedseigen) •
•
•

afschuinen bestaand oevertalud
flauw hellend oevertalud creëren
lengte minimaal 1 m maar bij
voorkeur enkele meters

•
•

losse breuksteen
breuksteen in schanskorven

•

breuksteen

•

aanschuinen bestaande damwand
met breuksteen tot 50 cm onder
laagste waterniveau
breedte volgens hellinggraad
uitklimplaats afhankelijk van
oeverhoogte
lengte minimaal 1 m maar bij
voorkeur enkele meters

•

kanalen met brede bedding en
smalle oever

efficiëntie
zeer hoog

zeer hoog

op plaatsen met geen of weinig
scheepvaart

•

trapconstructie •

technische modaliteiten
flauwe oever zonder verdediging
of met vooroeververdediging
kanaalovergang aanpassen aan
lokale oeversituatie
aansluiting op aangrenzende
landschapselement
graduele overgang tussen land en
water
natuurlijke erosie toelaten

•
•
•

breuksteen in schanskorven
grond achter trapvormige
damwanden
breuksteen achter trapvormige
damwanden

•
•
•
•

breuksteen in schanskorf
hout
staal
beton

•

•
•
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trapvormige constructie met
treden van maximaal 10 cm hoog
waarvan laatste trede net onder
hoogste waterniveau
breedte volgens hellinggraad
uitklimplaats afhankelijk van
oeverhoogte
lengte minimaal 1 m maar bij
voorkeur enkele meters

fauna-uitstapplaats

•
•
vooruitbouw oeverwand •

kanalen met hoge (vanaf 10 cm)
en steile damwanden
op plaatsen met regelmatige of
veel scheepvaart
kanalen met smalle oevers

•
•

damwandverlaging tot 50 cm
onder laagwaterniveau
tweezijdig

•
•
•

hout (planken / palen)
beton
staal

•
•
•

•
•

vooruitbouw vooroever •

kanalen met smalle oevers

•

afschuining oever

•

•

•

breuksteen (al dan niet in
schanskorven)
houten staketsel afgewerkt met
planken, gaasdraad en/of
geotextiel
houten palen(rij)

•
•

beton
staal

•

•

achteruitbouw recht •

kanalen met beperkte
oeverbreedte

•

damwandverlaging tot 50 cm
onder laagwaterniveau
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•

voldoende brede inzwemopening
(1m volstaat)
lengte volgens hellinggraad
uitklimplaats afhankelijk van
oeverhoogte
voor damwandverlaging,
vooruitstekende damwand (hout,
beton, staal) of palenrij met
geotextiel
gefixeerde verharding op
uitklimplaats
bescherming tegen scheepvaart

vrij hoog

voldoende lange
inzwemopeningen (=
vooroeververlagingen) of
verzonken vooroever (50 cm
onder laagste waterniveau)
geleidelijke overgang tussen
vooroever en oever

hoog

gefixeerde verharding op
uitklimplaats of houten

hoog

•

hout (weinig duurzaam)

•

•
•

achteruitbouw zijkant •

kanalen met brede oevers

•
•

damwandverlaging tot 50 cm
onder laagwaterniveau;
tweezijdig.

•
•

beton;
staal.

•
•

•
•
•
•

faunatrap

•

tweezijdig

•
•
•

staal (eventueel fijnmazig rooster) •
hout
kunststof (gerecycleerde plastic)
•
•
•
•
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trapconstructie
voldoende lange inzwemopening;
lengte minimaal 1 m maar bij
voorkeur meerdere meters vrije
inzwemopening
geleidelijke afschuining oever
aansluitend op inzwemopening
erosiebescherming achterwand

hoog
breedte: ondergeschikt belang,
maar voldoende (bij voorkeur >1
m)
voldoende lange inzwemopening;
lengte minimaal 1 m maar bij
voorkeur meerdere meters vrije
inzwemopening
geleidelijke afbuiging damwand
in richting inzwemopening;
gefixeerde verharding op
uitklimplaats of houten
trapconstructie
langzaam hellende uitstapplaats
erosiebescherming achterwand

ruw klimvlak met lattreden op
voldoende tussenafstand van
elkaar (3 à 5 cm voor kleine
dieren en 20 cm voor grote
dieren)
trapaanzet minimum 50 cm onder
laagste waterniveau
lengte volgens hellinggraad trap
afhankelijk van oeverhoogte
rustvlak bovenaan
bescherming tegen scheepvaart

breedte 15-30cm •

smalle kanalen met smalle oevers

•
•

breedte 30-80cm •

middelgrote kanalen met smalle
oevers

•
•

breedte 80-100cm •

brede kanalen met smalle oevers

•
•

verankerd aan oeverwand
(vrijhangend)
verankerd in bedding op palen
(vast)
verankerd aan oeverwand
(vrijhangend)
verankerd in bedding op palen
(vast)
verankerd aan oeverwand
(vrijhangend)
verankerd in bedding op palen
(vast)
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slecht

beperkt

matig

7. B

ASISELEMENTEN VOOR DE AANLEG VAN
VOORZIENINGEN

7.1. Soortgerichte aanpassingen
De biologische eigenschappen en gedragskenmerken van diersoorten (tabel 7.1.) bepalen de wijze
waarop uitstap- en oversteekvoorzieningen moeten worden aangelegd. De volgende elementen zijn
richtinggevend1 (tabel 7.2.):
1.
2.
3.
4.
5.

lichaamsbouw
zwemvermogen en –gedrag
klimmogelijkheden
perceptie en oriëntatievermogen
migratiegedrag en habitatkeuze

Tabel 7.1.: Biologische eigenschappen en gedragskenmerken van de richtsoorten van belang voor de
constructie van uitstapvoorzieningen.
eigenschappen
lichaamsbouw
zwemvermogen en –gedrag
klimmogelijkheden
perceptie en oriëntatievermogen
migratiegedrag
habitatkeuze

ree
middelgroot
goed
goed
goed
sterk
diverse habitats met
veel houtige
landschapselementen

haas
klein
goed
slecht
goed
beperkt
kleinschalig en
gediversifieerd
landbouwgebied

das
middelgroot
beperkt
beperkt
zwak
beperkt
kleinschalig en
gediversifieerd
bos- en
landbouwgebied

marter(achtigen)
klein
beperkt tot goed
goed
goed
beperkt tot sterk
afhankelijk soort:
kleinschalig en
gediversifieerd
bos- en
landbouwgebied

Tabel 7.2.: Consequenties van biologische eigenschappen en gedragskenmerken op de constructie van
uitstapvoorzieningen.
eigenschappen
lichaamsbouw
zwemvermogen en –gedrag
klimmogelijkheden

aandachtspunten
dimensies van de voorziening
beveiliging van gevaarlijke punten/stroken
aantal en afstand tussen voorzieningen
rustmogelijkheden
taludhelling
diepte en breedte van de uitstapzone
houvast

1

De gegevens in dit hoofdstuk zijn in gewijzigde vorm gedeeltelijk overgenomen uit en gebaseerd op een eerdere
ontsnipperingsstudie ‘Opstellen van ontsnipperingsvoorstellen voor het Albertkanaal op het grondgebied van de
provincie Antwerpen’ van Van Rompaey & Criel (2003).
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Tabel 7.2.-vervolg

eigenschappen
perceptie en oriëntatievermogen
migratiegedrag & habitatkeuze

aandachtspunten
oriëntatiepunten en landschappelijke inpassing
geleidingselementen naar inzwemopening
ligging t.o.v. de migratiezones of aansluiting op wissels
situering binnen of aansluiting op het habitat
verstoring

7.1.1. Lichaamsbouw
De impact van de kanaalstructuur op een diersoort hangt nauw samen met de lichaamskenmerken en
fysische eigenschappen van een soort. Het belangrijkste onderscheid is de lichaamsgrootte. In het
plangebied komen uitsluitend kleine tot middelgrote zoogdiersoorten voor. De grootte alleen bepaalt
echter niet het vermogen om op de oever te springen; het gewicht kan een beperkende factor zijn. Er
zijn verder fysieke verschillen in springvermogen tussen soorten. Zo is een ree best in staat grote
sprongen te maken terwijl een das hierin sterk beperkt is.
De lichaamsgrootte is bepalend voor de afmetingen (hoogte/diepte, breedte, lengte) van een
uitstapvoorziening en deze moeten aan de lichaamsbouw van de indicatorsoorten worden afgestemd.

7.1.2. Zwemvermogen en –gedrag
Veel zoogdieren gaan enkel te water wanneer ze daartoe genoodzaakt zijn. Niettemin zijn veel soorten
goede zwemmers. Het is echter niet zo vaak het zwemvermogen dan wel hun uithoudingsvermogen en
zwemwijze die bepaalt of een te water geraakt dier zonder kleerscheuren ook weer uit een kanaal
geraakt. Terzake is maar weinig onderzoek gedaan.
Hoefdieren zijn doorgaans het best op water ingesteld, maar ook soorten als haas, vos en bunzing staan
bekend als goede zwemmers. Reeën zwemmen over afstanden van 800 m tot meer dan 2.000 m, met
een gemiddelde afstand van 1.200 m. Ze zwemmen relatief snel en kunnen daarbij gemiddeld
snelheden aanhouden tussen 0,8 en 1 km/uur. Goede zwemmers beschikken doorgaans ook over een
goed uithoudingsvermogen. Dit geldt in het bijzonder voor de grote en middelgrote soorten zoals ree.
Vermoed wordt dat dit bij kleinere zoogdiersoorten lager ligt. De maximaal waargenomen zwemduur
van een ree bedroeg 70 minuten (over een afstand van 2.000 m).
Aan de hand van de zwemcapaciteiten van soorten wordt voor goede zwemmers – zoals ree – een
overbrugbare zwemafstand van 400 m tot 600 m naar voor geschoven, terwijl een maximale afstand
van 100 m voor slechte en middelmatige zwemmers aangewezen is.

7.1.3. Klimmogelijkheden
Sommige diersoorten, zoals ree, hebben niet de kracht om zichzelf uit het water te hijsen met hun
voorpoten. Om uit het water te geraken moeten ze zich met hun achterpoten kunnen afzetten.
Daarvoor moet de zijkant van de kanaalbedding houvast bieden, wat langs een steile kanaalwand
zelden het geval is. De diepte van het horizontaal vlak onder de waterspiegel nabij de inzwemopening
van een uitstapvoorziening bepaalt de klimmogelijkheden, samen met de hellingsgraad van de
aanzwemstrook. De diepte moet op de lichaamsbouw van de betrokken diersoort worden afgestemd
zodat het gemakkelijk de voorziening in of op kan zwemmen (tabel 7.3.). Wanneer de voorziening
voor verschillende soorten moet dienen is het zinvol een schuine helling aan te houden ofwel een
trapvormige constructie aan te brengen met verschillende opstapniveaus.
Dieren kunnen taludhellingen van 2:3 (verticaal/horizontaal) nog enigszins gemakkelijk opklimmen
afhankelijk van de houvast dat het klimvlak biedt. Ze hebben echter beduidend minder moeite met
flauwere taluds vanaf 2:5 (Müller & Berthoud, 1996). Het is noodzakelijk dat de taludbasis voldoende
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diep onder het laagste waterniveau ligt en bij voorkeur nog een smalle – ongeveer 60 cm lange –
aanloopzone bezet waarop de dieren kunnen uitrusten alvorens ze het talud opklimmen.

Figuur 7.1.: Ligging van het opstapniveau t.o.v. het laagst waterniveau (volgens Oord, 1995).

Tabel 7.3.: Minimale diepte onder de waterspiegel van fauna-uitstapplaatsen, waarbij dieren zonder
moeite de uitstapplaats kunnen oplopen (naar Schneider & Wölfel, 1978).
diersoort
edelhert
wild zwijn
ree
vos
das
kleine zoogdieren

minimale diepte
onder waterspiegel
50 cm
40 cm
40 cm
20 cm
20 cm
10 cm

Dieren die een talud opkruipen, zoeken houvast zodat ze zich uit het water kunnen trekken. Eens ze
vaste grond voelen, lassen ze een rustpauze in om de vacht te schudden of te poetsen. Soms gaan ze er
zich ook drogen of gebruiken ze om te rusten of te slapen. Dergelijk gedrag is niet altijd wenselijk –
vooral niet bij eenden op deze manier het talud makkelijk gaat verslempen of uitschuren. Anderzijds
wordt ze op deze manier vrijgehouden van vegetatie.

7.1.4. Perceptie en oriëntatievermogen
Onder normale omstandigheden zwemmen dieren in een rechte lijn en worden ze aangetrokken door
oriëntatiepunten op de oever. Dit geldt echter alleen voor zogenaamde “zichtsoorten”, d.w.z. voor
soorten die voor hun oriëntatie beroep doen op hun zichtvermogen. Zo zal de slechtziende das veeleer
gebruik maken van zijn tastzin. Dieren die eerder gebruik maken van hun tast- en geurzintuigen
hebben het moeilijker een uitstapplaats te vinden en raken sneller uitgeput omdat ze vaak ter plaatse
blijven zwemmen en herhaaldelijk hetzelfde traject afzwemmen. Ze gaan zich ook gemakkelijk
vastklampen aan oeverstructuren die geen of onvoldoende houvast of uitstapmogelijkheden bieden.
Maar ook dieren met een goed zichtvermogen kunnen alsnog uitstapgelegenheden voorbij zwemmen
wanneer deze onvoldoende zichtbaar of niet als dusdanig herkenbaar zijn. Observaties van in het water
geraakte reeën in het Albertkanaal (provincie Limburg t.h.v. Lummen en Heusden-Zolder) bevestigen
dit.
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7.1.5. Migratiegedrag en habitatkeuze
De aard van een habitat en de wijze waarop een soort hiervan gebruik maakt, bepaalt mee de ligging
van de voorziening. Veel soorten hebben een voorkeur voor welbepaalde biotopen binnen hun
leefgebied (bv. voor voedsel of het werpen van jongen) en maken op eigen wijze gebruik van
specifieke habitatelementen (bv. veldbossen en houtkanten). Sommige gebruiken vaste wissels
waarlangs ze zich bewegen.
Dat betekent echter niet dat voorzieningen geheel hierop moeten worden afgestemd. Vaak ontbreekt
de kennis omtrent habitatgebruik en migratiezones en bovendien bestaan er situaties waarin dieren
ongewild of noodgedwongen van de gebruikelijke paden afwijken en op onvoorziene plaatsen
terechtkomen. Zo is bekend dat reeën vaak in kanalen springen wanneer ze bij territoriale gevechten of
door verstoring worden opgejaagd of op andere wijze gedwongen worden territoria van soortgenoten
te verlaten. Hetzelfde geldt voor andere zoogdiersoorten. Migrerende dieren kunnen zich figuurlijk in
gebieden vastlopen.

7.2. Basiselementen van de uitstapplaatsen voor dieren
De uitstapplaatsen langsheen de kanalen moeten minimaal aan enkele vereisten beantwoorden.
Algemeen geldt het volgende betreffende2:

7.2.1. De aard en de dimensionering
❑
❑

❑

❑

❑
❑
❑

❑

Fauna-uitstapplaatsen benaderen het meest de structuur van een natuurlijke uitstapplaats en
het effect ervan neemt toe met de lengte van de uitstapplaats.
Hoe ruimer de uitstapplaats hoe groter de kans dat ze door het zwemmende dier wordt
gevonden, vooral wanneer de soort zich niet op zicht oriënteert. Inspringende uitstapplaatsen
met een nauwe inzwemopening of uitstekende faunatrappen met een smalle opstap worden
gemakkelijk voorbij gezwommen. Bij vooruitstekende voorzieningen volstaat een breedte van
1 m, maar bij inspringende uitstapplaatsen is 1 m een minimum.
Fauna-uitstapplaatsen in vooruitbouw zijn minder efficiënt, wat echter niet betekent dat ze niet
functioneel zijn. Onder bepaalde omstandigheden (bv. beperkte dijkbreedte) vormen ze de
enige oplossing.
Omwille van het gevaar tot aanvaring door schepen krijgen voorzieningen in vooruitbouw
minder de voorkeur, vooral omdat bijkomende voorzieningen (bv. vooruitstekende
stootbanden) nodig zijn om aanvaringen te voorkomen. Zulke oeverelementen leiden dieren
die de oeverlijn volgen weg van de oever (en de voorziening). Indien ze worden aangelegd,
kunnen ze beter onder de laagwaterlijn worden gebouwd (eventueel met een waarschuwende
oevermarkering t.b.v. de scheepvaart).
Ruim gedimensioneerde voorzieningen gaan gepaard met een grotere grondinname.
Kleine en smalle voorzieningen zijn enkel voor kleine diersoorten geschikt.
Uitstapvoorzieningen zijn te combineren met andere kanaalvoorzieningen zoals
uitstapplaatsen voor drenkelingen, recreatieve voorzieningen, infrastructuren (bv.
boothellingen) en andere milieutechnische voorzieningen (bv. vispaaiplaatsen). Bestaande
situaties kunnen vaak aangegrepen worden om voorzieningen aan te leggen.
Er moet worden afgewogen of de voorziening best aan de bestaande kanaalstructuur wordt
aangepast, dan wel (een deel van) de kanaalstructuur aan de voorziening (bv. verlegging
jaagpad).

2

De gegevens in dit hoofdstuk zijn in gewijzigde vorm gedeeltelijk overgenomen uit en gebaseerd op een eerdere
ontsnipperingsstudie ‘Opstellen van ontsnipperingsvoorstellen voor het Albertkanaal op het grondgebied van de
provincie Antwerpen’ (2003) van Van Rompaey & Criel (2003).
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7.2.2. De keuze van de bouwplaatsen
❑
❑

❑
❑

Voorrang wordt gegeven aan kanaalsecties die bos- of valleigebieden doorsnijden of omgeven
worden door gebieden met veel houtige KLE’s en waar veel dieren verdrinken.
Wanneer geen nauwkeurige gegevens over habitatgebruik van soorten bestaan worden de
voorzieningen verspreid over de gehele lengte van de ontsnipperingszone aangelegd. In de
gevallen dat er duidelijke aanwijzingen zijn over het regelmatig gebruik van bepaalde
kanaalsecties door dieren kunnen meer gericht voorzieningen worden aangebracht. Dat geldt
ook voor lokale knelpunten, zoals plaatsen waar zich regelmatig dieren vastlopen en/of in een
kanaal terechtkomen.
Algemeen wordt gesteld om voorzieningen aan te brengen langs kanaaltrajecten met meer dan
2 tot 3 verdrinkingslachtoffers per kilometer (o.a. Bekker, 1990; Bolt, 1982).
De dieren mogen niet naar andere barrières worden geleid. In zulke gevallen is het zinvol
d.m.v. rasters de toegang tot het kanaal te ontzeggen of in de geleiding naar
ontsnipperingsgebieden te voorzien.

7.2.3. De positie van de voorzieningen t.o.v. elkaar
❑

❑

❑
❑

De faunavoorzieningen worden bij voorkeur op maximale afstanden van elkaar aangelegd.
Hiervan kan worden afgeweken naargelang zich technische beperkingen stellen die de
functionaliteit beïnvloeden, een lokale landschappelijke situatie betere mogelijkheden biedt of
de aanwezigheid van wissels of lokale verdrinkingen kleine verschuivingen verantwoorden.
De regel is het behoud van een zwemafstand die zo min mogelijk tot uitputting leidt. Als
richtlijn worden afstanden tussen 50 m (voor kleine diersoorten) en 300 m (voor grotere
diersoorten) voorgesteld (hoofdstuk 7.3.).
Wanneer de maatregel het herstel van de landschappelijke en ecologische verbinding beoogt,
worden de voorzieningen langs beide oevers aangelegd. Voor het verhinderen van
verdrinkingen in gebieden waar een ecologische verbinding ontbreekt, kan het volstaan om
enkel lokaal en langs een enkele zijde uitstapplaatsen aan te brengen.
Langs niet of zwak stromende waterlopen worden de voorzieningen (min of meer) recht
tegenover elkaar aangelegd en zijn ze bij voorkeur van dezelfde aard.
De plaats van de voorziening wordt, t.b.v. diersoorten die zich op zicht oriënteren,
landschappelijk geaccentueerd door het overhouden van een hoogopgaande maar niet
hinderende oevervegetatie rondom de voorziening en de aansluiting op achterliggende, goed
zichtbare elementen (bv. bosrand, bomengroep of bomenrij).

7.2.4. De constructievereisten3
❑

❑

❑

De oeverhelling bepaalt of en welke diersoorten van de uitklimplaats gebruik kunnen maken.
Hoe geleidelijker de helling verloopt hoe groter de uitklimkans en hoe meer soorten ervan
gebruik maken. Een verhouding van 2:3 (ruwe oever) tot 2:5 (gladde oever) is minimaal
vereist. Naarmate de zwemafstand tussen twee voorzieningen vergroot en het aantal
uitstapplaatsen beperkt is, wordt een flauwer talud bepleit (van 2:8) omdat dieren die lange
afstanden gezwommen hebben doorgaans te vermoeid zijn om steilere hellingen op te
klimmen.
Voor het beklimmen moeten de dieren zich met de achterpoten tegen de oever kunnen
afzetten; tegelijk moet de oever de voorpoten houvast bieden. Een gradueel oplopende
waterdiepte van 50 cm onder het laagste waterpeil volstaat voor alle soorten.
De uitklimhelling moet houvast bieden en bestaat uit geen ofwel een fijnkorrelige verharding
om de opstap begaanbaar te maken en te voorkomen dat dieren zoals ree poten breken.
Tegelijk moet erop gelet worden dat het materiaal niet kan uitspoelen. Langs kanaaloevers met

3

De constructievereisten worden afgeleid uit de biologische eigenschappen en gedragskenmerken van
diersoorten zoals aangegeven in hoofdstuk 7.1.. Op de principes wordt hier niet teruggekomen. Wel wordt
aangegeven welke elementen bijzondere aandacht verdienen.
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❑

veel golfslag zullen daarom extra voorzieningen moeten worden aangebracht om uitspoeling
te voorkomen (bv. waterkeerwand) ofwel zwaardere verhardingen moeten worden aangewend.
Doorgroeistenen, ruwe betonstenen of breuksteenmengsels (formaten 90/130 mm afgewerkt
met 20/40 mm) – al dan niet verankerd in schanskorven - bieden in zulke gevallen een
oplossing. Draadrasters zijn eveneens functioneel op voorwaarde dat dieren er niet met de
poten tussen geklemd kunnen geraken.
De achterliggende oever van uitstapplaatsen die blootstaan aan sterke golfslag moeten tegen
afkalving worden beschermd.

7.3. Structurele kenmerken van voorzieningen
De biologische gegevens die in hoofdstuk 7.1. worden opgesomd, bepalen de wijze waarop
ontsnipperingsmaatregelen worden genomen en optimaal kunnen functioneren4. Ze liggen aan de basis
van:
1. de constructiekenmerken
2. de positie en de ligging
3. de omgevingsinrichting

7.3.1. Constructiekenmerken
Voor een optimale werking is het aangewezen om de voorzieningen af te stemmen op de vereisten van
de zwakste soort. Dit geldt in het bijzonder voor de zones waar ontsnippering prioritair is (prioriteiten
1 en 2), terwijl in minder prioritaire gebieden (prioriteit 3) meer soortspecifieke of enkel lokale
maatregelen kunnen genomen worden. Een mooi voorbeeld van een gecombineerde maatregel is de
aanleg van trapvormige inzwemopeningen bij uitstapplaatsen langsheen grote en sterk bevaren
waterlopen. Thans is er vaak slechts een drempel aanwezig die aan functionaliteit verliest naargelang
het waterpeil stijgt of daalt en naargelang het waterniveau enkel geschikt is voor een enkele diersoort.
Multifunctionele voorzieningen vragen doorgaans een groter ruimtegebruik en vereisen hogere
investeringen, waardoor het in bepaalde gevallen zinvol is soortspecifieke voorzieningen afzonderlijk
doch in elkanders nabijheid aan te leggen i.p.v. ze te combineren. Gedacht wordt aan een veelvoud van
eenvoudige, smalle faunatrappen voor kleine zoogdieren tussen enkele grote fauna-uitstapplaatsen in.
Ook is in overweging te nemen of een voorziening al dan niet voor of tegen de oever dan wel in of
achter de oever wordt aangelegd. In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid de fauna-uitstapplaats
met andere al dan niet milieutechnische voorzieningen te combineren zoals de bouw van vooroevers of
achterdijkse paaiplaatsen voor vissen of de aanleg- en uittrekplaatsen voor boten en visstekken voor
hengelaars.
Dieren die de oeverlijn volgen zwemmen doorgaans tegen de oeverwand aan en volgen deze. Pas als
ze houvast of een opening vinden, proberen ze uit het water te klimmen. Het is daarom nuttig om – in
tegenstelling tot de klassieke concepten – de vormgeving van uitstapplaatsen die in de oever worden
aangelegd enigszins aan te passen en de oeverwand geleidelijk af te buigen naar de inzwemopening
toe (figuur 7.2.). Dit vereist evenwel een iets groter ruimtegebruik. Het is om dezelfde reden eveneens
belangrijk dat de zwemmende dieren niet worden afgeleid door vooruitstekende of overhangende
oeverelementen die niet als uitklimplaats geschikt zijn. Het is echter niet altijd en overal mogelijk om

4

De gegevens in dit hoofdstuk zijn in gewijzigde vorm gedeeltelijk overgenomen uit en gebaseerd op een eerdere
ontsnipperingsstudie ‘Opstellen van ontsnipperingsvoorstellen voor het Albertkanaal op het grondgebied van de
provincie Antwerpen’ (2003) van Van Rompaey & Criel (2003).
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dergelijke oeverelementen te verwijderen of weg te laten. In zulke gevallen moet ernaar worden
gestreefd deze zo ver mogelijk van de inzwemopening aan te brengen.

Figuur 7.2.: Voorstel tot aanpassing van de inzwemopening van fauna-uitstapplaatsen ten behoeve
van een betere geleiding.

7.3.2. Positie en ligging
Fauna-uitstapplaatsen moeten de gehele migratiezone van een soort dekken en sluiten aan op of vallen
binnen de meest optimale habitats. Wanneer kennis voorhanden is over het ruimtegebruik van een
soort kan een aansluiting worden gerealiseerd op wissels en veelvuldig gebruikte migratieroutes5.
Indien dergelijke informatie ontbreekt kan men zich oriënteren op geleidende landschapselementen
zoals bosranden, houtkanten en heggen, veldbossen, beken en beekvalleien, enz. (figuur 7.3.). Ook
plaatsen waar migratiestuwende ruimtestructuren de trekrichting dwarsen zoals dijken, brede en diepe
greppels, wegen, (lint)bebouwingen en omheiningen, komen hiervoor in aanmerking.

Figuur 7.3.: Optimale ligging van fauna-uitstapplaatsen ter hoogte van een wildwissel.

5

Vaste overzwemplaatsen kunnen deel uitmaken van een wissel. Een wissel is niet noodzakelijk een zichtbaar
pad.
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Aan de hand van de soortspecifieke overbrugbare zwemafstand worden maximale afstanden tussen
individuele voorzieningen voorgesteld (figuur 7.4.). Voor ree en andere goede zwemmers geldt 300 m
als maximale afstand tussen twee fauna-uitstapplaatsen; voor kleinere soorten en slechte zwemmers
wordt een kleinere afstand geadviseerd van bij voorkeur 50 m en hooguit 100 m (Das en Boom, 1992).
Langs niet of zwak stromende wateren voldoen recht tegenover elkaar liggende faunauitstapplaatsen
goed (o.a. Heinen, 1995 cit. in Oord, 1995; DWW, 1995). Kleine afwijkingen t.o.v. elkaar zijn echter
tolereerbaar.

Figuur 7.4.: Positie en onderlinge afstand van fauna-uitstapplaatsen langsheen niet of zwak
stromende waterlopen.

7.3.3. Omgevingsinrichting
Door het aanbrengen en/of overlaten van een hoog opgaande oeverbegroeiing van oeverplanten of
struiken kunnen fauna-uitstapplaatsen worden geaccentueerd, zodat ze de aandacht van
overzwemmende diersoorten trekken – althans van deze die zich op zicht oriënteren. Ook onder
natuurlijke omstandigheden worden oeverbegroeiingen die tot in of aan het wateroppervlak reiken
veelal als uitklimmogelijkheid herkend (Schneider & Wölfel, 1978). Zogenaamde “tastsoorten”, zoals
de das, reageren pas in de directe omgeving van dergelijke beplanting omwille van hun beperkte
zichtvermogen. Merkwaardig genoeg geeft ook de “zichtsoort” ree geen merkbare reactie op
dergelijke oriëntatiebeplanting.
Niettegenstaande de positieve eigenschappen van een oeverbeplanting moet erop gelet worden dat de
uitstapplaats zelf niet dichtgroeit
Beplantingen rondom fauna-uitstapplaatsen bieden ook dekking waardoor de vaak uitgeputte dieren er
onder veilige omstandigheden kunnen uitrusten. Een oneigenlijk gebruik van een uitstapplaats door
hengelaars of schippers kan worden ontmoedigd door aanplanting van doornstruweel.
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8. O

VERZICHT VAN REEDS BESTAANDE

UITSTAP- EN OVERSTEEKVOORZIENINGEN
Langs enkele Antwerpse kanalen zijn op verschillende plaatsen reeds uitstapvoorzieningen
aangebracht (tabel 8.1.). Kaart 8.1. toont de ligging van de voorzieningen en tabel 8.2. geeft een
overzicht van de aard en de staat van de constructies. Hierna worden de verschillende concepten
besproken. Er bestaan geen gegevens omtrent de functionaliteit en effectiviteit van de voorzieningen.
Constructies die inmiddels geheel verdwenen zijn, worden niet vermeld.

Tabel 8.1.: Aantal uitstapvoorzieningen langsheen de kanalen in beheer bij n.v. De Scheepvaart.
kanaal
Kanaal Bocholt - Herentals
Kanaal Dessel - Kwaadmechelen
Kanaal Dessel – Turnhout – Schoten
Totaal

oeverfaunatrap faunatrap
verlaging
15 cm
30 cm
afkalving
6
0
0
0
0
1
0
4
1+
6
4

faunatrap
80 cm
0
0
15
15

faunauitstapplaats
0
4
14
18

totaal
6
4
34
44

8.1. Oeververlaging
Een oeververlaging – dit is het wegnemen van een deel van de damwand - is de meest eenvoudige
oplossing om uitstapplaatsen voor dieren te creëren. Vaak volstaat de ondiepte die door uitspoeling tot
stand komt om dieren gelegenheid te geven uit het water te kruipen, maar onder gecontroleerde
omstandigheden is het zinvol een raster of stortsteen in de uitsparing aan te brengen.
Omwille van de eenvoud van de constructie is ze enkel geschikt langs kanalen met weinig of geen
scheepvaart, omdat dergelijke voorziening sterk onderhevig is aan uitspoeling door golfslag. Langs
bevaarbare kanalen is de voorziening vooral geschikt op plaatsen waar oeveruitspoelingen geen
problemen stellen of tolereerbaar zijn.
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Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten – met raster

Kanaal Bocholt-Herentals (vak Bocholt-Dessel) – met stortsteen

Kanaal Bocholt-Herentals (vak Bocholt-Dessel) – stuk verwijderde betonbeschoeiing
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Kaart 8.1.: Ligging van de bestaande uitstapvoorzieningen langsheen de kanalen in beheer bij n.v. De
Scheepvaart.(zie ook kaart op grotere schaal in bijlage)

35

Tabel 8.2.: Overzicht van de bestaande uitstapvoorzieningen langsheen de kanalen in beheer bij n.v. De Scheepvaart. De kleuren verwijzen naar clusters van bij elkaar horende uitstapvoorzieningen.De nummering die aan de
voorzieningen werd toegekend is uniek en telt voor het geheel van de kanalen in de provincies Limburg en Antwerpen.
Nr

Soort
1 fauna-uitstapplaats
2 fauna-uitstapplaats
3 fauna-uitstapplaats
4 fauna-uitstapplaats
24 fauna-uitstapplaats
25 fauna-uitstapplaats
26 fauna-uitstapplaats
27 fauna-uitstapplaats
28 fauna-uitstapplaats
29 fauna-uitstapplaats
30 fauna-uitstapplaats
31 fauna-uitstapplaats
32 fauna-uitstapplaats
33 fauna-uitstapplaats
34 faunatrap
35 faunatrap
36 faunatrap
37 faunatrap
38 faunatrap
39 faunatrap
40 fauna-uitstapplaats
41 faunatrap
42 faunatrap
43 faunatrap
44 faunatrap
45 faunatrap
46 faunatrap
47 faunatrap
48 faunatrap
49 faunatrap
50 faunatrap
51 faunatrap
53 faunatrap
54 faunatrap
55 faunatrap
56 faunatrap
57 faunatrap
58 faunatrap
59 fauna-uitstapplaats
60 fauna-uitstapplaats
61 fauna-uitstapplaats

Type
achter damwand
achter damwand
achter damwand
achter damwand
in houten damwand
in houten damwand
in houten damwand
in houten damwand
in houten damwand
in houten damwand
in houten damwand
in houten damwand
in houten damwand
in houten damwand
tegen houten damwand
tegen houten damwand
tegen houten damwand
tegen houten damwand
naast stalen damwand
naast stalen damwand
achter houten damwand
naast stalen damwand
naast stalen damwand
naast stalen damwand
naast stalen damwand
naast stalen damwand
naast stalen damwand
naast stalen damwand
naast stalen damwand
naast stalen damwand
naast stalen damwand
naast stalen damwand ?
klein 15 cm
klein 15 cm
klein 15 cm
klein 15 cm
klein 15 cm
klein 15 cm
achter betonnen damwand
achter betonnen damwand
achter betonnen damwand

Materiaal
doorgroeibetontegels
doorgroeibetontegels
doorgroeibetontegels
doorgroeibetontegels
hout
hout
hout
hout
hout
hout
hout
hout
hout
hout
hout
hout
hout
hout
hout
hout
hout
hout
hout
hout
hout
hout
hout
hout
hout
hout
hout
hout
hout
hout
hout
hout
hout
hout
beton&staal
beton&staal
beton&staal

Kanaal
kanaal Dessel-Kwaadmechelen
kanaal Dessel-Kwaadmechelen
kanaal Dessel-Kwaadmechelen
kanaal Dessel-Kwaadmechelen
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
kanaal Bocholt-Herentals
kanaal Bocholt-Herentals
kanaal Bocholt-Herentals
kanaal Bocholt-Herentals
kanaal Bocholt-Herentals
kanaal Bocholt-Herentals
kanaal Bocholt-Herentals
kanaal Bocholt-Herentals
kanaal Bocholt-Herentals

Oevertype

Oeverzijde Plaats
Gemeente
(LO/RO) (km-punt)
4 - beton
LO
2,65 Mol
4 - beton
LO
1,195 Mol
4 - beton
RO
2,41 Mol
4 - beton
RO
1,35 Mol
3 - hout
LO
2,3 Dessel
3 - hout
RO
2,45 Dessel
3 - hout
RO
2,9 Dessel
3 - hout
LO
3,1 Dessel
3 - hout
LO
4,35 Retie
3 - hout
RO
4,55 Retie
3 - hout
RO
5,9 Retie
3 - hout
RO
7,4 Mol
3 - hout
RO
8,0 Mol
3 - hout
LO
11,0 Arendonk
3 - hout
RO
14,1 Arendonk
3 - hout
RO
14,45 Arendonk
3 - hout
RO
14,85 Arendonk
3 - hout
LO
16,58 Arendonk
3 - hout
RO
16,76 Arendonk
3 - hout
RO
18,1 Ravels/Oud-Turnhout
3 - hout
LO
18,7 Ravels/Oud-Turnhout
3 - hout
LO
18,7 Ravels/Oud-Turnhout
3 - hout
RO
19,07 Ravels/Oud-Turnhout
3 - hout
LO
19,48 Ravels/Oud-Turnhout
3 - hout
RO
19,87 Ravels/Oud-Turnhout
3 - hout
LO
19,89 Ravels/Oud-Turnhout
3 - hout
RO
22,1 Ravels
3 - hout
LO
22,27 Oud-Turnhout
3 - hout
LO
23,38 Turnhout
3 - hout
LO
23,95 Turnhout
3 - hout
LO
24,46 Turnhout
3 - houten palen
LO
25,28 Turnhout
3 - hout
LO
47,345 Geel
3 - hout
LO
47,3 Geel
3 - hout
LO
47,15 Geel
3 - hout
RO
47,18 Geel
3 - hout
RO
47,35 Geel
3 - hout
RO
47,55 Geel
4-beton
RO
29,7 Mol
4-beton
RO
30,1 Mol
4-beton
RO
30,4 Mol
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Z Op
1,455
1,060

0,450
0,800

0,600
0,200
0,350
0,400

0,000
0,000
0,470
0,780
0,800
0,410

0,110
0,570
0,510
0,820
0,045
0,150

0,170
0,200
0,400
0,300

Afstand (m)
Staat
Z Af T Op T Af
1,455 0,240
dichtgegroeid, gebrekkig onderhoud
0,155 dichtgegroeid, gebrekkig onderhoud
1,215 0,240 dichtgegroeid, gebrekkig onderhoud
1,060 0,155 1,300 dichtgegroeid, gebrekkig onderhoud
0,800
0,150 vernield
0,450 0,150 0,650 vernield
0,600 0,200 vernield, storende paaltjes, nog beperkt functioneren
0,200
vernield
0,200 vernield
0,200
vernield
vernield
0,600
vernield
storende paaltjes, vernield
overgroeid
0,350
weggerot, vernield door golfslag
0,400
weggerot, vernield door golfslag
weggerot, vernield door golfslag
0,180 gedeeltelijk uitgespoeld
0,180
gedeeltelijk uitgespoeld
0,500
0,500 storende paaltjes, uitgespoeld
0,000 0,100 0,370 OK
0,000 0,100 0,370
0,800 0,370 0,410 uitgespoeld, storende paaltjes
0,410 0,410 0,390 dichtgegroeid
0,390 0,020 uitgespoeld, afval
0,020
storende paaltjes, dichtgegroeid
0,170 afval
0,110 0,170
dichtgegroeid
0,570 1,280
dichtgegroeid
0,510 1,850
storende paaltjes, OK maar aftakelend
0,820 2,360
storende paaltjes, groeit dicht
3,180
OK
1,650 0,005 OK
0,045 0,120 0,050 OK
0,150
0,030 OK
0,170 0,031 0,120 OK
0,120 0,005 0,050 OK
0,205
OK
0,400
dichtgegroeid
0,300
1 zijde afgebroken
2 zijden uitgespoeld

8.2. Faunatrap
De faunatrap is een eenvoudige uitstapvoorziening die bestaat uit een tweezijdige schuin - in een hoek
van maximaal 45° - oplopende plank met treden waarlangs dieren uit het water kunnen klimmen. De
trap eindigt op een klein platform dat aansluit op de oever. In het geval de oever verhard is wordt in of
op de oever een bijkomende trap aangebracht. De constructie bestaat in drie breedten: 15 cm, 30 cm en
80 cm. De breedte bepaalt welke soorten van de trap gebruik kunnen maken. Voor ree is een maximale
breedte aangewezen.

Kanaal Bocholt-Herentals (vak Dessel-Herentals) – breedte 15 cm

Albertkanaal (westelijk deel) – breedte 30 cm
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Albertkanaal (westelijk deel) – breedte 80 cm

8.3. Faunauitstapplaats
Faunauitstapplaatsen zijn ruim gedimensioneerde constructies die in de oever worden uitgespaard. Op
plaatsen met sterke golfslag en verhoogde kans op uitspoeling worden de elementen die de golfslag
opvangen, versterkt door het gebruik van beton en/of staal als constructiemateriaal. Ook de
inzwemopening wordt onder de waterlijn voorzien van een stevige balk. In sommige gevallen wordt
de constructie tegen schepen beschermd door middel van afgeronde en uit de oever stekende
kopbalken. Op kanalen met rustiger vaarwater worden doorgaans lichtere constructies van hout
gebouwd. Deze zijn minder duurzaam.
Op de uitstaphelling wordt doorgaans een stevige grindlaag aangebracht. In sommige gevallen wordt
deze vervangen door breuksteen, doorgroeibetontegels of een ander oneffen materiaal dat voldoende
houvast biedt aan dieren.

Kanaal Schoten-Turnhout-Dessel – hout / zand
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Kanaal Dessel-Kwaadmechelen – beton / doorgroeibetonstenen

Kanaal Bocholt-Herentals (vak Bocholt-Dessel) – beton en staal / grind en zand

Albertkanaal – beton / hout
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8.4. Vooroevers
Onbedoeld zijn door de aanleg van vispaaiplaatsen verspreid langsheen de Zuid-Willemsvaart en
lokaal langsheen het vak Bocholt-Dessel van het Kanaal Bocholt-Herentals plaatsen gecreëerd die
dieren de mogelijkheid bieden de oever op te klimmen. Ze beantwoorden niet geheel aan de
voorwaarden voor uitstapplaatsen maar bieden niettemin de mogelijkheid om het water te verlaten.
Het betreft vooroevers waarin smalle inzwemopeningen zijn opengehouden d.m.v. achteruitstekende
vooroeverwandjes, -insprongen of –oeververlagingen. Door een te kleine dimensionering, een
eenzijdige opening en beperkte uitklimvoorzieningen zijn ze slechts beperkt functioneel. Dergelijke
constructies kunnen evenwel als uitstapplaats worden (her)ingericht. Om de golfslag van
voorbijvarende schepen op te vangen moet zonodig een damwand voor de verbrede inzwemopening
worden aangebracht.

Kanaal Bocholt-Herentals (vak Bocholt-Dessel) – vooroeververlaging aan vispaaiplaats

Kanaal Bocholt-Herentals (oost) – vooroeverinsprong aan vispaaiplaats
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Zuid-Willemsvaart – achteruitstekende oeverwand aan vispaaiplaats

Zuid-Willemsvaart – vooroeververlaging aan vispaaiplaats

8.5. Ecoduct
De meest efficiënte methode om dieren over een kanaal te krijgen, is de bouw van een ecoduct. Deze
voorkomt evenwel niet dat dieren alsnog in het kanaal kunnen terechtkomen en verdrinken wanneer de
kanaaloever niet wordt uitgerasterd.
Momenteel zijn nog geen ecoducten over kanalen aangelegd. Wel is over het Albertkanaal (westelijk
deel) een bestaande brug - brug van Ham in Ham - voor autoverkeer die niet op het wegennet is
aangesloten, omgebouwd tot ecoduct. Daarvoor werd een deel van de wegverharding uitgebroken en
door grond vervangen.
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Albertkanaal (brug Ham)
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9. O

NDERHOUD EN OPVOLGING VAN

VOORZIENINGEN
Vaak verliezen uitstapvoorzieningen hun functionaliteit omwille van gebrekkig onderhoud en het
uitblijven van begeleidende maatregelen. Er moet ook worden gedacht aan bijsturing van de
voorzieningen door opvolging van het gebruik door soorten en aanvullende maatregelen. Dat maakt
dat de volgende elementen aandacht moeten krijgen:
1.
2.
3.
4.
5.

regulier onderhoud
herstel van beschadigingen
begeleidende maatregelen
bouw van bijkomende voorzieningen
meten functionaliteit en effectiviteit

9.1. Onderhoud en herstel van voorzieningen
9.1.1. Regulier onderhoud
Na de aanleg moet de voorziening op zijn minst jaarlijks worden gecontroleerd. Het jaarlijks
onderhoud valt bij voorkeur in de zomer en omvat vooral het vrijhouden van de uitstapplaatsen van
hinderlijke vegetatie en afval evenals het aanvullen van uitspoelzones. Het oeverbeheer wordt aan de
voorziening aangepast. Een extensivering van het maaibeheer rondom de uitstapplaats en het behoud
van opgaande oevervegetatie helpt om het element voor zwemmende dieren te accentueren en de
toegankelijkheid door hengelaars, wandelaars en schippers te bemoeilijken.
Een belangrijk deel van de bestaande constructies langsheen de kanalen verkeert in slechte staat door
gebrekkig onderhoud meestal door het dichtgroeien van de uitklimplaatsen of het overgroeien van
bomen. Ook zijn sommige uitklimplaatsen door algengroei te glad geworden. In meerdere gevallen is
er ook sprake van slijtage en beschadiging van onderdelen. De belangrijkste vorm van vernieling is
uitspoeling van de uitklimhelling door golfslag of verrotting van houten materiaal.
Om voornoemde redenen functioneert 53% (n=35) van de voorzieningen niet of onvoldoende.
Vervanging, herstel of onderhoud van de bestaande constructies is noodzakelijk. Het merendeel betreft
voorzieningen langsheen het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

9.1.2. Herstel van beschadigingen
Beschadigingen die de functionaliteit van de voorziening in het gedrang brengen moeten zo snel
mogelijk worden hersteld en zonodig aan de nieuwe noden worden aangepast.

9.1.3. Begeleidende maatregelen
In bepaalde gevallen volstaat de aanleg van een uitstapvoorziening niet en zijn begeleidende
maatregelen nodig om de functionaliteit te verhogen. Vaak betreft het landschappelijke aanpassingen
die de geleiding naar de voorziening verzekeren of dieren van gevaarlijke plaatsen weghouden. Soms
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gaat het om het behoud en de versterking van bijzondere landschapsstructuren en open
ruimtecorridors. In bepaalde gevallen is het noodzakelijk om hinderlijke elementen – zoals fijnmazige
draadafrasteringen - te verwijderen, bijkomende ontsnipperingsmaatregelen te treffen over en onder
nabijgelegen wegen of lokaal voorzieningen te treffen (bv. aanbrengen van een draadafsluiting) die
verhinderen dat dieren in kanaaltrajecten terechtkomen waar geen uitstapvoorzieningen voorhanden
zijn en ook niet worden gepland.

9.2. Bouw van bijkomende voorzieningen
9.2.1. Lokalisatie resterende knelpunten
De uitbouw van een vast centraal meldpunt voor verdrinkingslachtoffers van dieren kan helpen om
nieuwe en resterende knelpunten op te sporen en te situeren. Thans ontbreekt zo’n structuur. Uit de
bevraging naar verdrinkingslachtoffers, die in voorbereiding van deze studie werd uitgevoerd, blijkt
dat er grote behoefte is aan een aanspreekpunt. Dit kan best bij de kanaalbeheerder - in dit geval de
n.v. De Scheepvaart - worden voorzien. De brandweer is de instantie die veruit de meeste meldingen
binnenkrijgt om levende dieren uit het kanaal te halen of grote kadavers uit het water op te vissen.
Daarnaast kunnen echter ook nog tal van andere doelgroepen bij het project betrokken worden zoals:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

dijk- en sluiswachters van n.v. De Scheepvaart
boswachters van de AMINAL-afdeling Bos & Groen
natuurwachters van de AMINAL-afdeling Natuur
gemeentelijke milieudiensten
lokale politie-eenheden
wildbeheereenheden en individuele jagers
lokale natuurverenigingen en milieuorganisaties (of hun afdelingen)
opvangcentra voor wilde dieren

Deze dienen vooral knelpunten te lokaliseren, vooral van andere dieren dan reeën, vermits kleinere
diersoorten vaak over het hoofd worden gezien en beduidend minder worden gemeld. Ook andere
doelgroepen kunnen worden aangesproken maar deze vragen een eigen, doelgroepgerichte benadering.
Gedacht wordt aan een informatiefolder die bij de aflevering van vis- en toegangsvergunningen aan
hengelaars en andere kanaalgebruikers wordt overgemaakt of bij sluizen aan schippers wordt
overhandigd. Ook kunnen op specifieke plekken - bijvoorbeeld bij sluizen en (recreatieve)
informatiepunten - informatieborden met de contactgegevens van het meldpunt worden geplaatst. De
organisatie hiervan is betrekkelijk eenvoudig en betaalbaar.
De verzamelde gegevens zijn bruikbaar voor een meer gerichte - soms lokale - aanleg van nieuwe, al
dan niet bijkomende voorzieningen of de bijsturing en verfijning van bestaande voorzieningen.

9.2.2. Keuze van de inplantingsplaatsen
De ligging van een uitstapvoorziening is niet altijd en overal even optimaal, hoewel we het principe
huldigen dat een voorziening op een minder geschikte of minder prioritaire plaats nog altijd beter is
dan geen voorziening. De huidige studie beperkt zich tot de aanduiding van de zones waar
ontsnippering en voorkoming van verdrinkingslachtoffers wenselijk is. Om toekomstige voorzieningen
precies te lokaliseren is echter meer gedetailleerd onderzoek nodig. Daarom doet men er goed aan om
alvorens een voorziening wordt aangelegd na te gaan welke plaats hiervoor het meest geschikt is. Een
gebrekkige voorbereiding en planning is vaak de reden waarom uitstapvoorzieningen tekortschieten of
niet functioneren en waardoor uiteindelijk de gehele constructie aan duurzaamheid en functionaliteit
inboet. Verdere studie van belangrijke trekzones en wissels van indicatorsoorten en van belangrijke
verdrinkingsplaatsen kan helpen om de voorzieningen in te planten op de meest gunstige plaats,
namelijk daar waar de meeste dieren in het kanaal terechtkomen. Tegelijk kan een verfijnde
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landschapskartering de elementen aanduiden die het oversteekgedrag (kunnen) sturen. Bij de aanleg
van een voorziening moet maximaal worden ingespeeld op de mogelijkheden die het terrein biedt. Dat
betekent dat aandacht moet worden besteed aan de aansluiting op geleidende landschapselementen en
terreinstructuren. Het vooronderzoek moet ook nagaan of de uitvoering op de gekozen plaats
uiteindelijk ook technisch haalbaar is.

9.3. Meten functionaliteit en effectiviteit
Er zijn nog geen systematische gegevens verzameld over de functionaliteit en effectiviteit van de
bestaande uitstapvoorzieningen. Er bestaan enkel losse waarnemingen van dieren die aan bestaande
voorzieningen voorbij zwemmen of al dan niet op succesvolle wijze van individuele voorzieningen
gebruikmaken.

9.3.1. Mogelijkheden voor monitoring van bestaande voorzieningen
De werkzaamheid van sommige voorzieningen wordt soms beperkt door de aanwezigheid van
functionele maar voor dieren hinderlijke voorzieningen zoals boven het water uitstekende paaltjes
voor de inzwemopening en vooruitstekende stootbanden tegen aanvaring door schepen nabij de
inzwemopening. De slechte zichtbaarheid van de voorziening (geen oriëntatiepunt of overgroeid) en
een slechte of onvoldoende dimensionering beïnvloeden eveneens de effectiviteit van voorzieningen.
Gekende beperkingen betreffen de breedte van de faunatrap (bv. 15 cm breedte is niet bruikbaar voor
ree), de sterke hellingsgraad (> 45°) en de diepte van de taludaanzet onder het laagste waterniveau (te
hoge drempel voor de inzwemopening). Niettegenstaande deze aanwijzingen blijft onbekend in welke
mate bepaalde elementen belemmerend dan wel sturend werken en in welke mate de dimensies van de
voorzieningen bepaalde soorten bevoordelen of benadelen.
Uit de werking van bestaande uitstapvoorzieningen kunnen belangrijke lessen worden getrokken voor
de aanleg van toekomstige uitstapplaatsen en de meest efficiënte inzet ervan. Ook kan men hiermee
achterhalen of de huidige voorziening voldoende functioneert en mits (kleine) aanpassingen kan
worden geperfectioneerd. Dit betekent dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen
functionaliteit en effectiviteit. Een effectiviteitanalyse dient na te gaan welke soorten van een
voorziening (kunnen) gebruikmaken en dient te achterhalen of dieren die in het kanaal terechtkomen
erin slagen veilig en op efficiënte wijze over en uit het water te geraken. De functionaliteitanalyse
daarentegen dient te bekijken of een voorziening aan de belangrijkste vereisten van een goed
functionerende systeem voldoet. Tegelijk dient het inzicht te verschaffen in het functioneren van een
systeem, d.w.z. welke systemen of onderdelen van systemen gebreken vertonen of - omgekeerd - een
(meest) gunstig effect hebben.
Er bestaan verschillende monitoringtechnieken. Voor het meten van de passages van dieren zijn de
mogelijkheden beperkt. Om te weten komen of een voorziening werkzaam is of niet kan voor korte
tijd een uitstapplaats worden geobserveerd met behulp van een nacht- of infraroodkijker. Dit vraagt
grote oplettendheid en is erg vermoeiend. Het is daarom slechts voor korte tijd toepasbaar en de
techniek wordt best ondersteund door een videocamera en -recorder die de bewegingen van dieren
vanaf een vaste plaats registreert. Eens men zekerheid heeft over een regelmatig gebruik van een
plaats wordt gebruik gemaakt van sporendeterminatie. Deze methode kan langer worden volgehouden.
Hierna worden de methoden, die dienen om na te gaan welke dieren van een voorziening
gebruikmaken, kort beschreven.

9.3.2. Sporenbedden
Sporenbedden dienen om afdrukken van dierenpoten vast te leggen. Er bestaan twee geschikte
technieken van sporenbedden: het zandbed en de inktmethode.
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Een zandbed bestaat uit een onbegroeide en vochtige (lemige) zandlaag die voor de uitstapzone(s)
wordt aangelegd (figuur 9.1.). De pootafdrukken van dieren die over het sporenbed lopen, worden in
het zand afgedrukt en kunnen dan worden gedetermineerd. Omdat ook de sporen van kleine
zoogdieren zichtbaar zouden zijn moet de zandlaag voldoende indrukbaar zijn. Dat maakt het
noodzakelijk dat het zand(leem) vochtig wordt gehouden en goed geëffend ligt.
Bij de inktmethode wordt een soort stempelkussen ter breedte van de loopstrook aangebracht met
ervoor en erachter een groot vel papier waarop dieren bij het passeren sporen achterlaten. Een
voordeel is dat de sporenvellen kunnen worden verzameld en pas later gedetermineerd. Dit maakt een
extra controle mogelijk.
In beide gevallen moet het sporenbed de gehele breedte van de uitstapzone dekken en om te
voorkomen dat grote(re) dieren over het bed springen, moet het ook voldoende breed zijn. Dagelijkse
controle is nodig en dit gedurende de gehele evaluatieperiode.

Figuur 9.1.: Sporenbedden bij een fauna-uitstapplaats langsheen een kanaal (Oord, 1995).

9.3.3. Infrarooddetectie
Infrarooddetectoren registreren alle bewegingen – ook die van kleine dieren. Ze zijn vooral nuttig om
een eerste indruk te krijgen van het gebruik van de faunapassages. Het grote nadeel is dat ze
gemakkelijk worden ontvreemd vooral op plaatsen waar veel mensen voorbijkomen en waar deze niet
verdekt kunnen worden opgesteld zoals langs de meeste Vlaamse kanalen. De detectoren maken het
ook mogelijk om het tijdstip vast te leggen waarop een dier wordt geregistreerd. De beelden worden
met een video of fotocamera geregistreerd. Bij een fotocamera wordt het beeld genomen op het
ogenblik dat een dier de infraroodstraal, die de uitstapzone afdekt, onderbreekt. Een videocamera
daarentegen draait continu - meestal vertraagd - en biedt het voordeel ook het gedrag van een dier te
registreren.
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