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1. OPBOUW VAN HET RAPPORT 

Het voorliggend rapport is het eerste deel van de studie “Opstellen van 

ontsnipperingsplannen voor de E314 : traject Genk (32) - Maasmechelen (33), opgesteld 

volgens het bestek AMINAL/MNB/NTMB/98-01 in opdracht van AMINAL afdeling Natuur 

Limburg. 

De studie bestaat uit twee delen : een eindrapport en bijlagen bij het eindrapport. 

 

In het eindrapport worden de volgende delen besproken : 

1. Inleiding 

2. De ecologisch onderbouwde argumentatie 

3. Voorwaarden inzake functionaliteit 

4. Technische uitwerking van het definitieve scenario 

5. Samenvatting en nabeschouwing 

 

In de bijlagen bij het eindrapport wordt beschreven op welke manier het beslissingsproces is 

verlopen om te komen tot het definitieve scenario. De volgende delen worden toegelicht : 

1. Beschrijving van de verschillende bouwstenen 

2. Beschrijving van de verschillende scenario’s 

  



2. INLEIDING 

Sinds zijn aanleg tussen 1969 en 1976 heeft de E314 een enorm versnipperende invloed op de 

omliggende natuurgebieden en in het bijzonder op de verschillende faunaelementen die er 

voorkomen. De E314 doorsnijdt de groene noord-zuidas in het oosten van de provincie 

Limburg op het oostelijk deel van het Kempens Plateau en de helling naar de Maasvlakte. 

In deze studie worden voorstellen opgesomd om het traject tussen de afritten 32 en 33 te 

ontsnipperen. Dit voorstel kadert in het geheel om het versnipperend effect van de E314 

tussen de grens Nederland-Vlaanderen en Diest te verminderen. 

Om het volledige onderzoeksgebied optimaal te ontsnipperen, moeten de andere knelpunten 

(secundaire wegen, recreatie, bebouwing,...) eveneens worden aangepakt. Deze studie 

concentreert zich op te nemen maatregelen aan de E314 tussen Genk en Maasmechelen. 

In een eerste hoofdstuk wordt een ecologisch onderbouwde argumentatie uitgewerkt om het 

versnipperend effect van de E314 ter hoogte van het betrokken traject te verminderen. 

In een tweede hoofdstuk wordt beschreven aan welke voorwaarden constructies moeten 

voldoen om optimaal te functioneren als faunapassage. 

In een derde hoofdstuk worden de bestaande structuren (bruggen en tunnels) en een aantal 

nieuw te bouwen structuren (ecoducten en/of ecotunnels) beschreven. Deze structuren 

worden bouwstenen genoemd (zie bijlagen bij het eindrapport). 

In het vierde hoofdstuk worden aan de hand van deze bouwstenen een aantal scenario’s 

opgebouwd, waaruit er één verder in detail zal worden uitgewerkt (zie bijlagen bij het 

eindrapport). 

In het vijfde hoofdstuk wordt het definitieve scenario verder technisch en financieel 

uitgewerkt. 



3. ECOLOGISCH ONDERBOUWDE 

ARGUMENTATIE 

3.1 Probleemstelling  

3.1.1 De effecten van verkeer en wegen 

3.1.1.1 Effecten op het landschap 

De meeste landschappen zijn in de loop der jaren sterk beïnvloed door toedoen van de mens. 

In Vlaanderen is dit zeker van toepassing, meer nog dan in de ons omringende buurlanden 

(Müller, 1996). 

3.1.1.2 Effecten op de fauna 

Zowel het verkeer als de wegen spelen een rol in de relatie dier/verkeersveiligheid. 

Afhankelijk van het type van weg zal de belangrijkste verstoring naar de dieren toe de weg 

zelf zijn, het verkeer op de weg of een combinatie van beiden. 

De impact van het verkeer en de wegen op de fauna is afhankelijk van het wegtype, de 

dichtheid van de wegen, de verkeersdensiteit en de betrokken diersoort. 

Het verlies aan habitat is ruimer dan de oppervlakte die door de weg zelf wordt ingenomen. 

Naast het verlies aan habitat kan het leefgebied ook gefragmenteerd en geïsoleerd worden. 

Het effect van wegen en de hieraan gerelateerde voorzieningen (bijvoorbeeld rasters langs 

wegen) kan worden teruggebracht tot twee soorten barrièrevorming. Enerzijds vormen wegen 

en spoorwegen een fysieke barrière voor de dieren (cut-off effect, versnippering), anderzijds 

zijn de verharde oppervlakten, wanneer ze in de zomerperiode worden opgewarmd, een 

thermische barrière, wat voornamelijk voor kleinere dieren zoals insecten en amfibieën een 

probleem (dehydratatie, uitputting) kan betekenen.  

Mogelijke effecten zijn (Pfister, 1996) : 

− het opsplitsen van habitats in verschillende delen; 

− het opsplitsen van populaties; 

− de verhindering van migratie; 

− de inkrimping en isolatie van de habitats van de lokale populatie; 

− de sterfte t.g.v. verkeersongevallen. 

 

Hoge verkeerssterfte kan tot lokaal uitsterven van populaties leiden (dassen en egels). 

Soorten met een sterk versnipperd habitat en een gering dispersievermogen zijn het meest 

kwetsbaar. Door de verkeerssterfte tijdens de dispersie wordt de kans op (her)bezetting van 

(bijna) onbewoonde habitatplekken verkleind. Ook worden sommige andere soorten 

aangetrokken door verkeersslachtoffers en lopen zij vervolgens een groter risico zelf 

slachtoffer te worden (vos en bunzing). 

 



Het wegverkeer op zich versterkt het cut-off effect van wegen en spoorwegen. Bijkomend bij 

de fysieke barrièrewerking van wegen en verkeer, wordt dit effect door een aantal andere 

verstoringen versterkt : 

− fysische verstoringen gerelateerd met geluid, licht en beweging van de voertuigen; 

− chemische verstoringen gerelateerd met vervuiling door uitlaatgassen en stof van de 

voertuigen en door het gebruik van dooizouten. 

 

De omvang van het verstoorde gebied zal in principe afhangen van de morfologie van het 

terrein en de verkeersdensiteit. In landen met een dicht wegennet, zoals België, is de 

oppervlakte waar er geen storende invloed tengevolge van het verkeer is, zo beperkt dat een 

aantal populatieprocessen niet meer kan doorgaan (Müller, 1996). 

Het effect van een weg reikt ook verder dan de breedte van de eigenlijke weg zelf, soms tot 

100 m aan weerszijden van de weg. In deze strook hebben de kwetsbare soorten, meestal de 

zeldzamere soorten, de neiging om te verdwijnen, zodat alleen de algemenere soorten 

overblijven. Deze verarming van de fauna is zeker zo ingrijpend als het cut-off effect van de 

wegen. 

3.1.2 Ongevallen met dieren 

3.1.2.1 Verkeersongevallen veroorzaakt door dieren 

Het aantal ongevallen op wegen is afhankelijk van de volgende zaken (Müller, 1996) : 

− het gedrag en de populatiedichtheid van de beschouwde dieren; 

− de densiteit en de lengte van het wegennetwerk; 

− het aantal voertuigen; 

− het wegtype; 

− de terreinmorfologie en bedekking; 

− de uitgebreidheid van bebouwing en menselijke activiteit. 

 

In de meeste gevallen is de ernst van een ongeval sterk gerelateerd met de snelheid van het 

voertuig en het gewicht van het aangereden dier. Het zijn vooral grote en middelgrote 

zoogdieren die wegen zullen oversteken waarbij ze gedood kunnen worden. Tijdens de 

dispersie, meestal in het voorjaar en het najaar, zijn de dieren kwetsbaar. Vooral solitair 

levende of territoriale zoogdieren zijn extra gevoelig voor verkeerssterfte omdat zij in het 

voortplantingsseizoen de andere sexe opzoeken. De plaatsen waar de meeste dieren sterven, 

lijken vooral door de landschapsstructuur te zijn bepaald (Van Apeldoorn en Kalkhoven, 

1991 in Bergers, 1997). 

Aanrijdingen gebeuren gewoonlijk tussen zonsondergang en middernacht en bij, of juist voor, 

zonsopgang. Het aantal aanrijdingen ‘s nachts is vier keer zo groot als overdag. 

De plaatsen van de aanrijdingen is afhankelijk van o.a. het grondgebruik van het omgevende 

terrein (bebouwde zones, industriële complexen, ...), de begroeiing en de dwarsdoorsnede van 

de weg (taluds, hellingen, ...). In Zwitserland gebeurt een kwart van de ongevallen in bebost 

gebied en driekwart in open terrein. Ongevallen gebeuren er zelden verder dan 400 m van een 

bebost gebied. Wanneer de dieren een goed zicht hebben op het terrein en met minimale 

moeite de weg kunnen oversteken, vergroot de kans op aanrijdingen. 

Bij drukke wegen (meer dan 10.000 voertuigen per dag), zoals de E314, is het voor de dieren 

praktisch onmogelijk om de barrière over te steken. Slechts een beperkt aantal dieren komt op 



de snelweg terecht en bijgevolg zijn er eerder weinig aanrijdingen. Het cut-off effect is hier 

maximaal. 

Minder drukke wegen (tussen 1.000 en 10.000 voertuigen per dag), zoals de N730 en de 

N763, hebben een kleinere barrièrewerking dan de drukke wegen en meer dieren zullen de 

barrière oversteken. De barrièrewerking hier is echter groter dan wegen met weinig verkeer 

(minder dan 1.000 voertuigen per dag), waar meer verkeersslachtoffers vallen (Müller, 1996). 

3.1.2.2 Relatie met het gedrag van dieren 

Het gedrag van dieren zal worden beïnvloed door de manier waarop de omgeving wordt 

gebruikt voor menselijke activiteiten, zoals landbouw, bosbouw en recreatie. 

Gewoonlijk bewegen dieren binnen hun territorium volgens schijnbaar vaste patronen. 

Wanneer een nieuwe weg deze patronen doorsnijdt, is de kans op aanrijdingen op die 

kruispunten groot. Het is mogelijk dat dieren die op zoek zijn naar nieuwe territoria deze 

gevaren en verstoringen trachten te vermijden, waardoor deze wegen worden beschouwd als 

nieuwe leefgebiedbegrenzingen. 

Aanrijdingen kunnen slechts plaatsvinden wanneer zowel dieren als voertuigen in beweging 

zijn. De belangrijkste bewegingen die door dieren worden gemaakt zijn de volgende : 

− dagelijkse verplaatsingen (vb. tussen rust- en foerageergebieden); 

− seizoenale migratiebewegingen (vb. tussen zomer- en winterkwartieren); 

− occasionele bewegingen (vb. migratie van jonge, uitgestoten dieren); 

− emigratiebewegingen (vb. door het zoeken van nieuwe leefgebieden). 

 

3.1.3 Effecten op populaties en metapopulaties 

3.1.3.1 Effecten op populaties 

Een dierpopulatie bestaat uit een groep van individuen die zich kunnen voortplanten en 

instandhouden binnen een bepaalde omgeving zonder externe (genetische) invloed, op 

voorwaarde dat dit leefgebied zowel kwantitatief als kwalitatief onveranderd blijft. 

Juist deze voorwaarden zijn in Vlaanderen niet langer vervuld. Er is een achteruitgang zowel 

in kwaliteit als in kwantiteit door de vernietiging van het milieu door bebouwing, door een 

ander landgebruik of door de verstoring t.g.v. menselijke activiteit. 

Populaties zullen door versnippering kleiner worden omdat hun leefgebieden kleiner worden, 

maar ook omdat de habitatkwaliteit afneemt, o.a. door verstoring. Kleinere populaties lopen 

een grotere kans om uit te sterven (Shaffer, 1987 in Bergers, 1997). Ze zijn gevoeliger voor 

toevallige gebeurtenissen, zoals de aanwezigheid van vijanden of ziektes. Daarnaast zijn 

kleinere populaties ook gevoeliger voor inteelt, alhoewel er nog weinig inzicht is in de 

manier waarop de overlevingskans van populaties exact beïnvloed wordt (Opdam en 

Hengeveld, 1990 in Bergers, 1997). 

Soorten die van nature al voorkomen in kleine populaties of lage dichtheden zullen dus het 

meest gevoelig zijn voor versnippering. 

3.1.3.2 Effecten op metapopulaties 

Het voortdurend afnemen van de leefgebieden heeft meestal onverwachte gevolgen op de 

populatiedynamieken. Zo kan de populatie worden opgesplitst in verschillende 



metapopulaties. Een metapopulatie is een geheel van verschillende kleine populaties die met 

elkaar in verbinding staan. De leefbaarheid van een metapopulatie is volledig afhankelijk van 

de uitwisseling tussen de verschillende groepen die de metapopulatie vormen. 

Metapopulaties zullen ook eerder uitsterven door versnippering. De overlevingskans van 

metapopulaties wordt verlaagd door de verkleining van lokale populaties en door een 

verminderde uitwisseling tussen lokale populaties. 

Het instandhouden van deze metapopulaties is veel moeilijker dan het beheer van grotere 

populaties binnen een stabiele omgeving (Müller, 1996).   

3.2 Oplossingen 

Voor de hierboven beschreven problemen bestaan er verschillende oplossingen. Voor wat 

betreft wegen, zijn er twee types van oplossingen : enerzijds zijn er constructies die speciaal 

ontworpen zijn om de dieren van de rijweg af te houden (afsluitingen, muren, eventueel in 

combinatie met natuurlijke barrières, ...) en anderzijds zijn er constructies om de dieren veilig 

aan de overzijde van de weg te brengen (ecoducten, multi-functionele overgangen en 

onderdoorgangen, doorgangen voor kleine dieren, ...). 

Het doel van dergelijke constructies is de dierlijke habitats opnieuw te verbinden (bij een 

reeds aangelegde weg) of de bestaande migratie-corridors te bewaren (bij een nieuw aan te 

leggen weg). 

Het is duidelijk dat constructies die zondermeer de doorgang voor dieren verhinderen 

ecologische problemen met enorme consequenties creëren. Dieren hebben de grootst 

mogelijke vrijheid van beweging nodig. Daarom moeten deze afschermende maatregelen 

steeds gecombineerd zijn met oplossingen om de dieren over de wegen te geleiden.. 

De bedoeling van dit project is om door de combinatie van een ecoraster en ecoducten of 

ecoducten, enerzijds de dieren van de snelweg af te houden en anderzijds de dieren veilig 

naar de andere kant van de snelweg te helpen. 

3.2.1 Ecorasters 

Het ecoraster dat langsheen het te behandelen tracé van de E314 wordt aangelegd, staat 

beschreven in het bestek nr. NO/98 D 78. De juiste locatie van dit ecoraster zal gebeuren 

afhankelijk van de plaats van de gekozen constructies. 

Het ecoraster heeft een dubbele functie : enerzijds worden de dieren van de rijweg gehouden, 

anderzijds worden de dieren geleid naar de voorziene constructies. 

3.2.2 Faunapassages 

In de literatuur (Müller, 1996) worden verschillende mogelijkheden beschreven : 

− doorgangen voor kleine en middelgrote dieren; 

− onderdoorgangen voor middelgrote en grote dieren; 

− doorgangen onder viaducten; 

− multi-functionele overbruggingen; 

− overbruggingen voor hoefachtigen; 

− biologisch bruggen; 

− ecologische bruggen (ecoducten). 

 



Een faunapassage kan worden beschouwd als een speciale vorm van corridor om habitats te 

verbinden. Diersoorten, waarvoor de weg een absolute barrière is, kennen op die manier een 

voldoende uitwisseling waardoor een minimale populatiegrootte kan behouden blijven. Ook 

de genetische variabiliteit blijft op die manier behouden. Diersoorten die grote oppervlakten 

nodig hebben, behouden zo een grote “home-range”. Diersoorten die verschillende 

leefgebieden gebruiken (seizoensgebonden), kunnen migreren (Pfister, 1997). 

De keuze van dergelijke faunapassage is afhankelijk van verschillende aspecten : doelgroep 

van dieren (kleine, grote), landschappelijke aspecten (verspreiding van dieren, potentiële 

leefgebieden), technische aspecten (terreingesteldheid, landschappelijke inpasbaarheid) en 

financiële aspecten. 

Algemeen kan worden gesteld dat kleine zoogdieren de faunapassages gebruiken op 

voorwaarde dat de habitatstructuren die ze vereisen aanwezig zijn. Voor grote zoogdieren is 

de breedte en de locatie van de faunapassage belangrijker dan de substraatlaag en vegetatie of 

het ontwerp ervan (Pfister, 1997). 

De werking van dergelijke faunapassages is in het buitenland reeds verschillende malen 

aangetoond. Zo blijkt uit een onderzoek naar het gebruik van faunapassages door zoogdieren 

bij de rijksweg A1 ter hoogte van Oldenzaal in Nederland (Anoniem, 1994) dat alle 

aanwezige passages worden gebruikt. Buizen en duikers (met watergeleidende functie) door 

vijf en het ecoduct door negen soorten zoogdieren. Bepaalde soorten lijken bepaalde typen te 

prefereren. Zo lijken vos en konijn vaker buizen dan duikers te gebruiken. Ree, haas en 

eekhoorn zijn alleen op het ecoduct waargenomen.  

De belangrijkste functies van dergelijke faunapassages zijn het bewaren van voldoende 

mobiliteit van de dieren en het vermijden van fragmentatie van het habitat van de dieren. 

3.3 Analyse van de bestaande landschapsstructuur 

3.3.1 Situering 

In het kader van deze opdracht zal onderzocht worden op welke plaatsen faunapassages 

kunnen worden voorzien om het versnipperend effect van de E314 tussen Genk (afrit 32) en 

Maasmechelen (afrit 33) te verminderen. 

Het te bespreken tracé ligt in het oosten van de provincie Limburg. Het studiegebied behoort 

zowel tot het Middenterras als tot het Hoogterras (Kempisch plateau). 

Bij het opstellen van de verschillende ontsnipperingsvoorstellen zal rekening worden 

gehouden met de landschappelijke en ecologische hoofdstructuur van de ruimere omgeving 

ten noorden en ten zuiden van de autosnelweg. 

Aan de hand van bestaande literatuur en kaartmateriaal zal de landschappelijke en de 

ecologische hoofdstructuur van het ruimere studiegebied worden besproken.  

3.3.2 Geologie, geomorfologie, hydrologie, hydrografie en pedologie (De Blust, 

1985) 

3.3.2.1 Algemeen 

Als tertiaire lagen worden van boven naar onder het Bolderiaan, het Chattiaan (de zanden van 

Voort) en het Rupeliaan aangetroffen. Tijdens het Volglaciaal (kwartair) veranderde het 

regime van de Maas onder invloed van de klimaatswisselingen. Tengevolge hiervan ging de 



stroom afwisselend sedimenteren en zich insnijden in het gesteente, evenals in zijn eigen 

afzettingen.  

Daardoor ontstond een complex fluviatiel terrassenlandschap in de Kempische vlakte. 

De terrassen verschillen van elkaar in leeftijd, erosie-intensiteit en waterhuishouding. Dat 

heeft uiteraard gevolgen voor de natuurlijke vegetatie en het menselijk landgebruik. 

Een overzicht van de geologische formaties wordt gegeven in TABEL 1. 

TABEL 1 Overzicht van de belangrijkste geologische formaties (naar De Blust, 1985) 

Periode Epoch Formatie (etage) ... miljoen jaar geleden 

 HOLOCEEN 

Boreaal 

 

stuifzanden, alluvium, colluvium, veen 

 

0,01 

 

 

KWARTAIR 

 

PLEISTOCEEN 

Laatglaciaal 

Volglaciaal 

Weichsel (WURM) 

Saale (RISS) 

Elster (MINDEL) 

 

 

GUNZ 

 

dekzand 

 

laagterras : grind 

middenterras : grind 

hoogterras : grind 

de Maas breekt de dalwand bij Luik open 

en stroomt over in Belgisch Limburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 PLIOCEEN Formatie van Mol 

Formatie van Kasterlee 

 

7 

 MIOCEEN Formatie van Diest (Diestiaan) 

Formatie van Bolderberg (Bolderiaan) 

 

26 

TERTIAIR OLIGOCEEN Formatie van Voort, de Rupel en Tongeren 

(Chattiaan, Rupeliaan en Tongeriaan) 

 

37 

 EOCEEN 

PALEOCEEN 

Formatie van Ieper (Ieperiaan) 

Formatie van Landen (Landeniaan) 

Formatie van Heers (Heersiaan) 

Formatie van Maasmechelen (Montiaan) 
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3.3.2.2 Middenterras 

Geologie 

De tertiare lagen werden tijdens het Riss (Pleistoceen) bedekt met terrasgrinden, die een dikte 

van 10 tot 12 m bereikten. In het begin van het Holoceen vormden zich grote duinvelden 

onder invloed van de overheersende westen- en zuidenwinden. Deze waren gebonden aan 

grote riviervlakten, of aan het uitwaaien van droge dekzandlandschappen. Ze namen 

karakteristieke vormen aan van parabool- en lengteduinen. 

Heel wat later, vooral onder invloed van de mens, degradeerde de vegetatie tot heidevelden 

en kwam zelfs een tweede duinvormende periode voor.  

De oude duinen werden vaak opnieuw actief en verwaaiden tot een ordeloos relïef 

(Guldentops, 1963 in De Blust, 1985). 

Geomorfologie 

Het Middenterras daalt van 80 m in het westen naar 40 m in het zuiden en 32,5 m in het 

noordelijke punt van de oostrand. 

Hydrologie - Hydrografie 

De natuurlijke waterhuishouding varieert nogal. Ze is afhankelijk van de dikte van de 

onderliggende grindlaag. De permanente grondwatertafel bevindt zich op meer dan 125 cm. 

Het hydrografisch net beperkt zich in het noorden tot Neeroeteren-Elen, waar de beken sterk 

watervoerend zijn. In het zuiden komt het kwelwater aan het oppervlak en vormt de 

“sprinken” in het brongebied van de Kikbeek, de Zijpbeek en de Asbeek. 



Pedologie 

De bodem bestaat uit zand en lemig-zand. Deze zanden zijn dekzanden van niveo-eolische 

oorsprong.  

Verder komen ook duinformaties voor. Het zijn meestal zeer droge zandgronden met een 

beperkte verbreiding. 

3.3.2.3 Hoogterras 

Geologie 

Het Tertiair bestaat uit overwegend zandige, mariene (Zanden van Houthalen) en continentale 

afzettingen (Zanden en grind van Genk, Zanden van Opgrimbie, de glaszanden) uit het 

Bolderiaan. 

In het Kwartair, tijdens de Mindelijstijd, werden er door de Maas vooral grinden afgezet. 

Deze grinden werden na de Würm-ijstijd afgedekt met zanden van niveo-eolische oorsprong. 

Dekzanden kunnen ontbreken, zoals langs de oostwand van het plateau. Tijdens het Boreaal 

(periode na de ijstijd, ± 6000 jaar geleden) werd dekzand weggespoeld en als alluvium 

afgezet in de beekvalleien. Plaatselijke verstuivingen gaven het ontstaan aan landduinen. 

Geomorfologie 

De gemiddelde hoogte van het Kempisch plateau is 80 m. De zuidelijke rand van het 

Kempisch plateau wordt gevormd door de noordelijke dalwand van de Demer. De noordelijke 

bijrivieren van de Demer, zoals de Stiemer en de Kaatsbeek, eroderen deze rand en 

verplaatsen hem naar het noordoosten. 

De noordelijke rand van het Kempisch plateau wordt gevormd door de Rotem-Heerlerheide-

breuk. Bijrivieren van de Maas, de Itterbeek en de Dommel, eroderen de noordelijke rand en 

verplaatsen hem naar het zuiden. 

Hydrologie - Hydrografie 

Het rivierennet van het Kempisch plateau behoort tot twee grote bekkens : het Schelde- en 

het Maasbekken.  

Het studiegebied ligt in het deel dat behoort tot het Maasbekken. 

De grondwatertafel bevindt zich op grote diepte (10 m en meer). Wanneer verdichte lagen 

en/of grindlagen op geringe diepte voorkomen in het profiel, vormt zich in het natte seizoen 

een tijdelijke watertafel. Hierdoor ontstaat gedurende een beperkte tijd stuwwater. Dit geeft 

grote variaties in de waterhuishouding en heeft tot gevolg dat eenzelfde bodem zeer droog 

(watertekort) is in de zomer en oververzadigd in de winter. 

Pedologie 

Het geologische substraat van de Hoge Kempen wordt gevormd door Maasafzettingen, 

dekzanden en stuifzanden. Dit materiaal vormt arme gronden. 

Het meest voorkomende profiel is heidepodzol. Het is karakteristiek voor bodems die lange 

tijd met heide en naaldbomen begroeid zijn geweest. Door de neerslag worden de mineralen 

langzamerhand uit de bovenste bodemlaag gespoeld. De afgestorven plantendelen verteren 

moeilijk en vormen een zure, soms venige ruwe humuslaag. Deze humuszuren spoelen met 

het regenwater naar beneden en verbinden zich met de bodemmineralen tot oplosbare 

complexe verbindingen. Op enige diepte slaan ze neer, kitten de zandkorrels aaneen en 

vormen na een tijd een harde laag. 



3.3.3 Landschappelijke en ecologische hoofdstructuur 

3.3.3.1 Landschappelijke hoofdstructuur 

De landschappelijke hoofdstructuur wordt o.a. bepaald door de hoofdassen en -richtingen van 

het wegennet en de concentraties met een hoge bebouwingsdichtheid. 

Het studiegebied wordt doorsneden door een aantal grote oost-west geörienteerde wegen, o.a. 

de N75 (Genk-Dilsen), de E314 en de N77. Daarnaast wordt het studiegebied in het oosten en 

in het westen begrensd door de noord-zuid geörienteerde N78 (Maaseik-Lanaken) en de N76 

(Genk-Meeuwen). 

De verschillende bebouwingskernen in het studiegebied zijn gelegen aan de knooppunten van 

deze wegen. Van noord naar zuid worden de volgende bewoningskernen teruggevonden : 

Meeuwen, Gruitrode, Neerglabbeek, Neeroeteren, Opglabbeek, Opoeteren, Dilsen, Genk, As, 

Maasmechelen, Zutendaal en Lanaken. 

3.3.3.2 Landschapseenheden 

In het oosten van de provincie Limburg kan een aantal grote landschappelijke eenheden 

onderscheiden worden die samen de ecologische en landschappelijke hoofdstructuur van de 

regio vormt. Van Den Bosch (1996) gebruikte de volgende criteria om een gebied al dan niet 

als een min of meer autonome grote landschappelijke eenheid te beschouwen : 

− een aanzienlijke omvang (boven-lokaal belang); 

− landschappelijke, geomorfologische en ruimtelijke eenheid; 

− aanzienlijke landschappelijke en/of ecologische kwaliteit of mogelijkheden. 

 

Volgens Van Den Bosch (1996) werden voor de regio van 12 aaneengrenzende gemeenten 

een 60-tal landschappelijke eenheden onderscheiden.  

Concreet voor deze studie zijn de volgende gemeenten van belang (van noord naar zuid) : 

Opglabbeek, Dilsen, As, Genk, Maasmechelen, Zutendaal en Lanaken. 

Op KAART 1 worden de grote landschappelijke volgens Van Den Bosch (1996) gesitueerd. 

De verschillende landschappelijke eenheden, de bebouwde zones en de stads- en dorpskernen 

worden voorgesteld.  

Op basis van de geomorfologische, ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische 

eigenheid is het mogelijk om deze landschappelijke eenheden te groeperen in een tweetal 

landschapstypes (KAART 2) : 

− de zandgronden van het plateau; 

− venige beekdalen. 

 

Het belangrijkste landschapstype binnen het studiegebied zijn de zandgronden van het 

plateau. Er komen slechts een tweetal vochtige beekdalen in het studiegebied voor. 

3.3.4 Landschappelijke en ecologische infrastructuur 

Voor de twee onderscheiden landschapstypes binnen het studiegebied is een inventaris van de 

ecologische waarden en knelpunten opgesteld. Tevens wordt een overzicht gegeven van de 

bestaande initiatieven inzake natuurbehoud, -herstel, -ontwikkeling en landschapszorg. 



3.3.4.1 Zandgronden van het plateau 

3.3.4.1.1 Situering en typering 

Onder deze omschrijving wordt het complex geheel van zandgronden (dekzanden) verstaan 

die geografisch behoren tot het Hoogterras en het zuid-oostelijke deel van het Middenterras 

van het Kempisch Plateau. 

Het oorspronkelijke eiken-berkenbos (begin van onze jaartelling) is nagenoeg volledig 

verdwenen en maakte plaats voor uitgestrekte heidevelden met een begrazing door schapen. 

Dit systeem is volledig verdwenen. Ten behoeve van de mijnbouw werden de stuifduinen en 

de heide massaal beplant, waardoor een onevenwicht van eenvormige 

naaldhoutaanplantingen is ontstaan. 

Binnen de ruime omgeving ten noorden en ten zuiden van het te bespreken traject zijn de 

volgende eenheden te onderscheiden (van noord naar zuid) (KAART 3) : 

− Bergerven en omgeving; 

− Driebeukenbos en Dilsenerbos; 

− Lanklaarderbos; 

− Mechelse bos; 

− Oleinderheibos en Mechelse Heide; 

− Horensberg; 

− Bodembos; 

− Kattenvennen en omgeving; 

− Grote heide; 

− Zijpbeek en omgeving; 

− Pietersembos; 

− omgeving Roelen. 

 

3.3.4.1.2 Ecologische waarde 

De ecologische waarde van de verschillende landschapseenheden zal besproken worden aan 

de hand van bestaande literatuur en kaartmateriaal. Achtereenvolgens wordt de Biologische 

waarderingskaart, de ontwerp Groene Hoofdstructuur en het Gewestplan behandeld.  

Naast deze grondgebiedsdekkende gegevens zal ook gebruik worden gemaakt van het 

Regionaal Natuurontwikkelingsplan van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland 

(Van Den Bosch, 1996). 

Tevens wordt een overzicht gegeven van de andere beschermingsmaatregelen die van 

toepassing zijn op het studiegebied : Habitat Richtlijngebieden, EG-vogelrichtlijngebieden, ... 

Tenslotte zal het studiegebied getoetst worden aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 

3.3.4.1.2.1 Biologische Waarderingskaart 

De Biologische Waarderingskaart is een kartering op fytosociologische basis waarbij de 

aanwezige vegetatie, aan de hand van een uniforme lijst van karteringseenheden, 

geïnventariseerd en in kaart gebracht worden. Op basis van vier criteria (zeldzaamheid, 

biologische kwaliteit, kwetsbaarheid en vervangbaarheid) wordt aan ieder ecotoop een 

waardecijfer toegekend, zijnde biologisch zeer waardevol, biologisch waardevol en 

biologisch minder waardevol.  



De verschillende onderscheiden landschapseenheden (zie 3.3.4.1.1 Situering en typering) 

worden besproken aan de hand van de Biologische Waarderingskaart (KAART 4). 

Bergerven en omgeving 

Dit gebied wordt ingekleurd als biologisch waardevol (naaldbossen, Ppms en Ppmh) en 

biologisch zeer waardevol (vallei van de Bosbeek, Vt, Hp, Hj + Kh en Mr). 

Driebeukenbos en Dilsenerbos 

Het Dilsenerbos wordt in zijn geheel als biologisch waardevol beoordeeld. Het bos bestaat 

voornamelijk uit naaldhout (Ppms, Ppmb en Ppmh). Daarnaast komen er verschillende 

fragmenten loofbos voor van het type Eiken-berkenbos (Qb), vaak in combinatie met heide 

met verspreide boomopslag (Cgb). 

Aan het Driebeukenbos en omgeving wordt een geringere biologische waarde toegekend, 

gezien de aanzienlijke oppervlakte aan akkers (Bs). 

Lanklaarderbos 

Het overgrote gedeelte van deze landschapseenheid wordt biologisch waardevol beoordeeld 

(naaldbossen, Ppm, Ppa en Ppmb). Daarnaast komen verschillende fragmenten loofbos (Qb) 

voor, in combinatie met hei (Cgb). 

Binnen het gebied komen eveneens een aantal zandgroeves (Kc) en terrils (Kg) voor, die een 

geringere biologische waarde hebben. 

Mechelse bos 

Het Mechelse bos bestaat voornamelijk uit naaldhout (Ppmb) dat biologisch waardevol wordt 

geëvalueerd.  

In het westen wordt het gebied begrensd door enerzijds een biologisch zeer waardevol 

heidegebied (Cd, Cm, Cg, Cgb en Cmb) en anderzijds een zone met industriële bebouwing 

(geringe biologische waarde). 

In het oosten komen ook enkele heiderelicten voor. 

Oleinderheibos en Mechelse Heide 

Centraal in het gebied komt een uitgestrekte heide voor (Cg en Cgb), die biologisch zeer 

waardevol wordt gekwoteerd. 

Onmiddellijk ten westen en ten oosten van dit heidegebied zijn respectievelijk een groot 

akkercomplex (Bs) en een zandgroeve (Kc) gesitueerd. Deze beide zones hebben een 

geringere biologische waarde. 

Het overige deel van deze landschapseenheid bestaat vooral uit naaldhout (Ppa en Ppmb) dat 

biologisch waardevol is. Ten zuidwesten van de zandgroeve komen eveneens enkele 

heiderelicten voor. 

Horensberg en Bodembos 

Deze landschappelijke eenheden bestaan vooral uit naaldhout (Ppa) en worden als biologisch 

waardevol beoordeeld. 

Kattenvennen en omgeving 

Het gebied wordt gekenmerkt door een afwisseling van naaldhout dat het hoofdaandeel 

uitmaakt (Ppmb) en fragmenten van heide (Cgb) en Eiken-berkenbos (Qb). 

Langs de randen wordt het gebied beïnvloed door de aanwezigheid van bebouwing met 

woonfunctie. 



Grote Heide 

Deze landschapseenheid wordt bijna integraal ingenomen door het militaire domein met het 

bijhorende vliegveld. Militaire gebieden worden op de Biologische Waarderingskaart niet 

geëvalueerd.  

In het oosten van het deelgebied komt een afwisseling van naaldhout (Ppms, Ppmb en Ppa), 

loofhout (Qb) en heide (Cgb) voor. 

Zijpbeek en omgeving 

Het biologisch zeer waardevolle deel bestaat uit een afwisseling van heide en struwelen (Cg, 

Sm) en naaldhout (Ppmb en Ppmh) en wordt biologisch waardevol tot zeer waardevol 

geklasseerd. Het natuurreservaat van de Zijpbeek is in dit gebied gelegen. 

Ten noorden hiervan zijn het Koninklijke domein van Opgrimbie, twee akkercomplexen en 

een zandgroeve gesitueerd. Deze laatste twee gebieden worden een geringe biologische 

waarde toegekend, het Koninklijke domein werd niet gekarteerd. 

Het westelijke deel bestaat uit een aaneengesloten oppervlakte naaldhout (Ppa en Ppmb), die 

biologisch waardevol wordt beoordeeld. 

In het oosten wordt het gebied begrensd door enkele woonstraten van Opgrimbie. 

Pietersembos 

Naaldhout (Ppmh, Ppmb en Ppa) maakt het grootste deel uit van deze landschapseenheid en 

het wordt biologisch waardevol beoordeeld.  

De vallei van de Asbeek wordt biologisch zeer waardevol genoemd. Hier is een afwisseling 

van biologisch zeer waardevol struweel (Sm), heide (Cg, Cgb), naaldhout (Ppa) en 

moerasbosjes (Vm en Vt) te vinden.  

Omgeving Roelen 

Dit gebied is vrij sterk onderhevig aan menselijke verstoring door de onmiddellijke nabijheid 

van enkele kleinere bewoningskernen (Roelen en Bessemer). Bijgevolg komen er, naast de 

algemene naaldboomaanplanten (Ppmb en Ppa) ook akkers (Bs) en weilanden (Hp) voor. 

3.3.4.1.2.2 Ontwerp Groene Hoofdstructuur 

In afwachting van het definitieve vastleggen van het Vlaamse Ecologische Netwerk (VEN), 

met zijn Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO), 

en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) biedt de Ontwerp Groene 

Hoofdstructuur, naast de reeds hoger besproken Biologische Waarderingskaart, voorlopig de 

enige mogelijkheid voor een gebiedsdekkende homogene evaluatie van het grondgebied. 

De Ontwerp Groene Hoofdstructuur werd in 1993 opgesteld voor elke Vlaamse provincie in 

opdracht van AMINAL en in samenwerking met het Instituut voor Natuurbehoud. Er wordt 

een onderscheid gemaakt tussen natuurkerngebied, natuurontwikkelingsgebied en 

natuurverbindingsgebied. Daarnaast worden eveneens de EG-vogelrichtlijngebieden op de 

kaart aangeduid. 

De verschillende onderscheiden landschapseenheden (zie 3.3.4.1.1 Situering en typering) 

worden besproken aan de hand van de kaart van de Groene Hoofdstructuur (KAART 5). 

Bergerven en omgeving 

Deze landschapseenheid is volledig gelegen in het natuurkerngebied dat zich aaneengesloten 

uitstrekt van Kinrooi tot Lanaken. 



Driebeukenbos en Dilsenerbos 

Het Driebeukenbos behoort tot het natuurontwikkelingsgebied ten westen Dilsen, terwijl het 

Dilsenerbos gelegen is in het aaneengesloten natuurkerngebied tussen Kinrooi en Lanaken. 

Lanklaarderbos 

Het grootste deel bevindt zich in het natuurkerngebied tussen Kinrooi en Lanaken. Het deel 

met de zandgroeves en de terrils behoort tot het natuurontwikkelingsgebied, terwijl de 

bebouwingszones langs de N75 zijn uitgesloten. 

Mechelse bos, Oleinderheibos, Mechelse Heide, Horensberg, Bodembos, Grote Heide, 

Zijpbeek en omgeving en Pietersembos 

Al deze gebieden behoren integraal tot het uitgestrekte natuurkerngebied tussen Kinrooi en 

Lanaken. 

Kattenvennen en omgeving  en de omgeving van Roelen 

Deze twee gebieden bevinden zich in het natuurontwikkelingsgebied dat zich uitstrekt ten 

zuidwesten van de dorpskern van Zutendaal. 

3.3.4.1.2.3 Gewestplan 

Het gewestplan kan eveneens een aanduiding geven over het ecologisch belang van het 

studiegebied. Hiervoor zullen de volgende relevante gebieden besproken worden : 

− bosgebieden 

− groengebieden 

− natuurgebieden 

− natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 

 

De verschillende onderscheiden landschapseenheden (zie 3.3.4.1.1 Situering en typering) 

worden besproken aan de hand van het Gewestplan (KAART 6). 

Bergerven en omgeving 

Dit deelgebied is bijna volledig als natuurgebied ingekleurd. 

Driebeukenbos en Dilsenerbos 

Het Driebeukenbos is voor het grootste deel ingekleurd als bosgebied. Een kleiner gedeelte is 

landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

Het Dilsenerbos is bijna volledig als natuurgebied ingekleurd. Een kleiner deel is 

landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

Lanklaarderbos 

Het grootste deel is ingekleurd als natuurgebied. In het westelijke deel zijn een aantal 

landschappelijk waardevolle agrarische gebieden (Nieuwe Homo) en een bosgebied 

(Bosheide) gelegen. 

Mechelse bos 

Ongeveer de helft is ingekleurd als natuurgebied. Het westelijk deel bestaat uit 

industriegebied en bosgebied met ecologisch belang. 

Oleinderheibos en Mechelse Heide 

Dit deelgebied Oleinderheibos bestaat vooral uit natuurgebied. Ook reservaatgebied, 

bosgebied, bosgebied met ecologische waarde en ontginningsgebied met als nabestemming 

agrarisch gebied komen in belangrijke mate voor. 



De Mechelse Heide is ingekleurd als reservaat- en natuurgebied. Centraal komt een 

aanzienlijke oppervlakte ontginningsgebied voor met als nabestemming enerzijds 

natuurgebied en anderzijds recreatiegebied. 

Grenzend aan de E314 komt een klein gebied met als bestemming dienstverleningsgebied 

voor. 

Horensberg en Bodembos 

Deze deelgebieden zijn als natuurgebied ingekleurd. 

Kattenvennen en omgeving 

Het gebied bestaat vooral uit natuurgebied. Centraal in het gebied is een recreatiezone 

gelegen (Looienheide). 

Grote Heide 

Het noordelijke deel bestaat uit bosgebied en natuurgebied, terwijl het zuidelijke deel is 

ingenomen door militair domein. 

Zijpbeek en omgeving 

Dit deelgebied is voor het grootste deel ingekleurd als natuur- en reservaatgebied. Verspreid 

in het gebied komen enkele recreatiezones (Kikmolen, Onder de Berg) en enkele gebieden 

voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen voor. 

Pietersembos 

Het Pietersembos is praktisch volledig ingekleurd als natuur- en reservaatgebied. 

Omgeving Roelen 

Dit deelgebied bestaat bijna volledig uit natuur- en reservaatgebied. 

3.3.4.1.2.4 Regionaal Natuurontwikkelingsplan Kempen en Maasland 

Het dominante vegetatietype is een gelijkvormig bestand van Grove en Corsicaanse den. De 

actuele ecologische waarde ervan is eerder beperkt. De aanwezigheid van een ondergroei van 

loofhout en diverse heide-elementen (vb. Jeneverbes) in oudere bestanden, en de 

broedgelegenheid voor roofvogels en typische naaldhoutsoorten (Kuifmees, Goudhaantje, 

Kruisbek,...) zijn vermeldenswaard. 

Na een al of niet gewilde verdwijning van de naaldhoutaanplantingen na kaalkap, 

ontgrondingen, brand of een omvormingsbeheer zal er een snel herstel optreden.  

Een dwergstruikvegetatie met Blauwe bosbes, Struikheide, Stekelbrem en plaatselijk ook 

Rode dopheide wordt snel dominant, met opslag van Vuilboom, Berk, Zomer- en Wintereik, 

Lijsterbes en Brem in een later stadium. Deze bomenrijke heide biedt mogelijkheden voor 

verschillende vogelsoorten als Nachtzwaluw, Boompieper, Klapekster en Boomleeuwerik. 

Op de stuifduinen ontstaat een pioniersvegetatie met Kruipwilg, Buntgras en Zandzegge, 

terwijl op vochtige plaatsen, en mits een aangepast beheer, typische kensoorten van vochtige 

heide (Zonnedauw, Klokjesgentiaan, Witte en Bruine snavelbies, Dopheide,...) zich opnieuw 

kunnen vestigen. 

Dit alles wijst op de toch wel hoge potentiële ecologische waarde die dergelijke 

zandgrondcomplexen hebben. 

De omvorming van naaldhout naar loofhout verloopt relatief snel, maar levert problemen op 

door een dominantie van snelgroeiende exoten, zoals Amerikaanse eik en Amerikaanse 

vogelkers. 



Opmerkelijke spontane ecologische evoluties grijpen plaats op en rond de in het gebied 

aanwezige steenstorten (terrils) met markante adventieven, halofyten en thermofiele soorten 

en de daarbij horende insectenpopulaties (Van Den Bosch, 1996). 

3.3.4.1.2.5 Habitat Richtlijngebieden 

De Europese Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) heeft het behoud van de biodiversiteit tot 

doel en streeft naar de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna 

die hiervan deel uitmaken (Anselin en Kuijken, 1995). In Vlaanderen werden er 40 gebieden 

of gebiedscomplexen voorgesteld, waarvan er één in het studiegebied gesitueerd is. 

Het betreft het Habitat Richtlijngebied ‘Mechelse Heide en vallei van de Zijpbeek 

(35)’(KAART 7). Het valt samen met het Vogelrichtlijngebied ‘Mechelse Heide en vallei van 

de Zijpbeek’, maar omvat ook Heiderbos en de vengebieden van Heuvels- en Kruisven. 

De voorkomende habitats van Annex 1 zijn weergegeven in (TABEL 2) : 

TABEL 2 Habitats  

Habitatnummer Omschrijving 

22.12x (22.31 en 22.32) Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met 

Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met een eenjarige vegetatie op drooggevallen 

oevers (Nanocyperetalia) 

31.11 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 

31.2 Droge heide (alle subtypen) 

31.88 Juniperus communis-formaties in heidevelden of kalkgrasland 

51.1 Actief hoogveen 

51.2 Aangetast hoogveen 

54.5 Overgangs- en trilveen 

54.6 Slenken in veengronden (Rhynchosporion) 

 

Een voorkomende soort van Annex 2 is de gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis). 

3.3.4.1.2.6 EG-vogelrichtlijngebieden 

De Mechelse Heide en de gebieden ten zuiden van de E314 (Zijpbeek en omgeving en 

Pietersembos) behoren tot het EG-vogelrichtlijngebied ‘Mechelse Heide en vallei van de 

Zijpbeek’ (KAART 7). 

3.3.4.1.2.7 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

In toepassing van het decreet houdende de ruimtelijke planning dd. 24 juli 1996 tekent het 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) een beleidsvisie uit voor het duurzaam gebruik 

van de schaarse open ruimte die in het dichtbevolkte Vlaanderen is overgebleven. 

Op 23 september 1997 heeft de Vlaamse regering het RSV definitief vastgesteld.      

De belangrijkste doelstellingen van dit structuurplan zijn de bescherming van de open ruimte 

en de herwaardering van de steden. Voor de verschillende bepalende elementen van de 

ruimtelijke structuur (de stedelijke gebieden, het buitengebied (open ruimte), de gebieden 

voor economische activiteiten en de lijninfrastructuren (spoor, wegen en waterwegen) 

worden in het RSV bepaalde opties genomen.   

Het onderzoeksgebied behoort volgens het ruimtelijk structuurplan tot het buitengebied.  Het 

RSV wil in het buitengebied zoveel mogelijk prioriteit geven aan de essentiële functies zoals 

landbouw, natuur, bos en wonen en werken op niveau van het buitengebied. Basis voor het 



versterken van de natuurlijke functie is de afbakening van GEN, GENO, 

natuurverbindingsgebieden en verwevingsgebieden. 

In het RSV worden de uitgestrekte natuurgebieden op het Limburgs Plateau gerangschikt als 

structuurbepalende natuurgebieden. Meer specifiek voor het studiegebied wordt de oostrand 

van het plateau als zeer interessant omschreven. Daar gaan de heide en de bossen met steile 

taluds over naar de Maasvlakte. De naaldhoutbossen hebben een grote waarde door hun 

uitgestrektheid en vermenging met heideterreinen. 

De uitgestrekte bosgebieden op het Kempisch Plateau worden beschouwd als een onderdeel 

van de bosstructuur in Vlaanderen. 

Het landschap ter hoogte van het Kempisch Plateau wordt als gaaf omschreven. 

Volgens het RSV is eveneens een verbinding van het buitengebied voorzien ter hoogte van de 

E314. Deze studie is een eerste aanzet om te komen tot de realisatie van deze verbinding. 

3.3.4.1.3 Knelpunten 

Naast de grootschalige ontgrondingen (ook in de onmiddellijke omgeving van het 

studiegebied) vormt de versnippering door o.a. wegen (E314, N763, N730, N75, ...) een 

belangrijk knelpunt binnen de zandgronden van het plateau. Hierdoor wordt een belangrijke 

hypotheek gelegd op de verdere ontwikkeling van deze complexen tot grote eenheden natuur. 

Plaatselijk vormt de recreatie een knelpunt, veelal veroorzaakt door een slechte locatiekeuze. 

Zo staan bijvoorbeeld de staatsnatuurreservaten onder druk van (sport)recreanten, 

aangetrokken door het aanbrengen van een elementaire, recreatieve infrastructuur bij de 

toegangen van deze reservaten (o.a. ter hoogte van Heiwijk). 

Op het vlak van actieve recreatie vormen vooral wild-crossers een niet te onderschatten 

probleem. De vlotte bereikbaarheid van het gebied, o.a. langs de toeristische weg, is hier niet 

vreemd aan. De invloed van verblijfsrecreatie is eerder beperkt, hoewel de inplanting van 

campings (o.a. de camping aan de Kikmolenvijver) en individuele weekendverblijven zelden 

beantwoordt aan de elementaire regels van een goede ruimtelijke ordening. 

Het gebied ter hoogte van de spookafrit langs de E314 (tussen km 7 en 8) is volgens het 

huidige gewestplan ingekleurd als een dienstverleningsgebied. Dit betekent dat er op die 

plaats nog steeds een tankstation met bijkomende infrastructuur (motels, restaurants, ...) kan 

worden aangelegd, zoals in het verleden reeds gepland is. Het is duidelijk dat een dergelijk 

complex vanuit ecologisch standpunt niet te verantwoorden is op deze plaats, temeer omdat 

de spookafrit gelegen is op de reliëfrijke grens tussen het Hoog- en het Middenterras. 

Het militaire domein, dat ingesloten is tussen de E314 in het noorden, de N730 in het westen, 

de weg Opgrimbie-Zutendaal in het oosten en Zutendaal centrum in het zuiden, zal op korte 

termijn van bestemming veranderen. Dit gegeven biedt een unieke kans om de natuurzone 

verder juridisch vast te leggen door het voormalige militaire domein, ongeveer 400 ha groot, 

een bestemming als natuurgebied te geven. Er bestaan echter plannen om het gebied om te 

vormen tot een zone met industriële bestemming. Hier geldt dezelfde opmerking als bij het 

huidige dienstverleningsgebied, nl. dat dergelijke bestemmingen niet thuis horen in een 

uitgestrekt groengebied. 

Tot slot is het achterwege blijven van een aangepast beheer van waardevolle percelen heide 

en bomenrijke heide een knelpunt. Door de massale aanwezigheid van dennenbestanden 

evolueert nagenoeg elk open terrein naar een bos. Slechts op een beperkt deel van het areaal 

wordt een gericht beheer gevoerd met het oog op het behoud en/of de ontwikkeling van heide. 



3.3.4.1.4 Bestaande initiatieven inzake natuurbehoud, -herstel, -ontwikkeling 

en landschapszorg 

Openbare besturen zijn een belangrijke eigenaar in deze gebieden. Dit levert vanzelfsprekend 

heel wat kansen op voor de oprichting van Vlaamse natuurreservaten. Het aandeel van de 

overheid in het gebiedsgericht natuurbeleid is hierdoor het hoogste voor Vlaanderen. 

Bovendien verschuift het accent van de bosbeheerders naar een beheer met meer aandacht 

voor de bestaande of potentiële natuurwaarde in de bossen. 

Met de uitbaters van de zandgroeve (SIBELCO) zijn afspraken gemaakt over de 

nabestemming van de ontgrondingsplassen. Mits de nodige startingrepen (grondwerken, ...) 

bieden deze voormalige groeves interessante mogelijkheden voor natuurontwikkeling. 

Vanaf april 1999 zal het deel ten zuiden van de E314 worden begraasd. Hiertoe is een gebied 

met een oppervlakte van ongeveer 1.000 ha afgerasterd. Het is de bedoeling om dit 

begrazingsproject uit te breiden naar het deel dat ten noorden van de E314 gelegen is. 

3.3.4.2 Venige beekdalen 

3.3.4.2.1 Situering en typering 

Een aantal beken in het studiegebied zijn uniek omdat, in tegenstelling tot andere 

laaglandbeken van het Kempisch district, hun boven- en middenloop een uitgesproken ‘dal’-

karakter vertoont met talrijke kwelzones op plaatsen waar de grondwatertafel dagzoomt. 

In contrast met de hoge zandgronden zijn ze gekenmerkt door een bijzondere vorm van 

kleinschaligheid met een mozaïek van hooilanden, houtkanten, struwelen, broekbossen, 

rietlanden, akkers en heide-elementen. 

Vooral hun brongebieden vertonen de karakteristieken van natte heide (gagelstruweel, 

vennen,...).  

Veenvorming is een algemeen verschijnsel in deze beekdalen en o.a. daardoor is de 

vegetatieontwikkeling en het grondgebruik sterk afwijkend van de omgeving. 

Binnen de ruime omgeving ten noorden en ten zuiden van het te bespreken traject zijn de 

volgende eenheden te onderscheiden (van noord naar zuid) (KAART 8) : 

− Bosbeek; 

− Bezoensbeek. 

3.3.4.2.2 Ecologische waarde 

Bij de volgende bespreking wordt dezelfde opbouw gehanteerd als in 3.3.4.1 Zandgronden 

van het plateau. 

3.3.4.2.2.1 Biologische Waarderingskaart 

De verschillende onderscheiden landschapseenheden (zie 3.3.4.2.1 Situering en typering) 

worden besproken aan de hand van de Biologische Waarderingskaart (KAART 4). 

Bosbeek 

De vallei van de Bosbeek is ingesloten tussen enerzijds de weg As - Opoeteren in het zuiden 

en anderzijds de weg Opglabbeek - Opoeteren in het noorden.  

Het grootste deel van de vallei wordt beoordeeld als biologisch zeer waardevol en omvat o.a. 

de volgende ecotopen : Hf + Mr, Vm, Vn, Vt en Sf. Deze biologisch zeer waardevolle delen 

worden afgewisseld met biologisch waardevolle delen met o.a. Hj, Vn + Uv en Hp + Kb. 

De beek is min of meer geïsoleerd van andere waardevolle gebieden door de bebouwing 

langsheen de wegen. Ten zuidoosten van Opoeteren grenst de waardevolle beekvallei aan het 



Gruitroderbos. Ten noordoosten van Opoeteren grenst de beekvallei aan de 

landschapseenheid Bergerven en omgeving (zie hoger). 

Bezoensbeek 

Ten zuiden van Zutendaal zijn langs de Bezoensbeek enkele biologisch zeer waardevolle 

gebieden gelegen met o.a. Mr, Vm, Hc en Qb.  

Het overige gebied wordt biologisch minder waardevol beoordeeld (o.a. Uv, Hp en Bs). 

3.3.4.2.2.2 Ontwerp Groene Hoofdstructuur 

De verschillende onderscheiden landschapseenheden (zie 3.3.4.2.1 Situering en typering) 

worden besproken aan de hand van de kaart van de Groene Hoofdstructuur (KAART 5). 

Bosbeek 

De vallei van de Bosbeek is geheel ingekleurd als natuurkerngebied. Ter hoogte van 

Opoeteren sluit het gebied aan bij het uitgestrekte natuurkerngebied dat zich situeert tussen 

Kinrooi en Lanaken. 

Bezoensbeek 

De vallei van de Bezoensbeek is gelegen in het natuurontwikkelingsgebied dat de verbinding 

vormt tussen twee natuurkerngebieden ten noorden en ten zuiden van het Albertkanaal. 

3.3.4.2.2.3 Gewestplan 

De verschillende onderscheiden landschapseenheden (zie 3.3.4.1.1 Situering en typering) 

worden besproken aan de hand van het Gewestplan (KAART 6). 

Bosbeek 

Nagenoeg de hele vallei van de Bosbeek is ingekleurd als natuurgebied. Op enkele plaatsen 

komen kleinere recreatiezones voor. 

Bezoensbeek 

De Bezoensbeek is grotendeels in natuurgebied gelegen. Landschappelijk waardevol 

agrarisch gebied komt eveneens in de vallei voor. 

3.3.4.2.2.4 Regionaal Natuurontwikkelingsplan Kempen en Maasland 

Kenmerkend is een intense, vleksgewijze menging van een groot aantal 

plantengemeenschappen, waarvan een aantal gebonden is aan zeer specifieke 

milieuomstandigheden voor wat betreft voedselrijkdom, vochtigheid en aanwezigheid van 

kwel.  

In grote delen van de beekdalen zijn relatief dikke pakketten veen gevormd. Plaatselijk 

resulteerde dit in ontveningen waarin zich bijzondere verlandingsprocessen afspelen met o.a. 

slangewortel, waterdrieblad, veenpluis en moerasvaren. 

Als beheersvorm zijn (of was) een constant regime van maaien en afvoeren en een 

hakhoutbeheer in de broekbossen verantwoordelijk voor een gedifferentieerde 

plantengemeenschap. 

Het wegvallen van dit traditionele beheer is verantwoordelijk voor een stijging van het 

relatief aandeel van ruigten, verruigend grasland en bos. 

Faunistisch zijn nagenoeg alle kensoorten aanwezig. Door het langgerekte en overwegend 

smalle karakter van de beekdalen (ingesloten door lintbebouwing) zijn vogels die een groter 

areaal verkiezen als broedvogel afwezig (bv. roofvogels van rietlanden en natte ruigten, 

weidevogels,...). 



Kleine zangvogels daarentegen zijn goed vertegenwoordigd, terwijl de afwezigheid van open 

water grote concentraties watervogels uitsluit. 

Opvallende constante voor nagenoeg alle beken en beekstelsels in het gebied zijn de relatief 

goede beekstructuur en waterkwaliteit, met een opvallende volledigheid van het visbestand 

(beekprik, bermpje, serpeling,...) en de aanwezigheid van onder andere de bosbeekjuffer (Van 

Den Bosch, 1996). 

3.3.4.2.2.5 Habitat Richtlijngebieden 

De venige beekdalen binnen het studiegebied behoren niet tot een Habitat Richtlijngebied. 

3.3.4.2.2.6 EG-vogelrichtlijngebieden 

De venige beekdalen binnen het studiegebied behoren niet tot een EG-vogelrichtlijngebied. 

3.3.4.2.2.7 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

Bosbeek 

Volgens het RSV behoort de Bosbeek  tot de structuurbepalende rivier- en beekvalleien in 

Vlaanderen. De beekvallei is rijk aan natuurwaarden : hooilanden, broekbossen, moerassen 

en netwerken van kleine landschapselementen. 

3.3.4.2.3 Knelpunten 

Lintbebouwing op de valleiflanken vormt het belangrijkste knelpunt omdat op veel plaatsen 

de relatie met de drogere zandgronden hierdoor verloren gaat. 

Daarnaast is er de verslechtering van de waterkwaliteit, maar vooral van de kwantiteit een 

belangrijk knelpunt. Afhankelijk van de situatie zijn hiervoor een intensieve landbouw of 

verspreide bebouwing verantwoordelijk. 

Het oneigenlijk gebruik van valleigronden voor verblijfsrecreatie is een algemeen 

voorkomend probleem. Veelal wordt de bouw van, meestal illegale, weekendverblijven 

voorafgegaan door het graven van een vijver en/of door het opvullen van natte laagten. 

3.3.4.2.4 Bestaande initatieven inzake natuurbehoud, -herstel, -ontwikkeling 

en landschapszorg 

Overheidsinitiatieven inzake bescherming of behoud van beekvalleien zijn opvallend 

afwezig. In tegenstelling tot de grote heidegebieden en naaldhoutcomplexen is de 

eigendomsstructuur in de beekvallei er erg versnipperd.  

Momenteel wordt er, op initiatief van de drie terreinbeherende natuurverenigingen, gestreefd 

naar een geïntegreerde aanpak ‘van bron tot monding’ van een aantal beekvalleien. 

3.3.5 Besluit 

In TABEL 3 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de toetsing van het 

studiegebied aan de verschillende beleidskaarten.  

Aan de hand van de hierboven besproken gegevens kan worden vastgesteld dat er inderdaad 

sprake is van een groene noord-zuid as in oostelijk Limburg. 

Deze groene as strekt zich uit van Kinrooi tot Lanaken en wordt slechts op enkele plaatsen 

doorsneden door allerhande menselijke ingrepen, zoals bebouwingskernen, wegen, 

industriezones, e.d.  

Ter hoogte van de E314 is een groot deel van de groene as in eigendom van diverse openbare 

besturen, waardoor de natuurfunctie ook in een juridisch kader is vastgelegd. 



Toch is er een aantal belangrijke knelpunten, die in het kader van deze opdracht moet worden 

bekeken. 

Het waardevolste deel van de Mechelse Heide wordt in de huidige situatie doorsneden door 

de toeristische weg. Door onaangepast rijgedrag van het doorgaande verkeer worden er op 

deze weg elk jaar verschillende dieren (reeën, konijnen, ...) aangereden. Het afsluiten van 

deze sluipweg zou de samenhang in het natuurgebied enorm versterken. Dezelfde 

opmerkingen gelden voor de N730. Het afsluiten van beide wegen resulteert in een sterke 

oost-west ontsnippering. 

Ook het dienstverleningsgebied ter hoogte van de spookafrit aan de E314 kan in de huidige 

situatie nog steeds worden ingevuld met een tankstation, motels, restaurants, e.d.  

De nieuwe bestemming van het huidige militaire domein, dat op korte termijn zal verdwijnen,  

is nog niet vastgelegd, maar ook hier bestaan er plannen om in dit groene gebied 

zonevreemde activiteiten toe te laten. Mogelijk wordt het hele gebied ingericht als een 

regionale overslagplaats voor goederen. 
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TABEL 3 Overzicht van de toetsing van deelgebieden aan de verschillende beleidskaarten 

Deelgebied BWK ontwerp GHS Gewestplan Habitat Richtlijngebieden EG-vogelrichtlijngebieden Knelpunten 

Bergerven en omgeving 1 en 2 1 natuur gedeeltelijk /  

Driebeukenbos en Dilsenerbos 2 en 3 1 en 2 bos, LW agrarisch gedeeltelijk /  

Lanklaarderbos 2  1 en 2 natuur, bos, LW agrarisch / /  

Mechelse bos 1, 2 en 3 1 natuur, bos, industrie / / verstoring van de 

zandontginning en het 

industriegebied 

Oleinderheibos en Mechelse Heide 1, 2 en 3 1 natuur, reservaat, bos, 

ontginning, dienstverlening, 

recreatie 

ja ja verstoring van de 

zandontginning en 

recreatie, invulling 

van het 

dienstverleningsgebied 

onzeker 

Horensberg en Bodembos 2 1 natuur / /  

Kattenvennen en omgeving 2 2 natuur, recreatie / /  

Grote Heide 2 1 bos, natuur, militair / / nabestemming militair 

domein onzeker 

Zijpbeek en omgeving 1, 2 en 3 1 natuur, reservaat, 

gemeenschapsvoorzieningen 

ja ja  

Pietersembos 1 en 2 1 natuur, reservaat ja ja  

Omgeving Roelen 2 en 3 2 natuur, reservaat / /  

Bosbeek 1 en 2 1 natuur, recreatie / / verblijfsrecreatie 

Bezoensbeek 1 en 3 3 natuur, LW agrarisch / /  

legende : 

BWK ontwerp GHS Gewestplan 

1 : biologisch zeer waardevol 1 : natuurkerngebied LW : landschappelijk waardevol 

2 : biologisch waardevol 2 : natuurontwikkelingsgebied  

3 : biologisch minder waardevol 3 : natuurverbindingsgebied  
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3.4 Verspreiding van enkele relevante diersoorten 

3.4.1 Bronnen 

Voor het opstellen van de verspreidingskaarten werden verschillende gegevensbronnen 

geraadpleegd : 

− AMINAL afdeling Bos en Groen; 

− AMINAL afdeling Natuur; 

− LIKONA dassenwerkgroep; 

− Natuurhulpcentrum Opglabbeek; 

− Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 

− verschillende literatuurgegevens. 

 

Een deel van deze gegevens bestaat uit concrete verspreidingsgegevens van reeën die 

gebaseerd zijn op de jachtplannen en afschotgegevens van de jachtrechthouders.  

Er werd eveneens gebruik gemaakt van aanrijdingsgegevens van zowel reeën als dassen. 

Bevoorrechte getuigen (boswachters, natuurwachters, eigen waarnemingen,...) vulden deze 

gegevens aan zodat een goed beeld werd verkregen over de verspreiding van de onderzochte 

diersoorten. 

In een eerste deel worden de algemene habitatkenmerken voor elke diersoort beschreven. 

Vervolgens wordt de verspreiding in een ruimere omgeving van het studiegebied besproken 

(o.a. de verbinding met andere deelpopulaties). Tenslotte wordt de verspreiding van de 

verschillende diersoorten in het studiegebied behandeld.  

3.4.2 Reeën 

3.4.2.1 Habitatkenmerken 

Het is veelal zo dat reeën een habitat verkiezen dat samengesteld is uit meer open, 

kruidenrijke delen die als voedselgronden dienen en anderzijds uit bosrijke gebieden die de 

dieren de nodige bescherming geven tegen predatoren en barre weersomstandigheden.  

Vermits de ree omwille van zijn voedselselectiviteit sterk gebonden is aan jonge bossen of 

bossen met een rijke ondervegetatie (struik en kruidlaag), wordt het potentiele leefgebied van 

de ree in hoge mate beïnvloed door de succesie van de bosbestanden en/of het gevoerde 

bosbeheer. De veranderingen in de bodemvegetatie in bosbestanden tengevolge van de 

successie geven aanleiding tot veranderingen in de draagkracht van een specifiek bosbestand 

en het veranderen van de plaatsen met zeer hoge reeconcentraties binnen een groter 

boscomplex. De problemen die zouden kunnen ontstaan door een afname van de draagkracht 

in een bepaald gebied worden opgelost door emigratie van de jongere of minder territoriale 

dieren. 

Het opsplitsen van een dergelijk complex geheel van habitattypen door weginfrastructuur 

geeft aanleiding tot een enorme habitatafname vermits geen van de habitatdeeltype op zich 

een hoge waarde heeft voor de ree en het niet mogelijk is voor de dieren om bijvoorbeeld in 

een puur dennenbos (‘hoge dekkingswaarde) of een geïsoleerde wildakker (rijke 

voedselgronden) te overleven. 
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De belangrijkste kenmerken van de soort zijn de volgende (Müller, 1996) :  

− schrikt gemakkelijk en wordt ‘s nachts verstoord door licht; 

− leeft voornamelijk sedentair; 

− springt over obstakels tot 1,7 m hoog of meer, indien opgejaagd, maar kunnen al een 

barrière vormen tussen 1,2 en 1,3 m hoog. 

 

3.4.2.2 Verspreiding op regionaal niveau 

Algemeen kan gesteld worden dat de ree overal in Limburg voorkomt waar boscomplexen 

voorkomen. 

Uit tellingen van AMINAL afdeling Bos en Groen (Van Hoof, 1996) blijkt dat de reebestand 

de laatste jaren sterk is uitgebreid in de provincie Limburg (TABEL 4) : 

TABEL 4 Evolutie van het aantal reeën in de provincie Limburg (1991-1996) 

Jaartal Aantal Procentuele toename 

1991-1992 2.831  

1992-1993 3.507 + 24 % 

1993-1994 3.894 + 11 % 

1994-1995 4.308 + 11 % 

1995-1996 5.420 + 24 % 

 

3.4.2.3 Verspreiding in het studiegebied 

Grotendeels kan de actuele verspreiding in het studiegebied gezien worden als de resultante 

van de hieronder beschreven toestand (weerstanden), samen met de gevolgen van het huidige 

jachtbeheer. Een overzicht van de bejaagde en niet-bejaagde gebieden wordt weergegeven op 

KAART 9.  

Voor het gehele studiegebied wordt door de afdeling Bos en Groen een gemiddelde populatie 

van 10 dieren per 100 ha gehanteerd. De vermelde aantallen per 100 ha, zoals aangegeven op 

de afschotplannen bij AMINAL afdeling Bos en Groen, zijn de combinatie van deze 10 

dieren samen met, in min of meerdere mate, de dieren uit de aangrenzende niet-bejaagde 

gebieden.  

Hoge populaties van de ree worden actueel gevonden op de overgangsgebieden tussen open 

en meer gesloten habitats. De belangrijkste gebieden zijn hierbij de randzones tussen de 

Mechelse Heide en de omliggende boscomplexen, het concentratiegebied aan de kruising van 

de toeristische weg en de E314 en de zones waar relatief meer rust heerst (en die hierdoor een 

hoge aantrekkingskracht uitoefenen op het verstoringsgevoelige ree), zoals het militair 

domein, de minder toegankelijke delen van de Mechelse Heide en, naar de toekomst toe, 

vermoedelijk ook de begrazingsgebieden indien deze gesloten zijn voor recreatie. 

3.4.2.4 Aanrijdingen 

3.4.2.4.1 Tijdstippen 

Uit de ongevallenstatistieken blijkt dat de meeste ongevallen gebeuren tijdens de maanden 

april-mei en augustus van 6 uur tot 7 uur ‘s ochtends en van 19 uur tot 21 uur ‘s avonds (Van 

Hoof, 1996). 
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Dit heeft vooral te maken met het gedragspatroon van de ree. Reeën zijn geen sociale dieren. 

Ze leven solitair of in kleine groepjes of ‘sprongen’. Een gezinssprong bestaat uit een aantal 

moederdieren met hun jongen. In de herfst wordt de gezinssprong uitgebreid met een smalree, 

een vrouwelijk kalf van het vorige jaar, en een volwassen bok. Dit groepje dieren wordt een 

wintersprong genoemd. 

Enerzijds bepalen de reebokken tijdens het voorjaar hun territorium af, waardoor zwakkere 

exemplaren worden verstoten. Deze zwakkere bokken gaan op hun beurt op zoek naar een 

eigen gebied en deze trek wordt enkel afgestopt door onoverkoombare hindernissen, zoals 

wegen, bebouwde centra, kanalen, ... . Anderzijds worden de jongen door de moeder-geit 

verstoten en gaan de éénjarigen op zoek naar een eigen territorium. 

De maand augustus is de ‘bronstijd’. Begin juli begint de territoriale bok zijn, in het voorjaar 

afgezette terrein, te inspecteren en opnieuw merktekens te plaatsen. Indringende bokken 

worden verdreven, wat leidt tot een toenemende bewegingsactiviteit van de reeën. 

Hierbij komt nog dat de ree in het voor- en najaar moeilijker aan voedsel kan geraken en 

daardoor van de kleinere boscomplexen naar grotere boscomplexen trekt. Tijdens de lente 

gebeurt de beweging in omgekeerde richting. 

Het tijdstip van de aanrijdingen (bij zonsopgang en zonsondergang) is te verklaren doordat de 

dieren zich dan van het rustgebied naar het foerageergebied en omgekeerd verplaatsen. 

Een overzicht van de aanrijdingsplaatsen (gegevens van het Gemeenschappelijk 

Motorwaarborgfonds en het Natuurhulpcentrum Opglabbeek) en de risicozones voor 

aanrijdingen van reeën (AMINAL afdeling Bos en Groen) wordt gegeven op KAART 10. 

3.4.2.4.2 Financiële aspecten 

Voor een voertuig en zijn bestuurder blijven de gevolgen van een aanrijding met een dier 

meestal beperkt tot materiële schade. Voor het dier echter leidt een aanrijding meestal tot de 

dood. 

Deze materiële schade kan sterk oplopen, gezien het vaak reeën zijn die worden aangereden. 

Bij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF) werden van januari 1992 tot 

december 1996 in totaal 3.962 ongevallen met als oorzaak overstekend wild aangegeven. 

Hiervoor werd in totaal 168 miljoen uitbetaald, waarvan 90 % voor stoffelijke schade aan het 

voertuig. 

Concreet voor het studiegebied zijn er 37 aanrijdingen aangegeven voor de periode van 

januari 1992 tot december 1996 die in 23 gevallen resulteerde in een financiële tussenkomst 

van het GMWF. Hiervoor werd een bedrag van 1.414.769 fr uitbetaald wat neerkomt op een 

gemiddelde van 60.000 fr per aanrijding. 

De ervaring leert ons dat lang niet alle aanrijdingen worden gemeld bij het GMWF. Wanneer 

ze wel worden gemeld, is het niet zeker dat de geleden schade wordt terugbetaald. 

Sinds 1997 worden de aanvragen voor schadevergoeding door het GMWF meestal 

afgewimpeld. Het GMWF verwijst de aanvragers door naar de gemeenten waar de aanrijding 

gebeurt is. 

De totale kost van deze aanrijdingen bedraagt in realiteit een veelvoud van het hierboven 

vermelde bedrag. 
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3.4.3 Dassen 

3.4.3.1 Habitatkenmerken 

Het habitat van de das in de Limburgse Kempen vertoont veel gelijkenis met het Nederlandse 

Veluwegebied. Op de Veluwe vestigde de das zich door introductie en sindsdien is de 

Veluwse populatie uitgegroeid tot de belangrijkste van Nederland. Deze vaststelling opent 

perspectieven voor de ontwikkeling van een standvastige dassenpopulatie in de Midden-

Limburgse regio, mits aan een aantal voorwaarden tegemoetgekomen wordt. Opvallend is het 

belang van de interactie tussen bos en landbouwgebied, waarmee wordt gerefereerd naar het 

gunstige effect dat de omvorming van de arme zandgronden naar meer productieve, 

voedselrijke(re) landbouwgronden heeft teweeggebracht vooral in de streken waar akkers en 

graslanden afwisselen met bossen (Wiertz en Vink, 1986, mond. med. Hans Vink, 

Staatsbosbeheer). In de terreindelen die uitsluitend of hoofdzakelijk uit dennenaanplantingen 

en/of heiden bestaan, ligt de populatiedichtheid bijzonder laag en worden geen 

kraamburchten (= burchten waarin jongen worden geboren) gevonden (Criel en Vink, in 

voorbereiding). 

Een goede dekking en een gemakkelijk doorgraafbare, droge bodem zijn noodzakelijk om een 

goede biotoop voor dassen te krijgen. Dassen vermijden menselijke verstoring en doorgaans 

heeft dit een negatief effect op de vestiging van dassen in een gebied (Anrys en Libois, 1983, 

Neal, 1986 en Aaris-Sorensen, 1987). In België verkiest de das rijk gestructureerde 

(gemengde) loofbossen die worden afgewisseld of omgeven zijn met weilanden en akkers 

met wisselende teelten. Daarnaast worden ook houtkanten, heggen, ruigten, bermen en andere 

landschapsdifferentiërende - doorgaans kleine - landschapselementen sterk gewaardeerd.  

Voor de afbakening van het potentiële habitat, rekening houdende met een zo optimaal 

mogelijke inplanting van verkeersvoorzieningen, werd in volgorde van belang gekeken naar 

de aan- of afwezigheid van de volgende biotoopkenmerken : 

− de kleinschalige opbouw van het landschap, in het bijzonder de afwisseling aan 

terreintypen en meer bepaald de verhouding tussen bos en cultuurgronden (grasland, 

akker, hoogstamboomgaard). Heide oefent in de regel op de das weinig 

aantrekkingskracht uit vanwege het schaarse voedselaanbod, tenzij de heide voorkomt 

in een intieme mengverhouding met bos of andere vegetatietypen of deelt uitmaakt van 

een begrazingsgebied; 

− de aanwezigheid van een gedifferentieerd boshabitat, bij voorkeur bestaande uit een 

merendeel aan loofbomen, doch bij gebrek hiervan met een veelheid aan 

bosdifferentiërende elementen, zoals heiden, struiklaag, dood hout, laren en andere 

open bosstructuren; 

− het bestaan van een droge, gemakkelijke doorgraafbare en bij voorkeur reliëfrijke 

bodem. Elders is gesteld dat uit het gebied burchten bekend zijn die in min of meer 

vlakke terreinen zijn uitgegraven, waardoor dit element in de afweging geen 

beslissende rol speelt. Belangrijk daarentegen is wel de aanwezigheid van een stabiele 

zand-, löss- of  leembodem; 

− de ligging van voornoemde gronden t.o.v. lage, vochtige – vermoedelijk voedselrijke - 

gronden, die dienst kunnen doen om te foerageren; 

− de aanwezigheid van beperkende of verstorende landschapselementen en –factoren, 

zoals bebouwing, recreatie, grondafgraving, wegen of andere infrastructuur. 

 

Omdat de studie zich voornamelijk op het gebied in de onmiddellijke omgeving van de 

autosnelweg toespitst, kan geen grondige landschapsanalyse worden uitgevoerd. De 
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afbakening steunt daarom op een empirische benadering van het probleem en is mogelijk op 

bepaalde punten arbitrair. 

3.4.3.2 Verspreiding op regionaal niveau 

De kern van de Limburgse dassenpopulatie situeert zich in het zuidelijk deel van de provincie 

– in vochtig Haspengouw – meer bepaald in de Jekervallei en de ruime streek rond Tongeren 

en een deel van de zuidelijke Maasvallei. Dit komt ongeveer overeen met het gebied beneden 

de lijn Maastricht-Borgloon, met smalle uitlopers naar de noordelijke valleigebieden. Voor 

zover onderzocht, bestaan er geen rechtstreekse verbindingen tussen de Haspengouwse 

dassenpopulatie en de mogelijke populatie in Midden-Limburg. Wel bestaat er een 

contactzone met de Limburgse (deel)populatie in het Nederlandse Zuid-Limburg, die op zijn 

beurt aansluit bij de dassenpopulatie in de Voerstreek, het Land van Herve en vervolgens op 

de Ardennen en van daaruit ook een verbinding geeft met de Jekervallei. Telkenmale vormt 

de Maasvallei het scharnierpunt waarop uitwisseling tussen de verschillende deelpopulaties 

plaatsvindt. 

De dassenpopulatie in Nederlands-Limburg is net als in Belgisch-Limburg opgedeeld. De 

meest zuidelijke deelpopulatie ligt ten zuiden van het verstedelijkte gebied rond Sittard en 

wordt van de noordelijke populatie afgesneden door een dicht bebouwd en sterk 

geïndustrialiseerd gebied (Hoogeveen, 1989). Hierdoor worden migrerende dassen in 

oostelijke en westelijke richting gedwongen, waardoor bevolking van het aanliggende 

Midden-Limburgse bos- en heidegebied plaatsvindt. Er zijn sterke vermoedens dat vanuit de 

Maasvallei uitzwermingen van dassen plaatsvinden. Zo werd afgelopen jaar (1998) nog een 

foeragerende das waargenomen in het ‘Geulder veld’ tussen de Maas en het Juliana-kanaal 

vlakbij de Belgische gemeente Uikhoven (mond. med. Tom Paternotte, Das en Boom). 

Evenwijdig aan het Midden-Limburgse verspreidingsgebied liggen tussen de Nederlandse 

gemeenten Elsloo en Meerssen niet minder dan zeven bewoonde hoofdburchten van waaruit 

migraties naar Belgische zijde kunnen plaatsvinden. Zij liggen allemaal aan de grens van het 

door dassen dicht bewoonde Zuid-Limburgse verspreidingsgebied en situeren zich 

respectievelijk rond Hussenberg en Moorveld en tussen Meerssen en Ulestraten o.m. in het 

Armenbosch, het Bunderbosch en aan de Kruisberg in de nabijheid van de gehuchten Geulle 

en Bunde (schrift. med. Tom Paternotte, Das en Boom). Dit stemt overeen met de zone tussen 

Maasmechelen en Lanaken langs Belgische zijde. Van belang is ook de aanwezigheid van een 

dassenburcht in een bosje langs de Maas vlakbij de autosnelweg E314 tussen Elsloo en 

Kotem.  

Over de aanwezigheid van de das in Midden-Limburg zijn slechts fragmentair gegevens 

bekend. Op enkele gevallen te Meeuwen-Gruitrode, Niel-bij-As, Maasmechelen en Lanaken 

na zijn geen (oude) burchtlocaties bekend en blijft de informatie beperkt tot individuele 

vondsten van dode dieren of sporen. Het een en ander is het gevolg van de enigszins 

afwijkende levenswijze van de das in Midden-Limburg, waarmee in eerste instantie de keuze 

van de burchtsite wordt bedoeld. Doorgaans worden de burchten in een steile helling 

uitgegraven. Van Midden-Limburg is evenwel bekend dat de burchten evenzeer in een vlak 

tot licht hellend terrein worden uitgegraven. De bekende dassenvanger Charles Huge (1908) 

bericht begin deze eeuw van meerdere burchten in vlakke terreinen in Lanaken. Het gebrek 

aan reliëf hoeft dus geen belemmering te zijn voor de das om zich blijvend te vestigen. 

Gelijkaardige situaties worden trouwens ook in Nederland gevonden (eigen bevindingen, 

mond. med. Hans Vink, Staatsbosbeheer).  

3.4.3.3 Verspreiding in het studiegebied 

Uit onderzoek naar de verspreiding van de das in Vlaanderen blijkt dat de soort niet 

opgewassen is tegen de aanhoudende vervolging en de vernietiging van zijn leefgebieden. 

Niettegenstaande de das oorspronkelijk vertegenwoordigd was in alle Vlaamse provincies is 
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hij reeds rond 1950 uit vele streken verdwenen (Econnection, 1990). De achteruitgang van de 

das zette zich gestaag door, zodanig dat de soort thans als “bedreigd” (status 2 op de Rode 

lijst) wordt aanzien. Dit betekent dat het voortbestaan van de soort niet kan verzekerd worden 

als de negatieve trend die aan de basis van het verdwijnen ligt, zich voortzet (Criel (red.), 

1994). Uiteindelijk overleeft de das in voldoende aantal alleen in de provincie Limburg, meer 

bepaald in Haspengouw, een deel van Midden-Limburg en een smalle strook van de 

Maasvallei. Het zwaartepunt ligt duidelijk in het meest zuidelijke deel van de provincie. Los 

daarvan staat de Voerense populatie die één geheel vormt met de dassenpopulatie in 

Nederlands Zuid-Limburg en het Land van Herve in Wallonië. De contactzone tussen beide 

deelpopulaties, die door de smalle band van de Maasvallei wordt gevormd, speelt een 

belangrijke rol in de toekomstige evolutie van de das in Limburg. 

De Midden-Limburgse dassenpopulatie situeert zich in het bosrijke gebied tussen het 

Albertkanaal (ten zuiden en ten westen), de Maasvallei (ten oosten) en de as Meeuwen-

Gruitrode – Maaseik. De cijfers in de hierna volgende tekst verwijzen naar TABEL 5. Deze 

gegevens worden visueel voorgesteld op KAART 11. 

 



Opstellen van ontsnipperingsplannen voor de E314 tussen Genk en Maasmechelen Eindrapport 

TECHNUM N.V. D:\Eindrapporten\1999_E314_ontsnippering\eindrapport.doc 37 

TABEL 5 : Overzicht van waarnemingen en vondsten van (sporen) van dassen in 

Midden-Limburg 

Plaats Jaar Aard Waarnemer Kaartcode 

Genk / Kolenhaven 26/09/1985 vondst dode das SJ 1 

Lanaken 1908 burcht LIT 2 

Lanaken / Fraterschool 

(Koning Albertlaan 112) 

28/02/1985 vondst levende das SJ 3 

Lanaken / Briegden 09/1988 burcht DC 4 

Maasmechelen 1997 burcht, niet exact 

gelokaliseerd 

FvdW 5 

Maasmechelen / E314-

Peensbos 

11/1993 verkeersslachtoffer AL 6 

Meeuwen-Gruitrode / 

Dorperheide 

winter 1980 burcht GO 7 

Munsterbilzen / Albertkanaal-

Kaatsbeek 

1983 waarneming AL 8 

Neerglabbeek 1986 waarneming SJ 9 

Niel-bij-As / Bosbeekvallei ongeveer 1980 burcht GF 10 

Opitter / Itterbeekvallei eind jaren ‘70 verkeersslachtoffer PH 17 

Opitter / Steenberg jaren ‘80 waarneming SJ 11 

Wiemesmeer / Grote Heide, 

militair domein 

20/05/1994 verkeersslachtoffer SJ 12 

Zutendaal /Heiwick, parking-

wandelbos 

03/1991 haren JDM 14 

Zwartberg / landgoed Masy, 

militair domein 

1950-1960 waarneming AL 15 

Zwartberg / terril Moorsberg 13/08/1989 verkeersslachtoffer SJ 16 

Legende 

AL  = Alex Lefevre - Vorselaar 

DC =  Dirk Criel – Nationale Campagne Bescherming Roofdieren, Gent 

FvdW = Fréderic Van Der Wielen - Boirs 

GF  = Gust Feyen – NAL, Hasselt 

GO  = Guido Olaerts – Meeuwen-Gruitrode 

IBW =  Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer 

JDM  = Johan De Meester – De Pinte 

LIT =  literatuurvermelding 

PH = Patrick Hermans 

SJ = Sil Janssen – Natuurhulpcentrum, Opglabbeek 
 

Vooral in het ruime gebied rond Opglabbeek werden niet alleen in het verleden maar ook 

recent nog dassen waargenomen. Gedurende de jaren ’80 werden verschillende 

waarnemingen van dassen gedaan in de Itterbeekvallei (9, 11 en 17) en het daarop 

aansluitende Gruitroderbos, waar in het gebied van de Dorperheide een burcht gelegen was 

(7). Vermoedelijk maakten ze deel uit van een grotere populatie dassen in de bossen rond 

Opglabbeek, vermits ook een burcht bekend is van het meer zuidelijk gelegen bos rond Niel-

bij-As (10). Beide burchten werden door jagers vergraven en de dieren gedood. De vondst 

van een das langsheen de nabijgelegen autoweg N76 in Zwartberg en een ongecontroleerde 

waarneming van een overstekende das bevestigt de aanwezigheid van dassen op het domein 

van Masy in de nabijheid van de terril van Zwartberg (15 en 16). 

Minder algemeen maar wel recenter zijn een aantal waarnemingen van dassen in het 

bosgebied rond Zutendaal. Nadat in maart 1991 vlakbij de parking aan het recreatiepark en 
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wandelbos Heiwijk aan het kruispunt van de Weg naar Zutendaal en de Weg naar Heiwijk, 

haren van een das aan een prikkeldraad werden gevonden, werd respectievelijk in november 

1993 en mei 1994 een das overreden op de autosnelweg E314 ter hoogte van het Steleven op 

de Grote Heide en het Peensbos vlakbij de Mechelse Heide (6, 12 en 14). Dit laat vermoeden 

dat zich op zijn minst één dassenclan in het gebied ophield of nog steeds ophoudt. Mogelijk 

zijn verspreide meldingen van dassen in de Genkse regio, waarvan een deel onbevestigd en 

daardoor twijfelachtig, op dezelfde deelpopulatie terug te voeren (1 en 8). Er is ook sprake 

van een burcht nabij de spookafrit (noordkant) in Maasmechelen (5), maar dit gegeven kon 

niet worden bevestigd. 

De bossen rond Zutendaal vormen één complex met de bossen rond Lanaken, waarvan reeds 

begin deze eeuw bekend was dat er zich in en rond het Pietersheimbos meerdere dassenclans 

ophielden (2). Vooraleer tot de verbreding van het Albertkanaal werd beslist, lag één van de 

burchten in de brede kanaalberm nabij de bocht van Briegden (4). Die werd evenwel in 1988 

met dassen en al afgegraven en is thans voorgoed verdwenen. De merkwaardige vondst van 

een jonge das in een kelder van de Fraterschool aan de rand van Lanaken in 1985 (3) laat 

vermoeden dat op dat moment nog dassen in het gebied aanwezig waren, hoewel migraties 

van dassen over lange afstanden niet mogen worden uitgesloten. Meermaals is gebleken dat 

de bermen van het Albertkanaal dienst deden als migratieroute voor dassen. Sedert het kanaal 

over een aanzienlijke breedte is verbreed en van damwanden voorzien, moeten dergelijke 

migraties worden uitgesloten. Het versnipperend effect van het Albertkanaal voor de das (en 

de ree) zal binnenkort sterk verminderd worden door de aanleg van fauna-uitstapplaatsen 

tussen Kanne en Gellik (actie 74 van het Milieujaarprogramma 1998). 

3.4.3.4 Perspectieven voor de herkolonisatie van de das in Midden-Limburg 

Een herkolonisatie van de Midden-Limburgse regio wordt vooreerst vanuit Nederlands 

Limburg en de Maasvallei verwacht en minder vanuit Haspengouw. De toekomstige 

ontwikkelingen rond de das in Midden-Limburg kunnen daarom niet los worden gezien van 

de ruimtelijke ontwikkelingen in de Maasvallei. Niettegenstaande in het kader van het herstel 

van de Grensmaas talrijke initiatieven t.a.v. de natuur worden genomen, wordt met de das 

totnogtoe geen of onvoldoende rekening gehouden. Integendeel er staan zelfs projecten op 

stapel – zoals de verbreding van het Julianakanaal – die de herkolonisatiekansen van de das 

ernstig hypothekeren (mond. med. Tom Paternotte, Das en Boom). Dit is een belangrijke 

vaststelling temeer de huidige inspanningen die voor de ondertunneling en overbrugging van 

de E314 worden geleverd anders overbodig zijn.  

De verstedelijking rond Sittard die langs Nederlandse zijde de das van een uitbreiding in 

noordelijke richting weerhoudt, zien we evenzeer langs Belgische zijde tussen Dilsen-

Stokkem en Maasmechelen. Langs Vlaamse kant zien we evenwel een verdere uitbreiding 

van het verstedelijkt gebied in zuidelijke richting met de kleine doch aan elkaar groeiende 

deelgemeenten Opgrimbie, Rekem en Neerharen die Maasmechelen met Lanaken verbinden 

en een muur opwerpen voor migrerende dassen. Er resten slechts enkele smalle corridors 

waarlangs mogelijke migratiewegen kunnen ontwikkeld worden. Deze vragen echter om een 

landschappelijke versterking. 

Afgezien van het gebied rond Heiwijk, grenzen aan de E314 geen gebieden die alle aspecten 

van een goed dassenhabitat verenigen. Er is wel geen gebrek aan gunstige burchtlocaties, 

temeer in het verleden is gebleken  dat dassen in staat zijn weinig hellende terreinen voor het 

graven van hun burchten te gebruiken. Doorslaggevend is evenwel het ontbreken van goede 

voedselgronden onder de vorm van cultuurgronden en de verwevenheid ervan met het bos. 

Dit kan niet geheel worden ondervangen door een verhoogd voedselaanbod in de meer 

gemengde of zuivere loofbossen, vermits de groei verwijst naar eerder voedselarme 

leefomstandigheden. Het voor de das kenmerkende  “verwevingslandschap” wordt wel in de 

rand van de gemeenten Zutendaal, Lanaken en Opglabbeek alsook in het overgangsgebied 
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naar de Maasvallei teruggevonden. In deze streken bestaat een duidelijke intiemere 

afwisseling tussen diverse typen bos, grasland en akker. Mogelijke (her)kolonisatie van 

dassen wordt daarom allereerst in deze gebieden voorspeld, waardoor uiteindelijk ook meer 

aanrijdingen op secundaire wegen worden verwacht dan op de autosnelweg die het meer 

marginale gebied doorkruist. Dit neemt niet weg dat binnen een ruimer planconcept, dat het 

gehele Midden-Limburgse dassenleefgebied bestrijkt, de noodzaak om verkeersvoorzieningen 

voor dassen te treffen zich stelt, al is het om het isolement tussen de subpopulaties die 

respectievelijk ten noorden en ten zuiden van de autosnelweg gelegen zijn te doorbreken. 

Niettegenstaande de voorgaande, eerder ongunstige stelling, pleit een aantal elementen voor 

een omzichtige benadering van de toekomstige gebiedsontwikkelingen binnen het plangebied. 

Zo functioneert de aaneengesloten boskern rondom de autosnelweg als voorheen als 

draaischijf tussen de (potentiële) individuele leefgebieden. Kleinschalige 

landschapsontwikkelingen in en rond de huidige landbouwenclaves van Heiwijk en 

Duivelsberg in de rand van het Koninklijk domein of tussen het Oeleinderheibos en de 

Mechelse Heide, kunnen op korte termijn een geheel andere uitgangssituatie creëren waarbij 

plotseling de rol van de E314 als barrière in een geheel ander daglicht komt te staan. Gedacht 

wordt aan een mogelijke wijziging in het grondgebruik waarbij (een deel van) de akkers naar 

grasland wordt omgevormd. Het effect zal nog worden versterkt wanneer, na de uitbating van 

de groeves langsheen de snelweg, een landschapsherstel plaatsvindt dat rekening houdt met 

de behoeften van de das. Plots ontstaat hierdoor een ander landschapsbeeld waarbinnen voor 

dassen geschikte leefgebieden als snippers rondom de E314 gelegen zijn maar door de 

autosnelweg van elkaar worden afgesneden. 

De huidige landschapsopbouw en –ontwikkelingen pleiten ook voor een gerichte uitbouw van 

de oostelijke verbindingsas tussen de Maasvallei en Heiwijk. Vervolgens kunnen 

gelijkaardige assen ook in noordelijke richting worden ontwikkeld, zij het dat de lijnen 

waarlangs dergelijke ontwikkeling kan verlopen momenteel minder duidelijk zijn. Hoe dan 

ook zal dan een aansluiting op de eerstgenoemde as moeten worden verwezenlijkt om 

mogelijke migratieroutes op gang te trekken en later in stand te houden. Vanuit deze context 

krijgt de autosnelweg – en meer bepaald het gedeelte tussen kilometer 6 en 12 - een geheel 

andere rol te spelen, vermits voorzieningen de migratiebarrière dienen te doorbreken. 

Thans zijn verspreid over het plangebied, doch vooral ten zuiden van de E314, tal van kleine  

en grote “stapsteengebieden” gelegen die enerzijds tot een hervestiging en anderzijds tot het 

behoud van de das in Midden-Limburg kunnen bijdragen. De belangrijkste zijn (KAART 12):  

− het complex van het Keestrobos en de valleien van Zijpbeek en de Groenstraatbeek; 

− het Koninklijk domein met de omliggende landsbouwenclaves; 

− het militair domein rond Heiwijk. 

 

Mits een ruimtelijke herordening kan ook het gebied Kikmolen vlakbij de autosnelweg een 

grotere rol gaan spelen. De huidige omstandigheden, die door een ruimtelijke wanordening 

worden gekenmerkt, laten dit evenwel niet toe. Deze vaststelling doet evenwel geen afbreuk 

aan de mogelijke verbindingsfunctie die het gebied in de toekomst kan krijgen als spil tussen 

Maasvallei, Mechelse Heide en de bossen van Opgrimbie.  

De mogelijke dasmigratieroutes worden weergegeven op KAART 13. 

3.4.4 Andere dieren 

Behalve van de bunzing en steenmarter zijn slechts weinig gegevens over de verspreiding van 

andere marterachtigen in het plangebied bekend. Weliswaar wordt naast voornoemde soorten 

ook de aanwezigheid van wezel en hermelijn gemeld, maar zij komen slechts lokaal voor en 
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zijn vooral gebonden aan cultuurgronden of vochtige valleigebieden. Gezien de aard van het 

rond de snelweg gelegen habitat – dat voornamelijk uit naaldbos en heide bestaat - vallen de 

meeste verkeersslachtoffers onder de marterachtigen vooral bij de bunzing. Dit blijkt althans 

uit de bevindingen van gebiedskenners, maar kan niet door feitenmateriaal worden bevestigd. 

Niettemin menen we te mogen stellen dat ook hier de impact van het verkeer op de soort 

betrekkelijk klein is, gezien de soort sterk gebonden is aan bepaalde biotopen. Het valt op dat 

aanrijdingen veeleer op de secundaire verkeerswegen die aansluiten op de snelweg worden 

gemeld dan op de autosnelweg zelf. 

Een veel grotere impact van het verkeer wordt verwacht op de boommarter, doch op één 

enkel gegeven na is de aanwezigheid van de boommarter in de streek onbekend (schrift. med. 

Thierry Onkelinx,  Nationale Zoogdierenwerkgroep). Mogelijk is deze vaststelling veeleer 

het gevolg van een gebrek aan verspreidingsonderzoek dan wel van een effectieve 

afwezigheid van de soort in het gebied. Feit is dat er weinig betrouwbare meldingen van 

boommarter bestaan, doordat verwarring met de steenmarter in de meeste gevallen niet is uit 

te sluiten (TABEL 6). Daarom kan een aantal meldingen van boommarter uit Midden-

Limburg niet als eenduidig worden weerhouden en wordt ter zake geen uitspraak gedaan. De 

aanwezigheid van boommarter in de uitgestrekte bossen tussen Lanaken en Opglabbeek en 

mogelijk ook daarbuiten, mag evenwel niet worden uitgesloten (mond. med. Koen Van den 

Berge, Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer) en kan voor een toekomstige 

gebiedsinrichting richtinggevend zijn (KAART 11). 

TABEL 6 : Geregistreerde verkeersslachtoffers van steenmarter in Midden-Limburg 

Plaats Jaar Aard Waarnemer Kaartcode 

Dilsen / Steenweg op Neeroeteren 24/04/1998 verkeersslachtoffer IBW 4 

Genk / N76-E314 (afrit 31) 30/11/1998 verkeersslachtoffer IBW 1 

Genk / Europalaan (centrum) 14/07/1998 verkeersslachtoffer IBW 2 

Genk / Weg naar As (centrum) 06/03/1998 verkeersslachtoffer IBW 5 

Opglabbeek / Sint-Hubertuslaan 12/06/1998 verkeersslachtoffer IBW 3 

 

Een verhoogde kans op aanrijdingen bestaat wel bij de vos. Deze soort komt algemeen voor 

in het plangebied en is al vaker als verkeersslachtoffer gemeld. De draagkracht en het 

recuperatievermogen van de vossenpopulatie is evenwel dermate dat geen ingrijpend effect 

van het verkeer op de populatieaantallen wordt verwacht. 

Gezien voornoemde vaststellingen, zijn soortgerichte maatregelen voor roofdieren om 

aanrijdingen te voorkomen, voorlopig niet te verantwoorden tenzij ze aansluiten op 

maatregelen die andere soorten mee bevoordelen dan wel een algemeen beschermend 

karakter hebben. Dit geldt in het bijzonder voor wegonderdoorgangen die voor de das zijn 

bestemd of voor overbruggingen die ook door andere diersoorten worden gebruikt. Immers 

naast aanrijdingen met roofdieren en reeën worden ook aanrijdingen met eekhoorns verwacht. 

3.5 Bereikbaarheid van de gebieden voor reeën en dassen 

3.5.1 Reeën 

De weerstanden voor reeën laten zich tamelijk goed afleiden uit de topografische kaart van 

het gebied. Een goed toegankelijk gebied wordt begrensd door de verschillende menselijke 

woonkernen die zich rond het gebied bevinden. Alhoewel reeën, zeker wanneer zij in hoge 
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dichtheden voorkomen, relatief dicht bij bewoning waargenomen worden, vermijden ze 

veelal druk bewoonde zones.  

De belangrijkste factor die negatief inwerkt op de ree is verstoring. Plaatsen waar echter 

alleen overdag verstoring voorkomt, kunnen 's nachts wel als passagegebied benut worden 

door reeën.  

In het studiegebied zijn de belangrijkste weerstandsgebieden Genk en de bewoning rond 

Zutendaal en Maasmechelen. Op de topografische kaart kan men duidelijk de woongebieden 

langsheen de verschillende grote secundaire wegen zien. Andere verstoringsgebieden vormen 

de verschillende recreatiegebieden die ofwel rond de campings (Kikmolen), ofwel rond de 

parkings (op de Mechelse Heide, aan Heiwijk) gelegen zijn.  

Uit de aanrijdingsgegevens komt ook duidelijk naar voor dat de ligging en de omheining rond 

FN Zutendaal een omtrekkende beweging veroorzaken en bijgevolg als belangrijke weerstand 

kunnen beschouwd worden. Zowel ten noorden als ten zuiden van deze vestiging steken de 

reeën de weg over om van meer beboste, dekkingsrijke gebieden naar meer open delen (weide 

en braakland) te gaan om eten te zoeken.  

Een gelijkaardige situatie doet zich voor rond de kruising van de toeristische weg en de E314. 

Hier bevindt zich een mozaïek van meer beboste gebieden en open heidegebieden. De meeste 

open gebieden bevinden zich ten oosten van de toeristische weg. Ten westen van de 

toeristische weg en ten zuiden van de E314 bevinden zich enerzijds een nieuwe 

naaldhoutaanplanting en anderzijds verschillende open plaatsen (o.a. het recreatiegebied 

Heiwijk). Van deze laatste zone is het moeilijk in te schatten hoe de verhouding is tussen 

enerzijds de verstoring door de recreatie en anderzijds de aantrekkingskracht van de open 

gebieden. Het aantal verkeersslachtoffers in dit gebied laat echter vermoeden dat de dieren, 

gebruik makend van de rustzones (o.a. gecreëerd door de aanwezigheid van het militair 

domein) om zich overdag te verschuilen, 's nachts deze meer open gebieden maximaal 

benutten. Het hoge aantal verkeersslachtoffers op de E314, juist ten westen van de brug over 

de E314, wijst er nogmaals op dat reeën er steeds zullen voor kiezen om zich zoveel mogelijk 

te verplaatsen zonder hellingen te overschrijden. 

De omheining rond het militair domein vormt op veel plaatsen, waar ze bestaat uit 

verschillende draden prikkeldraad, geen barrière voor reeën. De omheining die geplaatst is in 

het kader van het begrazingsproject van de afdeling Natuur (ten zuiden van de E314), is op 

zich geen onoverkomelijke barrière voor de ree, doch sporen gedurende een terreinbezoek 

duiden erop dat de dieren, zeker indien ze niet opgejaagd worden, niet geneigd zijn over deze 

draad heen te springen. Het al dan niet overkruisen van de omheining is onder andere 

afhankelijk van de aantrekkingskracht van de elementen die visueel zichtbaar zijn binnen de 

omheining.  

Het militaire domein zal op korte termijn verdwijnen, waardoor het gebied een nieuwe 

bestemming moet krijgen. Hier ligt voor de overheid een unieke kans om deze gronden (ruim 

400 ha) een bestemming als natuurgebied te geven. Op die manier wordt de bestaande 

ecologische infrastructuur op het Limburgs Hoogplateau verder uitgebreid, waardoor het 

belang ervan alleen maar kan toenemen. Bijna nergens anders in Vlaanderen is een 

aaneengesloten natuurgebied terug te vinden met een dergelijke oppervlakte. Wanneer echter 

geöpteerd wordt voor een invulling als industriegebied zal dit een grote belasting betekenen 

voor de ecologische betekenis van het gebied. 

3.5.2 Dassen 

De inrichting van de autosnelweg E314 ten behoeve van de das dient gepaard te gaan met 

landschapsversterkende maatregelen die enerzijds de vestiging van de das in het plangebied 

bevoordelen en anderzijds veilige verbindingsroutes naar andere dassenleefgebieden 
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verzekeren. De talrijke bossen die de kern van het gebied uitmaken, vormen in deze 

weliswaar een sturende rol, maar hun functioneren wordt in eerste instantie bepaald door de 

bossamenstelling en meer nog door de wisselwerking met andere niet beboste natuur- en 

cultuurgebieden. Het is met name de verwevenheid van het bos met het open gebied die een 

beslissende rol speelt en al dan niet perspectieven aan de das biedt. De potenties zijn het 

hoogst in de gebieden waar loofbossen en in mindere mate open dennenbossen met een 

structuurrijke ondergroei afwisselen met landbouwgronden en in het bijzonder met 

graslanden of gelijkwaardige landbouwculturen zoals hoogstamboomgaarden. 

Niettegenstaande het feit dat in het gebied weinig en mogelijk zelfs geen dassen meer 

voorkomen, vormt het verkeer een belangrijke bedreigingsfactor die een belangrijke claim 

legt op mogelijke (her)kolonisatie- of uitbreidingsprocessen. In alle landen wordt het verkeer 

als één van de belangrijkste bedreigingen voor de das genoemd (Gallagher en Nelson, 1979, 

Berendsen, 1986, Wiertz en Vink, 1986). Verkeerswegen kunnen door hun barrièrewerking 

bijdragen tot het isolement van dassenpopulaties (Walliser et al., 1996) en de invloed kan 

dermate ingrijpend zijn dat lokaal uitsterven van de das niet mag worden uitgesloten (Aaris-

Soerensen, 1987, Lankester et al. 1991, Van der Zee et al., 1992). Bepaalde onderzoeken 

becijferen het jaarlijks verlies door het verkeer op 10% van de totale populatie (Aaris-

Soerensen, 1995) en stellen het verkeer verantwoordelijk voor 30% van de jaarlijkse sterfte 

onder dassen (Wiertz, 1991). Om een populatie in stand te houden is een jaarlijkse 

populatieaanwas van rond de 60% noodzakelijk (Vereniging Das en Boom, 1981, Neal, 

1986), doch uit Nederlands onderzoek blijkt dat in gebieden met een goed uitgebouwde 

wegeninfrastructuur nauwelijks 30% wordt gehaald (Berendsen, 1986). 

Thans zijn slechts twee aanrijdingsplaatsen op de E314 bekend, respectievelijk ter hoogte van 

het Steleven op de Grote Heide (12) en aan het Peensbos aan de Mechelse Heide (6). Twee 

gegevens zijn uiteraard onvoldoende om uitspraken te doen aangaande een mogelijk effect, 

maar duiden wel op een dreigend gevaar dat van de autosnelweg uitgaat en dat mogelijk een 

hoge tol kan eisen die het overleven van de Midden-Limburgse subpopulatie bedreigd. Het 

merendeel van de aanrijdingen met dassen vindt binnen een straal van 2 km van een 

bewoonde burcht plaats (Berendsen, 1986), waardoor met grote waarschijnlijkheid mag 

worden aangenomen dat in het gebied rond de aanrijdingsplaatsen een bewoonde burcht 

gelegen was. 

De aanleg dan wel de uitbouw van natuurtechnische voorzieningen is enkel te verantwoorden 

wanneer de optie wordt genomen ruime overlevingskansen aan de das te bieden door 

biotoopontwikkeling en –versterking. Het vergt uiteraard een diepgaandere studie om te 

bepalen waar en hoe dit precies dient te gebeuren en dergelijk voornemen maakt deel uit van 

een soortbeschermingsplan dat aansluit op de eerder voor de das uitgewerkte 

inrichtingsplannen (Econnection, 1993 en 1996).  In het kader van deze studie worden enkel 

de ontwikkelingen aangegeven die rechtstreeks betrekking hebben op een mogelijke geleiding 

van dassen naar de verschillende kunstwerken die de dieren veilig onder of boven de weg 

moeten loodsen. 
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4. VOORWAARDEN INZAKE FUNCTIONALITEIT 

De bespreking van de randvoorwaarden voor ecoducten en ecotunnels gebeurt voor ree en 

das. Deze twee soorten kunnen worden beschouwd als indicatorsoorten. De ree is een vlucht- 

en een zichtdier, net zoals haas en konijn. De das daarentegen is een roofdier, een predator, 

net zoals de vos, de egel en de verschillende marterachtigen. 

Dit betekent dat wanneer een faunapassage voldoet voor de ree, ook voldaan wordt aan de 

voorwaarden die de andere voorkomende diersoorten in het studiegebied stellen aan 

dergelijke passages.  

Wanneer de voorziene ecoducten en ecotunnels functioneel zijn voor de das, kan met grote 

zekerheid worden gesteld dat ook de andere diersoorten (egels, vossen, ...) hiervan gebruik 

zullen maken. 

4.1 Reeën 

Studies uit het buitenland hebben in voldoende mate aangetoond dat het mogelijk is om via 

aanpassingswerken de bewegingen van reeën in hoge mate terug mogelijk te maken.  

Algemeen worden twee types van aanpassingen onderscheiden : 

− onderdoorgangen op plaatsen waar de weg hoger gelegen is dan het omgevende 

landschap zodat het mogelijk is om een tunnel aan te leggen; 

− overbruggingen op plaatsen waar de weg lager gelegen is dan het omgevende 

landschap zodat het mogelijk is om een brug aan te leggen die horizontaal aansluit op 

het omgevende landschap. 

 

Alhoewel in verschillende studies aangetoond kon worden dat reeën gebruik maken van 

onderdoorgangen kan algemeen gesteld worden dat overbruggingen een hogere efficientie 

hebben. Uit vergelijkende studies in Duitsland blijkt dat vooral bij de ree (in vergelijking met 

haas, vos en everzwijn) het verschil in gebruik tussen onderdoorgangen en overbruggingen 

zeer significant is.  

4.1.1 Onderdoorgangen 

De onderdoorgangen dienen zeker vrij te zijn van elke vorm van bodemverharding. 

Ueckermann  (1984) toont duidelijk aan dat het verharden van de onderdoorgang het gebruik 

van de tunnel in sterke mate doet afnemen). Bovendien moet de onderdoorgang voldoende 

licht doorlaten zodat geen donker tunneleffect ontstaat. Omwille van deze randvoorwaarde is 

het duidelijk dat deze mogelijkheid meer geschikt is om onder relatief smalle 

infrastructuurwegen door te gaan (zoals spoorwegen) dan onder brede snelwegen.  

Als bepalende randvoorwaarde voor een succesvolle onderdoorgang wordt aangegeven dat de 

lichtindex (
breedte hoogte

lengte


) van de constructie minimaal 1,5 dient te zijn (Müller, 1996). 

Voor een autosnelweg van ongeveer 30 meter wilt dit zeggen dat een tunnel met een hoogte 

van 4 meter minimaal 12 meter breed dient te zijn. Studies hebben aangetoond dat de 

minimale hoogte reeën 3,5 meter is. De vegetatie aan de overzijde dient duidelijk zichtbaar te 

zijn, wat een argument vormt om de constructie aan de rand van een bos of struikvegetatie te 

maken en niet op een plaats volledig omgeven door bos. Ideaal is een vegetatie in de buurt 
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van de tunnelingang bestaande uit een lage kruid- en struiklaag, omzoomd door bosvegetatie 

zodat de dieren automatisch naar de tunnel geleid worden.  

Het aanbrengen van licht- en/of geluidsschermen langsheen de verkeersinfrastructuur boven 

de tunnel vermijdt dat de dieren door de lichten of het geluid van de wagens verstoord 

worden. Het medegebruik van de tunnels door mensen vermindert in hoge mate de 

aantrekkelijkheid van de tunnel voor dieren. Men dient zeker te vermijden dat de tunnel 

gebruikt wordt als vaste opslagplaats voor landbouwvoertuigen of dat een verharde weg 

aangelegd wordt door de tunnel voor fietsers of landbouwvoertuigen (Pfister, 1997).  

De aanwezigheid van zogenaamde vensters in het plafond van de tunnel (tussen twee 

rijrichtingen) heeft een negatief effect door het weergalmende geluid in de tunnel en de 

lichtflitsen die ontstaan door de voorbijrijdende wagens (Ballon, 1986, 1989, 1991). 

4.1.2 Overbruggingen 

Als meer efficiënt voor grotere zoogdieren worden de overbruggingen voorgesteld. Veelal 

wordt een onderscheid gemaakt tussen technische bouwwerken (verkeersbruggen of fietsers- 

en voetgangersbruggen), multi-functionele bruggen die voorzien zijn van groenstroken naast 

verharde wegen, en landschapsbruggen en ecoducten die meer specifiek op de aanwezige 

fauna gericht zijn of algemeen op een herstel van het oorspronkelijke landschap (Müller, 

1996, Pfister, 1997).  

Voor de grote zoogdieren zijn het vooral de laatste twee alternatieven die succesvol gebleken 

zijn, indien zowel de ligging als de afmetingen van het bouwwerk aan bepaalde 

randvoorwaarden voldoen.  

Net zoals bij de tunnels is één van de belangrijkste randvoorwaarden dat de dieren door het 

zicht op de vegetatie aan de overzijde van de brug aangetrokken worden. Hierdoor worden 

bruggen die hoger liggen dan het omliggende landschap en waarvan de aanloopstroken steil 

omhooggaan slechts in zeer geringe mate aanvaard door de dieren. Het effect van blinde 

hoeken of het niet kunnen zien van wat er zich boven hen bevindt schrikt dieren die 

predatorschuw zijn in hoge mate af.  

Om dezelfde reden dient vermeden te worden dat de brug volgroeit met dicht struikgewas dat 

het zicht in hoge mate belemmert. Een lage gras- of kruidvegetatie, die tevens als voedselbron 

kan dienst doen, heeft duidelijk een sterke aantrekkingskracht op reeën (Pfister, 1997). Om 

langs deze grasvegetatie nog de nodige struikvegetatie te kunnen voorzien die de dieren 

afschermt van het onderliggende autoverkeer, eventueel nog verbeterd door een geluids- en 

lichtscherm achter de struiklaag, dient de brug een minimale breedte van ongeveer 30 meter 

te hebben. Men dient te vermijden dat door het aanleggen van hoge geluids- en lichtdichte 

schermen aan de zijkant van de brug een tunneleffect ontstaat wat de efficiëntie in het 

gedrang brengt. In Frankrijk werd getracht dit probleem deels op te lossen door een 

diabolovorm te hanteren waarbij het midden van de brug minimaal 7 m breed is. Alhoewel 

het concept zeker voordelen heeft, zoals een maximaal zicht voor de dieren, een hoog 

geleidend effect naar de brug en het beperken van de te bouwen constructie, hebben 

vergelijkende studies met bruggen op andere plaatsen in Europa aangetoond dat een breedte 

van 7 m te smal is om de brug aantrekkelijk te maken voor reeën.  

Algemeen wordt aangenomen dat vanaf een breedte van 50 m op het smalste punt van de 

brug, de brug zeer snel aanvaard zal worden door reeën. Dit kon zowel uit het aantal dieren 

dat gebruik maakt van de constructie als uit het gedrag van de dieren op de brug worden 

afgeleid. Op de bredere bruggen werden reeën in grotere groepen en rustig overstekend 

waargenomen, soms zelfs al etend. Dit in tegenstelling tot de smalle constructies waar de 

dieren zeer snel en onrustig overstaken (Müller, 1996).  
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De keuze van de aan te brengen plantesoorten moet gebeuren afhankelijk van de diersoorten 

die het meest voorkomen. De ree is selectief in zijn voedsel en verkiest een rijke, 

proteïnerijke voeding (kruidachtige planten). Het grootste deel bestaat echter uit bladeren en 

knoppen van soorten als Eik, Beuk, Lijsterbes, Zoete kers, Wilg ed. 

Ook voor de ecoducten geldt dat het succes van de brug in hoge mate afneemt indien de 

constructie naast zijn functie als ecoduct ook functioneert als fietsersbrug of als bergplaats 

voor landbouwvoertuigen.  

De ligging van de bruggen blijkt duidelijk een grote rol te spelen (Müller, 1996). Eén van de 

bredere bruggen over de B31 (Duitsland) heeft duidelijk een minder hoge efficiëntie dan een 

smallere. Dit kan deels verklaard worden doordat de brug aanvankelijk in het midden van een 

bos gepland werd. In het algemeen worden bos-bos verbindingen in mindere mate gebruikt 

dan bruggen die een verbinding vormen tussen de rand van boscomplexen en meer open 

gebied met een hoge aantrekkingskracht als voedselgebied. Daarenboven werd voor de 

werken een groot deel van het omliggende boscomplex gekapt, wat aanleiding heeft gegeven 

tot een verdere versnippering en het ontstaan van grote kaalvlakten. Vermoedelijk zal het 

gebruik van de brug toenemen indien deze kapvlakten geleidelijk terug dichtgroeien en naast 

dekking toch nog de nodige aantrekkingskracht als voedselgebied hebben. Uit video-opnames 

van de richting waarin de reeën zich over de bruggen verplaatsen, komt duidelijk naar voor 

dat de dieren zich ‘s avonds van het boscomplex naar de open gebieden verplaatsen om daar 

gedurende de nacht voedsel te zoeken om tegen de morgen terug de dekking op te zoeken.  

Belangrijk bij het aanleggen van wildbruggen is dat  reeën door lineaire landschapselementen 

in de richting van de brug worden geleid. Indien niet over het hele traject van de verkeersweg 

rasters voorzien zijn, moet zeker over een afstand van meer dan 500 meter links en rechts 

voorbij de constructie een raster geplaatst worden om te vermijden dat de dieren langsheen de 

brug toch op de weg terecht komen. Onderzoek in Frankrijk (Ballon, 1986, 1989, 1991) heeft 

aangetoond dat juist op plaatsen waar de afsluitingen stoppen veelvuldig verkeersongelukken 

gebeuren.  

Samengevat kan men stellen dat bij het aanleggen van een ecoduct rekening moet gehouden 

worden met de volgende facetten : 

− Afmetingen : de verhouding lengte / breedte dient kleiner te zijn dan 2,4 (Müller, 

1996). Over de minimale breedte voor een brug bestaat nogal wat discussie. 

Verschillende ecoducten zijn rond 8 m breed (Ballon, 1986), andere auteurs vermelden 

een optimale breedte van tenminste 25 m (Anoniem, 1993), Pfister (1997) spreekt 

tenslotte van een optimale breedte vanaf 30 tot 50 m. Duidelijk is in ieder geval dat bij 

lange overbruggingen, gezien de minimale lengte-breedteverhouding van 2,4 , met 

brede constructies dient rekening gehouden te worden. Zeker indien als derde 

voorwaarde een vrije zichtshoek van 45° vanop het midden van de brug als voorwaarde 

gesteld wordt. Dit wil zeggen dat de maximale lengte van de brug (wanneer men geen 

rekening houdt met vegetatie die het zicht belemmert en waardoor het bijgevolg 

noodzakelijk wordt bredere constructies te construeren) 2 x de breedte van de brug is.  

− De ligging : het succes van een ecoduct hangt zeer sterk af van de ligging van het 

ecoduct; een ecoduct gelegen in een overgangsgebied tussen open en meer gesloten 

vegetatie (dekking en voedsel) zal steeds meer succes hebben dan een ecoduct dat de 

verbinding vormt tussen twee bosgebieden of twee open gebieden. 

− Het ecoduct dient zo geconstrueerd te worden dat het op gelijk niveau ligt met het 

omliggende landschap en dus geen berg vormt waar de dieren niet overheen kunnen 

kijken. Het ecoduct kan wel hellend zijn indien het zo het aanwezige reliëf in het 

landschap volgt. 

− Als predatorschuw dier gaat de ree slecht zelden gebieden betreden die het niet kent als 

het hier geen duidelijk zicht heeft op de mogelijke gevaren die er kunnen aanwezig 
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zijn. Belangrijk is dat de reeën de vegetatie aan de overzijde van het viaduct kunnen 

waarnemen.  

− Alhoewel de struiken langs de zijkanten van het ecoduct een verderzetting dienen te 

zijn van de randzone die de dieren tot aan het ecoduct leidt, is het te verkiezen de 

middenste zone van het ecoduct vrij te houden van struiken en bomen en in te zaaien 

met grassen en kruiden (wildakkercombinaties). Deze vegetatie heeft niet alleen een 

sterke aantrekkingskracht op de reeën als voedingsbron, maar laat de dieren ook toe de 

vegetatie aan de overzijde van de brug te zien en zo aantrekkelijke bosgebieden of 

voedselgebieden op te merken. De aanwezigheid van struiken langsheen het 

geluidsscherm geeft de dieren een meer vertrouwd gevoel. Een geluids – en 

lichtscherm dient ervoor te zorgen dat de dieren niet verstoord worden door het geluid 

of de lichten van de voertuigen die onder het ecoduct door rijden. Vermeden dient te 

worden dat de geluidsschermen (omwille van hun hoogte en hun lengte) aanleiding 

geven tot het creëren van een tunneleffect. 

− Voor het verwezenlijken van een geschikte vegetatie op de brug is een toplaag van 

minimaal 40 cm aarde nodig (Müller, 1996). Andere bronnen raden een dikker 

substraat aan (Escaron, 1989).  

− Het medegebruik van een ecoduct door voetgangers, fietsers of in het ergste geval 

voertuigen heeft een negatieve invloed op het gebruik van het viaduct door reeën. 

− Een steile aanloop is niet onmiddellijk  een probleem op voorwaarde dat de brug zelf 

horizontaal is en de overzijde van de brug zichtbaar is. 

4.1.3 Besluit 

Tot besluit worden de randvoorwaarden waaraan de ecoducten en -tunnels moeten voldoen in 

TABEL 7 weergegeven. 

TABEL 7 Samenvatting van de randvoorwaarden voor ecoducten en -tunnels volgens 

verschillende auteurs 

Type Kenmerk Pfister (1997) Müller 

(1996) 

SETRA (1993) Ueckermann 

(1984) 

Onderdoor-

gang 

Breedte (b)  12 m  2 x h en b  7 m   

 Hoogte (h)  min. 3,5 m 


L

10
 en h  3,5 m 

 

 Lengte (L)     

 Breedte Hoogte

Lengte



 

  1,5   0,75 en b  h  4 m 

Overbrug-

ging 

Breedte (b) > 50 m : alle diersoorten 

> 20 m > b > 50 m : 
indien bestaande wissels 

< 20 m  : niet aan te 

raden 

12 m 

(diabolo) 

30 m 

12 m  

 Lengte

Breedte
 

 < 2,4   

 Substraatlaag  30 à 40 cm   
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In Pfister (1997) wordt de efficiëntie van zestien bestaande ecobruggen in relatie tot hun 

afmetingen en ligging geëvalueerd. De in Pfister (1997) voorgestelde afmetingen zijn 

gebaseerd op de resultaten van deze vergelijking. Daarom moet hieraan een groter belang 

worden gehecht dan aan de afmetingen die door oudere bronnen worden beschreven. 

Ter illustratie wordt een overzicht gegeven van reeds bestaande gelijkaardige oplossingen in 

de ons omringende landen. Voorbeelden uit Frankrijk, Nederland, Duitsland en Zwitserland 

komen aan bod (TABEL 8 en TABEL 9). 

TABEL 8 Locatie en afmetingen van reeds bestaande ecotunnels in het buitenland 

Structuur Land Verkeers-

weg 

Technische 

breedte (m) 

 

Hoogte  

(m) 

Lengte  

(m) 

Licht-

index  

Constructie-

jaar 

Regentsweiler D B31 neu 5,5 (5)1 14,9 1,84 1993 

Löhrenbrunnen D B31 neu 8,5 (5) 17 2,5 1993 

Weiherhof D B31 neu 92,5 (5) 17,7 26,12 1993 

Bonndorfer Ried D B31 neu 9 (5) 16,4 1,82 1993 

Schnorrenberg D B31 neu 3 (5) 14,3 1,04 1993 

Hermeskeil D A1 8 5,5 57 0,77 < 1984 

Ibbenbüren D A30 6,5 6 29 1,34 < 1984 

Reichshof D A4 5,5 4,4 37 0,65 < 1984 

OH 2 F RN4 16 3,50 41,60 1,35 1986 

OH4 F RN4 16 2,30 44 0,84 1986 

Lunéville F RN4 6 3,50 (40) 0,52  ? 

Thionville F A31 9 3,70 54 0,62 ? 

PI 17 B F A31 13 3 40 0,98 1981 

PI 99 A F A31 15 3,50 30,70 1,71 1979 

PI 052 F A31 15,50 5,75 30,50 2,92 1981 

PI168 F A31 16 5,70 30,50 2,99 1981 

Sarthe F TGV 12 4,50 13 4,15 ? 

PI 15 A F A28 18,50 4 80 0,93 1992 

PI 19 A F A5 16,50 5,20 40 2,15 1981 

PI 17 C F A5 15 5,50 31,80 2,59 1981 

PI 17 A F A5 15 5 42 1,79 1981 

PI 16 D F A5 15 4,90 38 1,93 1981 

PI 211 F A35 16 3,70 34 1,74 ? 

 

                                                      
1 (...) : veronderstelling die toelaat om de lichtindex te berekenen 
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TABEL 9 Locatie en afmetingen van reeds bestaande ecobruggen in het buitenland 

Structuur Land Weg Tech-

nische 

breedte 

 (m) 

Breedte 

tussen de 

afsluiting  

(m) 

Leng-

te  

(m) 

Construc-

tiejaar 

Gebruik 

door ree 

(Pfister, 

1997) 

Gebruik 

door das 

(Pfister, 

1997) 

Schwarz-

graben 

D nieuwe 

B31 

50 39 46 1992/95 + + 

Weiher-

holz 

D nieuwe 

B31 

80 65 42 1993/95 ++ + 

Negelhof D nieuwe 

B31 

20 13 42 1993/95 - + 

Hirschweg D nieuwe 

B31 

80 64 50 1993/95 ++ + 

Nessel-

wangen 

D nieuwe 

B31 

29 20 38 1993/95 + ++ 

Würtem-

bergle 

D B33 35 30,5 47 1989 ++ + 

Hohereute D B33 35 30 50 1989 ++ ++ 

Oberder-

dingen 

D ICE 10 9,3 59 1991 - - 

Boerskot-

ten 

NL A1 50 50 ? 1992 ++ geen 

gegevens 

Woeste 

Hoeve 

NL A50 50 45 140 1988 ++ - 

Terlet NL A50 50 50 95 1988 ++ - 

PS 17 F A28 25 25 100 1993   

PS 68 F A36 18 18 60 1979   

PS 78 F A36 12 12 60 1979   

PS 79 F A36 8 8 60 1979   

PS 69 F A36 8 8 60 1979   

PS 49bis F A4 10 10 63 1976   

 / F RN2 40 40 32 1992   

Hardt 1 F A36 8 7,2-48 62 1981   

Hardt 2 F A36 8 7,7-50 68 1981   

Hardt 3 F A36 12 12-53 62 1981 + / 

Hardt 4 F A36 8 7,4-51 62 1981 - / 

Fuchswies CH N7 200 186 44 1992 ++ / 

Aspiholz CH N7 140 127 48 1992 ++ / 

Legende : 

++ zeer goed gebruik 

+ goed gebruik 

- zwak gebruik 

/ komt niet voor 

 

Uit TABEL 9 blijkt dat vooral de brede ecoducten door reeën worden gebruikt. 
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4.2 Dassen 

Uit onderzoek naar het gebruik van oversteekplaatsen is gebleken dat zowel 

wegonderdoorgangen als -overbruggingen door dassen worden gebruikt, zij het met wisselend 

succes (o.a. van Dinther, 1994, Nieuwenhuizen en van Apeldoorn, 1994, Herrmann et al., 

1997, Pfister et al., 1998). Belangrijkste voorwaarde voor een goed functioneren is uiteraard 

dat de doorgang groot genoeg is om de das toegang te verschaffen. Tegelijk wordt het succes 

evenwel bepaald door de mate waarop de doorgang aansluit op een wissel. Wissels zijn vaste 

paden die regelmatig door dassen worden belopen en burchten en/of foerageergebieden met 

elkaar verbinden.  

De huidige studieopdracht beperkt zich tot de inrichting van de passages zelf en gaat daarom 

enkel beperkt in op de begeleidende voorzieningen en enkel in het geval ze aansluiten op de 

doorgang. In de literatuur zijn verschillende overzichten te vinden van de wijze waarop 

verkeersvoorzieningen aan de das kunnen worden aangepast (o.a. Camby en Maizeret, 1987, 

van Herwaarden, 1987, van Nierop, 1988, Vereniging Das en Boom, 1992, Cox, 1993, Müller 

en Berthoud, 1996). Het blijft evenwel noodzakelijk de voorwaarden naar de reële situatie toe 

te vertalen. 

4.2.1 Dassentunnels 

Een dassentunnel is een onderdoorgang onder een weg die ofwel specifiek ten behoeve van 

de das is aangelegd of mee kan worden gebruikt dan wel een onderdoorgang die door deze als 

dusdanig wordt of kan worden gebruikt. Het vereist evenwel de aansluiting van een 

dassenkerend raster op de tunnel. 

Dassen ondervinden geen hinder van trillingen of lawaai van het verkeer. Soms worden de 

tunnels als schuil- of slaapplaats gebruikt. De tunnel mag hoeken en bochten maken. 

Een goed functionerende dassentunnel voldoet op zijn minst aan de volgende voorwaarden : 

− De tunnel ligt zo dicht mogelijk onder het wegdek omdat hierdoor : 

– de constructie eenvoudig blijft en het meest natuurlijk overkomt bij de das. 

– de tunnelmonding dicht bij de weg ligt, waardoor het grootste deel van de 

wegberm buiten het raster valt. 

– de kans op wateroverlast het kleinst is. 

− Om verstoppingen en wateroverlast tijdig te detecteren en gemakkelijk op te lossen 

worden op de cruciale punten inspectieputten aangebracht. De aansluiting van een 

inspectieput op de tunnel moet omzichtig gebeuren, omdat dit vaak aanleiding tot 

lekken geeft. Het gebruik van gelijkaardige materialen (bv. geen beton op staal) biedt 

de beste waarborg op een goede aansluiting. Op de laagste punten kan met een 

doorlaatbare grindlaag een bijkomende afwatering worden voorzien. 

− De helling mag niet steiler dan 1:2 zijn en verkleint naarmate de tunnel langer wordt. 

Hellende tunnels worden van stroef materiaal – bij voorkeur beton – gemaakt. De 

diameter mag niet meer dan 30 cm zijn om de das de mogelijkheid te geven zich 

zonodig tegen de tunnelwand schrap te zetten. 

− In watervoerende tunnels moet een (tijdelijk) droge looprichel van minimaal 30 cm 

breed ofwel een speciale drainagepijp naast de tunnel worden aangebracht, waarlangs 

overtollig water kan worden afgevoerd. Het is niet duidelijk vanaf welke waterstand de 

das het gebruik staakt, maar zelfs bij een lage waterstand (<10 cm) treedt doorgaans 

reeds een negatief effect op. 

− De tunnelin- en uitgang moet zo dicht mogelijk op het niveau van het maaiveld liggen 

en mag in geen geval een hoge drempel vormen. Men dient m.a.w. te vermijden dat de 
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dieren moeten springen of klimmen om de ingang te bereiken. Zonodig moet het 

hoogteverschil trapsgewijs worden overbrugd. De buisuiteinden behoeven geen 

speciale bevestiging. Bij grotere constructies kan het evenwel om technische redenen 

gewenst zijn om lichte trechtervormige stutwanden van gewapend beton te bouwen. 

− Bij de keuze van het materiaal wordt gestreefd naar duurzaamheid. De voorkeur gaat 

daarbij naar beton niettegenstaande dassen ook gebruik maken van tunnels uit staal en 

eterniet. Het gebruik van betonnen buizen is evenwel technisch niet altijd haalbaar : 

voor het persen van een tunnel onder een bestaande weg bijvoorbeeld kunnen alleen 

stalen buizen worden gebruikt.  

− Buizen met een diameter van 30 of 40 cm zijn voldoende gebleken om dassen en veel 

andere kleine zoogdieren doorgang te verschaffen. In principe werken ook grotere 

buissystemen. De keuze voor smalle buizen wordt vooral door kostenoverwegingen 

ingegeven. Wanneer problemen worden verwacht die tot een vernauwing van de tunnel 

kunnen leiden, is het evenwel raadzaam een grotere diameter te gebruiken om de 

mogelijkheid te behouden later een nieuwe buis van een geringere diameter er 

doorheen te schuiven. 

− De tunnel moet naadloos aansluiten op een dassenkerend raster. Hiervoor wordt in de 

regel verzinkt en gepuntlast gaas gebruikt met een maaswijdte van 2,5 x 5 cm. Het 

raster steekt 1 m boven het maaiveld uit en wordt bevestigd aan betonnen of houten 

palen die vanaf de wegzijde met stutpalen worden geschoord. Men dient steeds de 

nodige voorzieningen te treffen om te voorkomen dat dassen over het raster 

heenklimmen. Vandaar dat alle constructies die als klimpaal kunnen dienst doen vanaf 

de wegzijde worden aangebracht ofwel worden verwijderd (bv. bomen). Om te 

vermijden dat het raster wordt ondergraven wordt  het over een breedte van 30 cm in 

een rechte hoek teruggeplooid en tenminste 20 cm diep in de bodem ingegraven. Men 

moet opletten dat oppervlakkige boomwortels de afsluiting niet kunnen omhoogduwen. 

Rasters die tegelijk dienst doen als veekering moeten regelmatig worden gecontroleerd 

omdat vee gemakkelijk beschadigingen veroorzaakt. 

− Het aanbrengen van een zogenaamde “inloop”, dit is een kom- of sleufvormige 

terreininsnijding maakt de ingang beter vindbaar. 

− Op plaatsen waar een sloot de doorgang naar de tunnel verhindert of bemoeilijkt, wordt 

een vlonder van staal of beton over de watergang gelegd. In de regel volstaat een 

breedte van 30 cm. De loopplank wordt het best in de grond verankerd om diefstal te 

vermijden. 

− De tunnel mag niet worden verlicht. Dassen zijn het gewoon om zich door donkere, en 

lange ondergrondse gangsystemen te bewegen, waardoor de lengte van de tunnel van 

geen belang is. Er zijn tunnels bekend die 150 m ver onder wegen doorgaan (mond. 

med. Marc Monen, Vereniging Das en Boom). 

− Het loopvlak van de tunnels kan zonodig met enkele centimeters zand of op natte, te 

draineren stukken met dolomiet of grint worden bekleed. In smalle buizen is dit 

evenwel moeilijk te realiseren en niet echt noodzakelijk vermits zich na verloop van 

tijd vanzelf een grondlaag in de tunnel vormt. Harde bestratingsmaterialen  moeten 

vermeden worden en bijvoorbeeld onder bruggen (gedeeltelijk) worden opgebroken en 

zonodig vervangen door minder harde materialen. 

− Een medegebruik van grote onderdoorgangen door het verkeer moet vermeden worden 

of tot uitzonderlijke gevallen worden beperkt. 

 

In Nederland heeft men de ervaring dat tunnels die oordeelkundig zijn aangelegd en worden 

onderhouden, vrijwel allemaal door dassen worden gebruikt (van Dinther, 1994). Bij een 

slechte werking wordt meestal verwezen naar een slechte aansluiting van het raster op de 

tunnel of naar andere “lekken” in het raster (bv. aan werkpoorten). De fout kan echter ook te 
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wijten zijn aan het dichtslibben of onderlopen van de tunnel. Niettegenstaande dassen ook 

tunnels gebruiken zonder dat een raster aanwezig is (o.a. Maaskamp, 1983, Derckx, 1986, 

Broekhuizen et al., 1986), kiezen de dieren in dat geval meestal voor het gewoon oversteken 

van de weg (van Dinther, 1994). 

4.2.2 Ecoducten 

In tegenstelling tot de ree verloopt de zintuiglijke waarneming bij de das geheel anders. 

Dassen zijn hoofdzakelijk op hun neus aangewezen en als roofdier minder alert. Reeën 

behoren daarentegen tot de “vluchtdieren”, die een veelheid aan zintuiglijke vermogens 

(zicht, gehoor en reuk) gebruiken, waarbij het zicht een vooraanstaande rol speelt. Holen 

worden door dergelijke dieren met de grootste waakzaamheid benaderd. Dit noodzaakt tot het 

gebruik van grotere constructies die zoveel mogelijk een open karakter hebben of op zijn 

minst dat gevoel geven. Het gebruik van passages voor das door ree zijn dus uitgesloten. 

Omgekeerd is de kans evenwel groot dat dassen van reevoorzieningen gebruik maken. 

Bij de aanleg van ecoducten krijgt men in het geval van de das te maken met een 

overdimensionering van de voorziening : de afmetingen voldoen ruim aan de eisen die door 

dassen en dieren met een gelijkaardige levenswijze worden gesteld. In deze gevallen moet 

enkel met de volgende maatregelen rekening worden gehouden : 

− De passage moet naadloos aansluiten op een dassenkerend raster (zie voor meer details 

bij ‘dassentunnels’); 

− De passage mag niet worden verlicht; 

− Het loopvlak van het ecoduct mag niet uit verharde materialen bestaan en bestaat bij 

voorkeur uit oorspronkelijk bodemmateriaal uit de omgeving; 

− Een medegebruik van grote overgangen door het verkeer moet vermeden worden of tot 

uitzonderlijke gevallen beperkt; 

− De vegetatie uit de omgeving loopt door over het ecoduct. Zo mogelijk kunnen de 

dieren door middel van een aangepaste kruidachtige vegetatie over het ecoduct worden 

geleid. 

 

In de regel worden ecoducten sneller door dassen aanvaard en werken ze aantalmatig 

efficiënter dan dassentunnels (Herrmann et al., 1997). Dit kan echter ondervangen worden 

met een groter aantal of liever een kleinere afstand tussen de dassentunnels. Een veelvuldig 

gebruik hangt vaak af van de mate waarin de voorzieningen de burcht met de voedselgronden 

verbinden. 

4.2.3 Passages over viaducten en bruggen 

Dit omvat enkele passagemogelijkheden die steunen op ervaringen met (dassen)tunnels maar 

die tot dusver niet zijn beproefd (Vereniging Das en Boom, 1992, Oord, 1995).  

Ook bruggen die voor verkeersdoeleinden behouden worden, kunnen tegelijk als 

faunapassage fungeren door langszij of bovenop en evenwijdig aan de brug - al dan niet langs 

weerszijden - een buisvormige constructie aan te brengen die dassen of andere marters langs 

de brug geleid. Dergelijke constructie bestaat in zijn eenvoudigste vorm uit : 

− een vierkante of ronde doorgang die langszij maar wel bovenop de brug wordt 

aangebracht en zo een van de rijweg volledig afgeschermde doorgang vormt; een 

gelijkaardige constructie kan ook in de middenberm worden aangebracht maar moet 

dan wel aan de uiteinden worden aangesloten op een dwars over de weg lopende buis 

die in het bruggenhoofd wordt gelegd; 
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− een ronde buis die evenwijdig, maar dan wel opzij van, of zonodig onder het 

bruggenhoofd wordt aangebracht. 

 

Dergelijke buis kan ook los van een bestaande brug of viaduct door middel van stutten over 

de weg worden gelegd. 

Ook kan langszij een smalle strook van de rijweg  op de brug worden afgenomen, waarvan de 

verharding wordt verwijderd of overdekt met een – al dan niet ingezaaide – grondlaag en 

waarlangs langs weerszijde een 1 m hoog scherm (al dan niet gedeeltelijk met een halve 

overkapping) wordt aangebracht. 

De mogelijkheden voor het creëren van faunapassages op bruggen worden weergegeven in 

FIGUUR 1. 

4.2.4 Ontsluiting en geleiding 

Voor dassen en vergelijkbare diersoorten zijn minder de grootte en de vormgeving van belang 

dan wel het aantal passages dat wordt aangeboden, of liever de spreiding ervan. Uiteindelijk 

is het de “natuurlijke” aansluiting van de voorziening op aspectbepalende elementen uit het 

omringende landschap die de werkzaamheid beïnvloedt. De efficiëntie verhoogt naarmate de 

door- of overgang de slaap- en rustplaatsen verbindt met de voedselgronden. Het maakt dat de 

oversteekplaats op een strategische plek binnen het leefgebied van de das of aan andere 

doelsoort moet liggen. Daarnaast is het belangrijk te weten dat dassenburchten zelden in de 

nabijheid (<1 km) van een druk bereden weg liggen (Skinner et al., 1991, Zee et al., 1992). 

De aanwezigheid van geleidende elementen is niet echt noodzakelijk voor een goede werking 

van de passages, maar geleiding werkt wel bevorderlijk en verhoogt de efficiëntie (van 

Dinther, 1994). Dit is een belangrijke vaststelling vermits dassen zich bij het foerageren 

gemakkelijk laten geleiden door lijnvormige landschapselementen (Maaskamp, 1983, 

Broekhuizen et al., 1986, Spee, 1990). Dergelijke landschapselementen zijn binnen het 

plangebied nauwelijks aanwezig, waardoor de geleiding problemen zou kunnen stellen. Toch 

zal op de een of andere wijze een geleiding naar de oversteekplaatsen moeten plaatsvinden. 

Zo kan bij de keuze van de inplantingplaats gebruik worden gemaakt van de wetenschap dat 

dassen vaak bosranden volgen. 

Een mogelijke oplossing ligt in de omvorming ofwel in de sturing van het grondgebruik in de 

landbouwenclaves, met name van de akkers die aansluiten of in de nabije omgeving liggen 

van de passages. Op de velden kunnen aangepaste teelten (granen) worden verbouwd of 

overgehouden, maar beter nog worden akkers in (bemeste) weilanden omgezet. Verspreid 

kunnen ook kleine groepen vruchtdragende bomen worden aangeplant. Gelijkaardige 

maatregelen zouden ook elders kunnen plaatsvinden, maar lijken in hoog gewaardeerde 

natuurterreinen zoals heiden ecologisch niet verantwoord. In de bossfeer kan evenwel een 

meer open bosstructuur worden nagestreefd door het handhaven dan wel het aanbrengen van 

laren van diverse grootte en een lager stamtal en aanplanting van vruchtdragende en/of 

mastproducerende bomen. 

De aansluiting dan wel de omgeving van de oversteekplaatsen door een geleidende 

beplantingen is voor dassen geen absolute  noodzaak, maar wel een voordeel, vooral wanneer 

de vegetatie aansluit op de omliggende begroeiing en tot vlakbij of over de constructie loopt. 

Een schermbeplanting heeft ook als voordeel dat het de constructie van storende elementen 

afschermt en betreding door mensen bemoeilijkt of onmogelijk maakt. 
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4.3 Andere dieren 

Bij controle van tunnels die ten behoeve van dassen werden aangelegd, bleek dat tal van 

andere zoogdiersoorten eveneens gebruik maken van de faunapassages. Welke soorten hangt 

af van de omgeving, maar het betreft veelal bodembewonende soorten als hermelijnen, 

vossen en steenmarters maar ook bunzingen, wezels, egels en konijnen (o.a. Derckx, 1986, 

Camby en Maizeret, 1987, Hollander, 1992, Nieuwenhuizen en van Apeldoorn, 1994, Van 

Dinther, 1994, Yanes et al., 1995). Hieruit valt te concluderen dat een dimensionering van 

tunnels volgens de behoefte van de das, tegelijk tal van andere – weliswaar kleinere - 

diersoorten ten goede komt. Opvallend is wel dat een veelvuldig gebruik van tunnels door 

dassen, het gebruik door andere dieren schijnt te weren. 

Problemen kunnen zich stellen t.a.v. de afstand tussen de verschillende doorgangen, vooral 

bij soorten met een beperkte actieradius zoals kleine marterachtigen, egel, haas of konijn. Het 

dassenkerend raster dat in combinatie met de doorgang wordt aangelegd, verhinderd deze 

dieren immers de weg over te steken en ze zijn niet in staat grote afstanden tussen twee 

passages te overbruggen. Als de voorzieningen ook voor andere diersoorten aangelegd 

worden, moet de onderlinge afstand tussen de passages op zijn minst 250 m en liever nog 

minder bedragen. 

Dassentunnels worden niet gebruikt door dieren die voor hun overleven voor een groot deel 

op hun zichtvermogen zijn afgestemd, zoals ree en haas. Voor de ree ligt dit gezien de grootte 

voor de hand, doch de haas mijdt waarschijnlijk duikers en buizen omdat hij open terrein 

prefereert. De eekhoorn lijkt dassentunnels evenmin te gebruiken, waarschijnlijk omdat de 

soort zich bij voorkeur niet over de grond verplaatst en de meeste tijd in bomen doorbrengt. 

Voor deze drie diersoorten lijkt een ecoduct de enige mogelijkheid om een uitwisseling 

tussen het door de autosnelweg onderbroken gebied te bewerkstelligen. Mogelijk bestaat voor 

de eekhoorn een alternatief in de vorm van een “loopbrug” (van der Fluit et al., 1990, van der 

Linden, 1993, Gjaltema, 1996). Dit is een brug hoog boven de weg, gemaakt van staalkabels 

en ijzerdraad. In Antwerpen (Beukenlaan) bestaat reeds een dergelijke constructie. Over de 

efficiëntie ervan is tot nu toe niets geweten. Mogelijk zijn hierop alternatieve systemen met 

andere, meer natuurlijke materialen te bedenken die vooral in het gesloten bosgebied 

toepassing kunnen vinden en die ook voor andere boombewonende zoogdieren zoals de 

boommarter nuttig kunnen zijn. Wellicht kunnen portalen over de autosnelweg als passage 

geschikt worden gemaakt voor zover ze de hele breedte van de weg overspannen. In dat geval 

kan een buis met een diameter van ongeveer 40 cm tussen de schuin opstaande steunbuizen 

geschoven worden, met om de 75 cm aan de zijkanten ronde gaten met een diameter van 10 

tot 15 cm voor de uitkijk en onderaan om de meter een gaatje met een diameter van 3 tot 4 cm 

om binnengekomen regenwater te laten wegdruipen. De buis kan aan weerszijden uitsteken 

buiten het portaal en moet in ieder geval doorlopen tot in de boomkronen. Eventueel kan een 

overbrugging ook met een soort “knuppelbrug-hangmat” worden gemaakt (Broekhuizen en 

Müskens, 1998). 
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5. TECHNISCHE UITWERKING VAN HET 

DEFINITIEVE SCENARIO 

5.1 Beschrijving van het definitieve scenario 

5.1.1 Ingrepen 

Hierbij zullen in eerste instantie fase 1 van de bruggen 23 en 24 en het ecoduct ter hoogte van 

de Mechelse Heide worden uitgevoerd. 

De kleinere ingrepen, zoals het optimaliseren van de bestaande buizen onder de E314, het 

uitvoeren van een aantal minieme ingrepen aan brug 25 (Kikmolenvijver) en het plaatsen van 

een aantal dassentunnels, worden eveneens snel uitgevoerd. 

Nadien zal het ecoduct ter hoogte van de spookafrit worden uitgevoerd. 

De verschillende geplande ingrepen worden voorgesteld op KAART 14. 

5.1.2 Ontsnipperingseffect 

Het afsluiten van de N730 en de toeristische weg heeft tot gevolg dat het studiegebied in 

sterke mate in oost-westelijke richting wordt ontsnipperd. 

Het omvormen van de bruggen 23, 24 en 25, het bouwen van twee nieuwe ecoducten t.h.v. de 

Mechelse Heide en de spookafrit en het aanleggen van een aantal ecotunnels, verspreid in het 

studiegebied, zorgt voor een voldoende noord-zuid ontsnippering. 

De natuurlijke migratie naar de Zijpbeekvallei toe wordt op die manier gedeeltelijk hersteld. 

5.2 Brug 23 (fase 1) 

5.2.1 Grondwerken 

De realisatie van fase 1 van brug 23 brengt beperkte grondwerken met zich mee. 

De voornaamste ingreep is het aanbrengen van een geschikte substraatlaag op de brug. 

Hiervoor dient streekeigen grond aangebracht te worden. Door een aantal houten balken 

dwars op de brug te bevestigen kan vermeden worden dat het aangebrachte substraat 

verdwijnt door afspoelen en verwaaien. Het aan te brengen volume substraat op het brugdek 

(30 m x 70 m met dikte van 20 cm) bedraagt 420 m³. 

Op de aanloopstroken kan vanzelfsprekend een dikkere substraatlaag (dikte 50 cm) worden 

aangebracht. Het aan te brengen volume substraat op de aanloopstroken (30 m x 540 m) 

bedraagt 8.100 m³. 

Het totale volume aan te brengen substraat is 8.520 m³. 
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5.2.2 Ruwbouwwerken 

5.2.2.1 Verwijderen van het wegdek 

Het huidige wegdek (middenberm en rijbaan in bitumineuze verharding) op de brug dient te 

worden verwijderd om het aanbrengen van een substraatlaag mogelijk te maken. Het voetpad 

langs weerszijden van de rijweg kan behouden blijven en omgevormd tot fietspad. 

De brug zelf is 30 m breed en 70 m lang. Dit betekent dat een oppervlakte van 2.100 m² 

verharding moet worden verwijderd. 

De wegverharding op de aanloopstroken heeft een oppervlakte van 16.200 m² (540 m x 30 

m). 

De totale oppervlakte te verwijderen wegdek is 18.300 m². 

5.2.3 Technische afwerking 

5.2.3.1 Waterdichting 

Het brugdek wordt voorzien van een nieuwe waterdichte bekleding met bitumineuze 

beschermlaag met een dikte van 3,5 cm (totale oppervlakte 2.100 m²). 

5.2.3.2 Geluidsschermen 

Aan weerszijden van de brug dienen geluidsschermen te worden aangebracht. Hiervoor kan 

men houten wanden gebruiken. Deze zijn lichter en minder breed dan de aarden wallen die 

hiervoor vaak worden gebruikt. Er bestaan ook andere materialen voor geluidsschermen, 

maar omwille van het natuurlijke uitzicht wordt het gebruik van houten schermen 

aangeraden. 

De houten schermen moeten een massa per eenheid van oppervlakte hebben die groter is dan 

15 kg/m² om als geluidsscherm te kunnen dienen. De verschillende delen van de wand moet 

nauwkeurig op elkaar aansluiten, zodat er geen kieren of openingen zijn. 

Deze geluidsschermen lopen verder door dan het eigenlijke brugdek, waardoor in totaal 200 

m van deze schermen nodig is. De schermen hebben een hoogte van minimaal 2 m. Rekening 

houdend met een bevestigingsstuk (0,5 m) geeft dit een totale oppervlakte aan 

geluidsschermen van 500 m² (2,5 m x 200 m). 

Deze houten schermen worden bevestigd aan de bestaande boordstenen die het voetpad van 

de rijweg scheiden. 

5.2.3.3 Fietspad 

Het gewenste fietspad (2 x 1 m breed) wordt voorzien langs weerszijden van de brug. Het 

bestaande voetpad kan hiervoor aangepast worden. 

5.2.4 Natuurtechnische afwerking 

De substraatlaag bestaat uit streekeigen materiaal (liefst de toplaag van de bodem met een 

vitale zaadbank, bijvoorbeeld uit de zandgroeve), zodat de vestiging van streekeigen planten 

(grassen, heide, ...) vlot kan gebeuren. 
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5.2.5 Landschappelijke inkleding 

Het aanbrengen van een natuurlijke substraatlaag en van de geluidsschermen heeft een 

beperkte invloed op de landschapsbeleving ter hoogte van de brug. Op de brug zelf zal zich 

na verloop van tijd een vegetatie ontwikkelen, die visueel veel aantrekkelijker is en een 

hogere natuurwaarde heeft dan de huidige asfaltlaag. 

Het verdwijnen van de N730 zal de visuele en auditieve belevingswaarde van het gebied sterk 

doen toenemen zowel voor dieren als voor de mens. 

5.2.6 Kostenraming 

De verwachte kosten worden weergegeven in TABEL 10. 

TABEL 10 Kostenraming brug 23 fase 1 

Onderdeel  Eenheid Hoeveelheid Eenheidsprijs Totaalprijs 

Grondwerken  m³ 8520 300   2 556 000 

Ruwbouwwerken  m² 18300 300   5 490 000 

Technische afwerking : waterdichting m² 2100 1200   2 520 000 

 geluids-

schermen 

m² 500 1000     500 000 

Natuurtechnische afwerking   /   

Landschappelijke inkleding   /   

 

5.3 Brug 24 (fase 1) 

5.3.1 Grondwerken 

De realisatie van fase 1 van brug 23 brengt beperkte grondwerken met zich mee. 

De voornaamste ingreep is het aanbrengen van een geschikte substraatlaag op de brug. 

Hiervoor dient streekeigen grond aangebracht te worden Door een aantal houten balken 

dwars op de brug te bevestigen kan vermeden worden dat het aangebrachte substraat 

verdwijnt door afspoelen en verwaaien. Het aan te brengen volume substraat op het brugdek 

(15 m x 70 m met een dikte van 20 cm) bedraagt 210 m³. 

Op de aanloopstroken kan vanzelfsprekend een dikkere substraatlaag (dikte 50 cm) worden 

aangebracht. Het aan te brengen volume substraat op de aanloopstroken (15 m x 540 m) 

bedraagt 4.050 m³. 

Het totaal volume aan te brengen substraat is 4.260 m³. 

5.3.2 Ruwbouwwerken 

5.3.2.1 Verwijderen van het wegdek 

Het huidige wegdek (voetpad, middenberm en rijbaan in bitumineuze verharding) op de brug 

dient verwijderd te worden om het aanbrengen van een substraatlaag mogelijk te maken. Bij 

deze brug wordt geen fietspad behouden. 
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De brug zelf is 15 m breed en 70 m lang. Dit betekent dat een oppervlakte van 1.050 m² 

verharding moet worden verwijderd. 

De wegverharding op de aanloopstroken heeft een oppervlakte van 8.100 m² (540 m x 15 m). 

De totale oppervlakte te verwijderen wegdek is 9.150 m². 

5.3.3 Technische afwerking 

5.3.3.1 Waterdichting 

Het brugdek wordt voorzien van een nieuwe waterdichte bekleding met bitumineuze 

beschermlaag met een dikte van 3,5 cm (totale oppervlakte 1.050 m²). 

5.3.3.2 Geluidsschermen 

Aan weerszijden van de brug dienen geluidsschermen te worden aangebracht. Hiervoor kan 

men houten wanden gebruiken. Deze zijn lichter en minder breed dan de aarden wallen die 

hiervoor vaak worden gebruikt. Er bestaan ook andere materialen voor geluidsschermen, 

maar omwille van het natuurlijke uitzicht wordt het gebruik van houten schermen 

aangeraden. 

De houten schermen moeten een massa per eenheid van oppervlakte hebben die groter is dan 

15 kg/m² om als geluidsscherm te kunnen dienen. De verschillende delen van de wand moet 

nauwkeurig op elkaar aansluiten, zodat er geen kieren of openingen zijn. 

Deze geluidsschermen lopen verder door dan het eigenlijke brugdek, waardoor in totaal 200 

m van deze schermen nodig is. De schermen hebben een hoogte van minimaal 2 m. Rekening 

houdend met een bevestigingsstuk (0,5 m) geeft dit een totale oppervlakte aan 

geluidsschermen van 500 m² (2,5 m x 200 m). 

Deze houten schermen kunnen met bouten aan de buitenzijde van het brugdek worden 

bevestigd. 

5.3.4 Natuurtechnische afwerking 

De substraatlaag bestaat uit streekeigen materiaal (liefst de toplaag van de bodem met een 

vitale zaadbank, bijvoorbeeld uit de zandgroeve), zodat de vestiging van streekeigen planten 

(grassen, heide, ...) vlot kan gebeuren. 

5.3.5 Landschappelijke inkleding 

Het aanbrengen van een natuurlijke substraatlaag en van de geluidsschermen heeft een 

beperkte invloed op de landschapsbeleving ter hoogte van de brug. Op de brug zelf zal zich 

na verloop van tijd een vegetatie ontwikkelen, die een hogere natuurwaarde heeft dan de 

huidige asfaltlaag. 

Het verdwijnen van de toeristische weg zal de visuele en auditieve belevingswaarde van het 

gebied sterk doen toenemen zowel voor dieren als voor de mens. 

5.3.6 Kostenraming 

De verwachte kosten worden weergegeven in TABEL 11. 

TABEL 11 Kostenraming brug 24 fase 1 
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Onderdeel  Eenheid Hoeveelheid Eenheidsprijs Totaalprijs 

Grondwerken  m³ 4620 300   1 386 000 

Ruwbouwwerken  m² 9150 300   2 745 000 

Technische afwerking waterdichting m² 1050 1200   1 260 000 

 geluids-

schermen 

m² 500 1000     500 000 

Natuurtechnische afwerking   /   

Landschappelijke inkleding   /   

 

5.4 Ecoduct t.h.v. Mechelse Heide 

5.4.1 Grondwerken 

5.4.1.1 Aanhogen van het omgevende landschap 

De constructie van het ecoduct over de E314 brengt aanzienlijke grondwerken met zich mee. 

Momenteel is er slechts een hoogteverschil van 3,2 m tussen het wegdek van de E314 en het 

omgevende landschap. Aangezien een vrije hoogte van 5 m wordt vereist voor het 

wegverkeer en aangezien het nieuwe brugdek een dikte heeft van 1,7 m (betonnen constructie 

1,2 m en substraat 0,5 m) moet het omgevende landschap 3,5 m worden aangehoogd.  

Ten noorden en ten zuiden van het eigenlijke ecoduct wordt een zone voorzien die fungeert 

als aanloopstrook naar het ecoduct. Hiermee wordt vermeden dat de dieren onmiddellijk 

nadat ze de helling zijn opgelopen het ecoduct betreden. Deze zone wordt gebruikt als 

rustplaats, vooraleer het ecoduct wordt overgestoken. 

Het hoogteverschil tussen het huidige landschap en de aanloopstrook wordt op een 

geleidelijke manier overbrugd, waarbij een gemiddelde helling van 15 % wordt aangehouden 

(25 m om het hoogteverschil van 3,5 m te overbruggen).  

Deze helling hoeft echter niet op alle plaatsen dezelfde te zijn. Bij het aanhogen kan men 

bijvoorbeeld een valleitje creëren dat leidt tot aan de aanloopstrook. 

Het volume aan te hogen grond is 16.000 m³. 

5.4.1.2 Substraatlaag 

Bovenop het ecoduct wordt een substraatlaag van 50 cm voorzien.  

Het ecoduct heeft een lengte van 64 m en een breedte van 50 m in het midden en uitlopend tot 

65 m aan het landhoofd. Het volume van de substraatlaag op het ecoduct is dan 1.770 m³.  

5.4.1.3 Geluidswal 

Het houten geluidsscherm op de brug wordt bovenop het talud (zie verder) vervangen door 

een aarden wal. 

De wal heeft een hoogte van 2 m en een basis van 4 m. De talud wordt over een lengte van 20 

m links en rechts van het ecoduct aangelegd (totale lengte = 80 m). Het totale volume aarde 

dat nodig is om deze wal aan te leggen bedraagt 640 m³ (80 m x 8 m²). 
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5.4.2 Ruwbouwwerken 

5.4.2.1 Algemeen 

Voor de structuur van het ecoduct wordt een technisch-economische oplossing uitgewerkt 

welke weergegeven is op PLAN 1 en PLAN 2. Het ecoduct is een brug over de autosnelweg 

met 4 overspanningen ondersteund door 3 tussenpijlers en 2 landhoofden. De overspanningen 

bedragen respectievelijk 12, 20, 20 en 12 m. De middenoverspanningen van 20 m 

overbruggen telkens een rijbaan van de snelweg, terwijl de kortere zijoverspanningen de 

zijbermen overbruggen.  Hierdoor wordt de doorkijk vanop de snelweg maximaal ten gunste 

van de veiligheid op de weg en het comfort van de weggebruiker. 

Het brugdek is opgebouwd uit geprefabriceerde voorgespannen I-liggers van 1 m hoogte, met 

een ter plaatse gestorte bovenplaat uit gewapend beton. Een dergelijke uitvoering veroorzaakt 

minimale hinder in vergelijking met een ter plaatse gemaakte bovenbouw uit gewapend of 

nagespannen beton. De zijranden van de brug worden afgewerkt met geprefabriceerde 

esthetische gewapend betonelementen welke tevens kunnen gebruikt worden als aanzet van 

de afrastering of geluidswerend scherm. 

De breedte van het brugdek varieert van 50 m ter plaatse van het middensteunpunt naar 55 m 

ter plaatse van de buitenste pijlers en naar 65 m ter plaatse van de landhoofden.  Hierdoor 

wordt een trechtervormige doorgang voor de fauna verwezenlijkt, hetgeen sterk aanbevolen 

wordt voor de vormgeving van ecoducten in het algemeen aangezien ze het gebruik ervan 

bevordert. 

5.4.2.2 Pijlers 

De pijlers worden ter plaatse gemaakt in gewapend beton. Uitgaande van de ter beschikking 

zijnde resultaten van grondonderkenningsproeven kan ervan uitgegaan worden dat een 

fundering op staal kan toegepast worden.  Als fundering is dan ook voorzien in een gewapend 

betonnen poer welke gestort wordt in een beperkte uitgraving.  Aangezien op de middenberm 

12 m breedte ter beschikking is, kunnen de werken aldaar uitgevoerd worden zonder al te veel 

hinder voor het verkeer. Uiteraard dient een toegangsmogelijkheid tot de middenberm 

voorzien te worden waardoor mogelijks toch plaatselijk een wegversmalling zal moeten 

gebeuren met de nodige signalisatie. 

De pijler zelf bestaat uit een aantal kolommen met cirkelvormige doorsnede op onderlinge 

afstand groter dan 3 m, hetgeen de transparantie ten goede komt in vergelijking met continue 

wanden. 

Aan de bovenzijde van de kolommen wordt een gewapend betonbalk gemaakt ter 

ondersteuning van de brugliggers. 

5.4.2.3 Landhoofden 

De landhoofden zijn hooggelegen en uitgevoerd in gewapend beton. De betonconstructie 

wordt ondersteund door prefab betonpalen welke reiken tot in de draagkrachtige 

funderingslaag. 

lndien na uitvoering van bijkomend grondonderzoek zou blijken dat de landhoofden op staal 

kunnen gefundeerd worden, dan zal hier uiteraard rekening mee gehouden worden. 

Door het toepassen van hooggelegen landhoofden kunnen de zijbermen en taluds langsheen 

de snelweg gehandhaafd blijven en wordt het ecoduct beter in het landschap ingepast. 
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5.4.2.4 Brugdek 

Het brugdek bestaat uit geprefabriceerde standaard voorgespannen betonliggers van het type 

1000/640 welke gedimensioneerd zijn om de belasting van de grondaanvulling (0,5 m) en een 

overlast van 5 N/m² te dragen. Aangezien er geen mobiele belasting op de brug komt, zijn 

dwarsdragers overbodig en dus ook niet voorzien. 

Op de prefabliggers wordt een ter plaatse gestorte plaat gemaakt in gewapend beton. Hiertoe 

wordt gebruik gemaakt van geprefabriceerde gewapend betonplaten als verloren bekisting.  

Voor de plaatdikte werd 20 cm voorzien. 

Boven de betonplaat wordt een waterdichte rok aangebracht bestaande uit gewapend bitumen 

of gelijkwaardig met een bitumineuze beschermlaag van 3 cm dikte. 

Ter plaatse van de overgang naar het landhoofd wordt een dilatatievoeg voorzien. 

5.4.2.5 Afwerking 

De zijranden van de brug worden afgewerkt met geprefabriceerde esthetische betonelementen 

welke terzelfdertijd de begrenzing vormen van het aan te brengen substraat. De exacte 

vormgeving kan in definitieve ontwerpfase uiteraard aangepast worden in functie van de 

gewenste esthetiek en ook in functie van de bevestiging van afrastering en/of geluidswerende 

schermen. Het brugdek verloopt hellend in langsrichting en in principe horizontaal in 

dwarsrichting. Beoogd wordt om het regenwater af te voeren in de richting van de 

landhoofden zodat in geen geval overdreven plasvorming mogelijk is op de brug. De afvoer 

van het water aan de bruguiteinden verloopt dan via de taluds waar het verder afgevoerd 

wordt via de afwateringsvoorzieningen langsheen de snelweg. De af.te wateren hoeveelheid 

regenwater blijft in elk geval kleiner dan oorspronkelijk aangezien een gedeelte ervan in de 

bodem dringt en vertraagd wordt afgevoerd. 

 

Een gedetailleerd overzicht van alle voorziene ruwbouwwerken wordt weergegeven in 

BIJLAGE 1. 

5.4.3 Technische afwerking 

5.4.3.1 Geluidsschermen 

Aan weerszijden van de brug dienen geluidsschermen te worden aangebracht. Hiervoor kan 

men houten wanden gebruiken. Deze zijn lichter en minder breed dan de aarden wallen die 

hiervoor vaak worden gebruikt. Er bestaan ook andere materialen voor geluidsschermen, 

maar omwille van het natuurlijke uitzicht wordt het gebruik van houten schermen 

aangeraden. 

De houten schermen moeten een massa per eenheid van oppervlakte hebben die groter is dan 

15 kg/m² om als geluidsscherm te kunnen dienen. De verschillende delen van de wand moet 

nauwkeurig op elkaar aansluiten, zodat er geen kieren of openingen zijn. 

Deze geluidsschermen worden geplaatst over een totale lengte van 134 m. De schermen 

hebben een hoogte van minimaal 2 m. Rekening houdend met een bevestigingsstuk (0,5 m) 

geeft dit een totale oppervlakte aan geluidsschermen van 335 m² (2,5 m x 134 m). 

Deze houten schermen kunnen langs de binnenzijde van het brugdek met bouten worden 

bevestigd. 

De geluidsschermen worden eveneens bovenop het talud geplaatst. Hier kunnen wel aarden 

wallen worden gebruikt. 
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5.4.4 Natuurtechnische afwerking 

De substraatlaag bestaat uit streekeigen materiaal (liefst de toplaag van de bodem met een 

vitale zaadbank, bijvoorbeeld uit de zandgroeve), zodat de vestiging van streekeigen planten 

(grassen, heide, ...) vlot kan gebeuren. 

De helling naar de aanloopstrook en de rand van de aanloopstrook worden aangeplant of 

ingezaaid met streekeigen soorten (berk, inlandse eik, ...). Op die manier ontstaat voor de 

dieren een voldoende dekking tot aan het ecoduct. 

5.4.5 Landschappelijke inkleding 

In de ruimere omgeving wordt de bestaande begroeiing aangepast en aangevuld zodat een 

goede geleiding naar het ecoduct toe wordt gecreëerd. 

Hiertoe kan het bos ten oosten van de toeristische weg uitgebreid worden tot aan het ecoduct. 

Op die manier ligt het ecoduct op de grens tussen open en gesloten gebied. 

5.4.6 Kostenraming 

De verwachte kosten worden weergegeven in TABEL 12. 

TABEL 12 Kostenraming ecoduct Mechelse Heide 

Onderdeel  Eenheid Hoeveelheid Eenheidsprijs Totaalprijs 

Grondwerken  m³ 18500 300   5 550 000 

Ruwbouwwerken   BIJLAGE 1 BIJLAGE 1 84 272 430 

Technische afwerking  m² 335 1000     335 000 

Natuurtechnische afwerking   /   

Landschappelijke inkleding   /   

 

5.5 Bestaande buizen 

5.5.1 Grondwerken 

De grondwerken bij het omvormen van de bestaande buizen tot ecotunnels blijven beperkt.  

Een natuurlijke geleidingsvallei kan worden gecreëerd tot aan de buisopening. Het 

grondverzet blijft beperkt tot maximaal 10 m³. 

5.5.2 Ruwbouwwerken 

Er worden geen ruwbouwwerken voorzien. 

5.5.3 Technische afwerking 

Het ecoraster moet goed aansluiten op de ecotunnel. 
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5.5.4 Natuurtechnische afwerking 

De toegang tot de buis wordt mogelijk gemaakt door de aanleg van een houten brugje over de 

afwateringsgracht. 

5.5.5 Landschappelijke inkleding 

In de ruimere omgeving kan beplanting worden aangebracht die de dieren geleiden tot aan de 

ecotunnels. 

5.5.6 Kostenraming 

De verwachte kosten worden weergegeven in TABEL 13. 

TABEL 13 Kostenraming bestaande buizen 

Onderdeel  Eenheid Hoeveelheid Eenheidsprijs Totaalprijs 

Grondwerken  m³ 30 300       9 000 

Ruwbouwwerken   /   

Technische afwerking   /   

Natuurtechnische afwerking   /   

Landschappelijke inkleding   /   

 

5.6 Ecoduct t.h.v. spookafrit 

5.6.1 Grondwerken 

5.6.1.1 Afgraven van het taluds 

Het ecoduct ter hoogte van de spookafrit wordt voorzien aan km 8,4. Op deze plaats ligt de 

E314 12 m lager dan het omgevende landschap.  

De noordelijke talud wordt gedeeltelijk afgegraven zodat een natuurlijk ogende vallei ontstaat 

tot aan het ecoduct met een vrije hoogte van 5 m. Rekening houdend met de dikte van het 

brugdek (1,7 m) moet er 5,5 m van het talud worden afgegraven. 

Er is gekozen om het ecoduct zo laag mogelijk te construeren, zodat de overspanning beperkt 

blijft. 

Ten zuiden van de snelweg is het talud slechts een 6-tal m hoog, zodat de grondwerken daar 

beperkt blijven.  

Het volume af te graven grond is 13.440 m³. 

5.6.1.2 Substraatlaag 

Bovenop het ecoduct wordt een substraatlaag van 50 cm voorzien. 

Het ecoduct heeft een lengte van 64 m m en een breedte van 50 m in het midden en uitlopend 

tot 65 m aan het landhoofd. De aan te brengen substraatlaag heeft een volume van 1.770 m³. 
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5.6.1.3 Geluidswal 

Het houten geluidsscherm wordt bovenop het talud (zie verder) vervangen door een aarden 

wal. 

De wal heeft een hoogte van 2 m en een basis van 4 m. De talud wordt over een lengte van 20 

m links en rechts van het ecoduct aangelegd (totale lengte = 80 m). Het totale volume aarde 

dat nodig is om deze wal aan te leggen bedraagt 640 m³ (80 m x 8 m²). 

5.6.2 Ruwbouwwerken 

5.6.2.1 Algemeen 

Voor de structuur van het ecoduct wordt een technisch-economische oplossing uitgewerkt 

welke weergegeven is op PLAN 1 en PLAN 2. Het ecoduct is een brug over de autosnelweg 

met 4 overspanningen ondersteund door 3 tussenpijlers en 2 landhoofden. De overspanningen 

bedragen respectievelijk 12, 20, 20 en 12 m. De middenoverspanningen van 20 m 

overbruggen telkens een rijbaan van de snelweg, terwijl de kortere zijoverspanningen de 

zijbermen overbruggen.  Hierdoor wordt de doorkijk vanop de snelweg maximaal ten gunste 

van de veiligheid op de weg en het comfort van de weggebruiker. 

Het brugdek is opgebouwd uit geprefabriceerde voorgespannen I-liggers van 1 m hoogte, met 

een ter plaatse gestorte bovenplaat uit gewapend beton. Een dergelijke uitvoering veroorzaakt 

minimale hinder in vergelijking met een ter plaatse gemaakte bovenbouw uit gewapend of 

nagespannen beton. De zijranden van de brug worden afgewerkt met geprefabriceerde 

esthetische gewapend betonelementen welke tevens kunnen gebruikt worden als aanzet van 

de afrastering of geluidswerend scherm. 

De breedte van het brugdek varieert van 50 m ter plaatse van het middensteunpunt naar 55 m 

ter plaatse van de buitenste pijlers en naar 65 m ter plaatse van de landhoofden.  Hierdoor 

wordt een trechtervormige doorgang voor de fauna verwezenlijkt, hetgeen sterk aanbevolen 

wordt voor de vormgeving van ecoducten in het algemeen aangezien ze het gebruik ervan 

bevordert. 

5.6.2.2 Pijlers 

De pijlers worden ter plaatse gemaakt in gewapend beton. Uitgaande van de ter beschikking 

zijnde resultaten van grondonderkenningsproeven kan ervan uitgegaan worden dat een 

fundering op staal kan toegepast worden.  Als fundering is dan ook voorzien in een gewapend 

betonnen poer welke gestort wordt in een beperkte uitgraving.  Aangezien op de middenberm 

12 m breedte ter beschikking is, kunnen de werken aldaar uitgevoerd worden zonder al te veel 

hinder voor het verkeer. Uiteraard dient een toegangsmogelijkheid tot de middenberm 

voorzien te worden waardoor mogelijks toch plaatselijk een wegversmalling zal moeten 

gebeuren met de nodige signalisatie. 

De pijler zelf bestaat uit een aantal kolommen met cirkelvormige doorsnede op onderlinge 

afstand groter dan 3 m, hetgeen de transparantie ten goede komt in vergelijking met continue 

wanden. 

Aan de bovenzijde van de kolommen wordt een gewapend betonbalk gemaakt ter 

ondersteuning van de brugliggers. 
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5.6.2.3 Landhoofden 

De landhoofden zijn hooggelegen en uitgevoerd in gewapend beton. De betonconstructie 

wordt ondersteund door prefab betonpalen welke reiken tot in de draagkrachtige 

funderingslaag. 

lndien na uitvoering van bijkomend grondonderzoek zou blijken dat de landhoofden op staal 

kunnen gefundeerd worden, dan zal hier uiteraard rekening mee gehouden worden. 

Door het toepassen van hooggelegen landhoofden kunnen de zijbermen en taluds langsheen 

de snelweg gehandhaafd blijven en wordt het ecoduct beter in het landschap ingepast. 

5.6.2.4 Brugdek 

Het brugdek bestaat uit geprefabriceerde standaard voorgespannen betonliggers van het type 

1000/640 welke gedimensioneerd zijn om de belasting van de grondaanvulling (0,5 m) en een 

overlast van 5 N/m² te dragen. Aangezien er geen mobiele belasting op de brug komt, zijn 

dwarsdragers overbodig en dus ook niet voorzien. 

Op de prefabliggers wordt een ter plaatse gestorte plaat gemaakt in gewapend beton. Hiertoe 

wordt gebruik gemaakt van geprefabriceerde gewapend betonplaten als verloren bekisting.  

Voor de plaatdikte werd 20 cm voorzien. 

Boven de betonplaat wordt een waterdichte rok aangebracht bestaande uit gewapend bitumen 

of gelijkwaardig met een bitumineuze beschermlaag van 3 cm dikte. 

Ter plaatse van de overgang naar het landhoofd wordt een dilatatievoeg voorzien. 

5.6.2.5 Afwerking 

De zijranden van de brug worden afgewerkt met geprefabriceerde esthetische betonelementen 

welke terzelfdertijd de begrenzing vormen van het aan te brengen substraat. De exacte 

vormgeving kan in definitieve ontwerpfase uiteraard aangepast worden in functie van de 

gewenste esthetiek en ook in functie van de bevestiging van afrastering en/of geluidswerende 

schermen. Het brugdek verloopt hellend in langsrichting en in principe horizontaal in 

dwarsrichting. Beoogd wordt om het regenwater af te voeren in de richting van de 

landhoofden zodat in geen geval overdreven plasvorming mogelijk is op de brug. De afvoer 

van het water aan de bruguiteinden verloopt dan via de taluds waar het verder afgevoerd 

wordt via de afwateringsvoorzieningen langsheen de snelweg. De af.te wateren hoeveelheid 

regenwater blijft in elk geval kleiner dan oorspronkelijk aangezien een gedeelte ervan in de 

bodem dringt en vertraagd wordt afgevoerd. 

 

Een gedetailleerd overzicht van alle voorziene ruwbouwwerken wordt weergegeven in 

BIJLAGE 2. 

5.6.3 Technische afwerking 

5.6.3.1 Geluidsschermen 

Aan weerszijden van de brug dienen geluidsschermen te worden aangebracht. Hiervoor kan 

men houten wanden gebruiken. Deze zijn lichter en minder breed dan de aarden wallen die 

hiervoor vaak worden gebruikt. Er bestaan ook andere materialen voor geluidsschermen, 

maar omwille van het natuurlijke uitzicht wordt het gebruik van houten schermen 

aangeraden. 
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De houten schermen moeten een massa per eenheid van oppervlakte hebben die groter is dan 

15 kg/m² om als geluidsscherm te kunnen dienen. De verschillende delen van de wand moet 

nauwkeurig op elkaar aansluiten, zodat er geen kieren of openingen zijn. 

Deze geluidsschermen worden geplaatst over een totale lengte van 134 m. De schermen 

hebben een hoogte van minimaal 2 m. Rekening houdend met een bevestigingsstuk (0,5 m) 

geeft dit een totale oppervlakte aan geluidsschermen van 335 m² (2,5 m x 134 m). 

Deze houten schermen kunnen langs de binnenzijde van het brugdek met bouten worden 

bevestigd. 

De geluidsschermen worden eveneens bovenop het talud geplaatst. Hier kunnen wel aarden 

wallen worden gebruikt. 

5.6.4 Natuurtechnische afwerking 

De substraatlaag bestaat uit streekeigen materiaal (liefst de toplaag van de bodem met een 

vitale zaadbank, bijvoorbeeld uit de zandgroeve), zodat de vestiging van streekeigen planten 

(grassen, heide, ...) vlot kan gebeuren. 

De helling naar de aanloopstrook en de rand van de aanloopstrook worden aangeplant of 

ingezaaid met streekeigen soorten (berk, inlandse eik, ...). Op die manier onstaat voor de 

dieren een voldoende dekking tot aan het ecoduct. 

5.6.5 Landschappelijke inkleding 

In de ruimere omgeving wordt de bestaande begroeiing aangepast en aangevuld zodat een 

goede geleiding naar het ecoduct toe wordt gecreëerd. 

Hiertoe kan het bos ten oosten van de toeristische weg uitgebreid worden tot aan het ecoduct. 

Op die manier ligt het ecoduct op de grens tussen open en gesloten gebied. 

5.6.6 Kostenraming 

De verwachte kosten worden weergegeven in TABEL 14. 

TABEL 14 Kostenraming ecoduct spookafrit 

Onderdeel  Eenheid Hoeveelheid Eenheidsprijs Totaalprijs 

Grondwerken  m³ 16000 300   4 800 000 

Ruwbouwwerken   BIJLAGE 2 BIJLAGE 2 84 272 430 

Technische afwerking  m² 335 1000     335 000 

Natuurtechnische afwerking   /   

Landschappelijke inkleding   /   

 

5.7 Brug 25 

5.7.1 Grondwerken 

De grondwerken blijven beperkt bij het omvormen van deze bestaande onderdoorgang tot een 

ecotunnel. 
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Nadat de bestaande wegverharding verwijderd is, wordt een natuurlijke substraatlaag (0,5 m) 

aangebracht in de tunnel.  

Het volume van deze substraatlaag is 250 m³ (10 m x 50 m x 0,5 m). Hierbij is geen rekening 

gehouden met het huidige uit te breken en om te leiden fietspad. 

5.7.2 Ruwbouwwerken 

Het wegdek van de toegangsweg naar de tunnel en de weg in de tunnel zelf wordt 

opgebroken.  

De totale oppervlakte uit te breken verharde weg is 500 m². 

5.7.3 Technische afwerking 

Het venster in het midden van de tunnel (50 m²) wordt afgeschermd d.m.v. rechtopstaande 

panelen. Op die manier wordt zowel het geluid als het licht van de voorbijrijdende wagens 

afgeschermd. Bovenaan hoeft de opening niet te worden afgedicht. Het invallende natuurlijke 

licht zal het gebruik van de ecotunnel door de ree alleen maar verhogen. 

Wanneer platen van 3 m hoogte gebruikt worden, is een totale oppervlakte van 90 m² panelen 

nodig. 

5.7.4 Natuurtechnische afwerking 

De substraatlaag bestaat uit streekeigen materiaal. Aangezien de aanvullingen in een tunnel 

gebeuren, is het niet te verwachten dat een volwaardige begroeiing zich zal ontwikkelen. 

5.7.5 Landschappelijke inkleding 

De betonnen keermuren aan de tunnelin- en uitgang kunnen door het uitbreiden van de 

bestaande beplanting aan het zicht worden onttrokken. 

5.7.6 Kostenraming 

De verwachte kosten worden weergegeven in TABEL 15. 

TABEL 15 Kostenraming brug 25 

Onderdeel  Eenheid Hoeveelheid Eenheidsprijs Totaalprijs 

Grondwerken  m³ 250 300      75 000 

Ruwbouwwerken  m² 500 300     150 000 

Technische afwerking  m² 90 1000      90 000 

Natuurtechnische afwerking   /   

Landschappelijke inkleding   /   
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5.8 Nieuwe dassentunnels 

5.8.1 Grondwerken 

Het persen van de ecotunnels resulteert in een grondverzet van 18 m³ (lengte 65 m en 

doormeter 60 cm). 

Het aanleggen van een pers- en ontvangput is niet nodig, aangezien de tunnels in het talud 

gesitueerd zijn. 

Dassentunnels worden voorzien ter hoogte van km 5,6, km 6,3, km 10,9 en km 11,8. 

5.8.2 Ruwbouwwerken 

De tunnels worden in beton uitgevoerd en hebben een lengte tussen 65 en 80 m, naargelang 

de locatie. De doormeter van de buizen bedraagt 60 cm. Een voorbeeld van een dassentunnel 

is uitgewerkt op PLAN 3. 

5.8.3 Technische afwerking 

De tunnelin- en uitgang worden afgewerkt met een plaatselijke taludbekleding in breuksteen 

teneinde de opening vrij te houden. 

Het ecoraster moet nauwkeurig aansluiten op de ecotunnel. 

5.8.4 Natuurtechnische afwerking 

Het uitgegraven zand kan, indien nodig, gebruikt worden om de toegangsmogelijkheid tot de 

dassentunnel te verbeteren (opvullen van greppel, ...). 

De geleiding tot aan de dassentunnel gebeurt door het ecoraster. De geleiding kan versterkt 

worden door het aanbrengen van inheemse en streekeigen bomen en struiken in de ruimere 

omgeving van de dassentunnel. 

5.8.5 Landschappelijke inkleding 

Het aanleggen van dergelijke ecotunnels heeft geen invloed op de landschappelijke waarde 

van het studiegebied. 

In de ruimere omgeving kan beplanting worden aangebracht die de dieren geleiden naar de 

ecotunnels. 

5.8.6 Kostenraming 

De verwachte kosten worden weergegeven in TABEL 16. 
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TABEL 16 Kostenraming dassentunnels (per tunnel) 

Onderdeel  Eenheid Hoeveelheid Eenheidsprijs Totaalprijs 

Grondwerken  m³ 18 300       5 400 

Ruwbouwwerken buis m 65 25000   1 625 000 

 installatie stuk 1 750000     750 000 

Technische afwerking   /   

Natuurtechnische afwerking   /   

Landschappelijke inkleding   /   

 



Opstellen van ontsnipperingsplannen voor de E314 tussen Genk en Maasmechelen Eindrapport 

TECHNUM N.V. D:\Eindrapporten\1999_E314_ontsnippering\eindrapport.doc 69 

6. SAMENVATTING EN NABESCHOUWING 

6.1 Hoe het versnipperingsprobleem aanpakken ? 

In ideale omstandigheden worden de ontsnipperingsplannen opgesteld tijdens de ontwerpfase 

van de versnipperende infrastructuur. In dat geval kunnen de ongehinderde faunabewegingen 

in het gebied in kaart worden gebracht. Rekening houdend met deze gegevens kan men dan 

de geschikte locaties kiezen om een faunapassage te bouwen. De kostprijs van een 

faunapassage die reeds in de ontwerpfase van de versnipperende infrastructuur wordt 

voorzien ligt aanzienlijk lager dan die van een faunapassage die nadien wordt gebouwd. 

6.2 Ontsnippering van de E314 tussen Genk en 

Maasmechelen 

Bij dit project is de versnipperende infrastructuur (de E314) reeds meer dan twintig jaar 

aanwezig in het landschap. Het is niet meer mogelijk om de oorspronkelijke dierwissels te 

lokaliseren. Aan de hand van terreinkenmerken (reliëf, begroeiing, menselijke beïnvloeding, 

e.a.) en verspreidingsgegevens van de relevante diersoorten kan wel een keuze worden 

gemaakt van potentieel interessante oversteekplaatsen. 

 

In het eerste deel van het rapport wordt een ecologisch onderbouwde argumentatie uitgewerkt 

om de noodzaak van de ontsnippering in het onderzoeksgebied te schetsen. Een eerste luik 

van de argumentatie bestaat uit een toelichting van de versnipperingsproblematiek aan de 

hand van een bespreking van de gevolgen op zowel de fauna als de mens. In het kader van 

deze studie wordt de nadruk gelegd op de versnippering door autowegen. Een mogelijke 

oplossing voor de versnippering door wegen ligt in de combinatie van de aanleg van 

ecorasters en faunapassages, waarbij het ecoraster verhindert dat de dieren de snelweg 

oversteken en faunapassages mogelijkheden scheppen voor een ongehinderde beweging van 

de dieren over de snelweg. 

Een tweede luik van de argumentatie omvat een bespreking van het belang van het 

onderzoeksgebied (het ruime gebied ten noorden en ten zuiden van de E314 tussen Genk en 

Maasmechelen met een totale oppervlakte van ongeveer 9.000 ha) aan de hand van een 

analyse van de bestaande landschapsstructuur. De analyse bestaat uit een kort overzicht van 

de geologische geschiedenis van het Limburgse Hoog- en Middenplateau, het aflijnen van de 

landschappelijke en ecologische hoofdstructuur in de regio aan de hand van 

landschapseenheden en de bespreking van deze landschapseenheden in functie van het 

juridische en beleidsmatig kader (Gewestplan, Biologische waarderingskaart, Ontwerp-

Groene Hoofdstructuur, EG-Vogelrichtlijn- en Habitatgebieden, e.a.). Daaruit blijkt dat een 

groene as, bestaande uit natuurgebied, bosgebied en reservaatgebied, zich uitstrekt van 

Kinrooi tot Lanaken. Ook op de Biologische waarderingskaart is de waarde van het gebied af 

te leiden uit de concentratie aan biologisch zeer waardevolle en waardevolle percelen. Op de 

kaart van de Ontwerp-Groene Hoofdstructuur is het gebied bijna volledig als 

natuurkerngebied ingekleurd. Daarbij komt nog dat het gebied rond de Mechelse Heide als 

EG-Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebied is aangeduid. Op die manier wordt het belang 

van de groene noord-zuid as in het noorden van de provincie Limburg benadrukt. Tenslotte 

worden de verschillende knelpunten in de regio op een rijtje gezet (de toekomstige 

bestemming van het militaire domein en het dienstverleningsgebied, de uitbreiding van de 



Opstellen van ontsnipperingsplannen voor de E314 tussen Genk en Maasmechelen Eindrapport 

TECHNUM N.V. D:\Eindrapporten\1999_E314_ontsnippering\eindrapport.doc 70 

zandgroeve en de verstoring door actieve recreatie), die een rol kunnen spelen in het geheel 

van de versnipperingsproblematiek. 

In een derde luik van de argumentatie wordt de verspreiding van enkele relevante diersoorten 

in het onderzoeksgebied besproken. Dit gebeurt op basis van verschillende gegevensbronnen  

Als relevante diersoorten in het onderzoeksgebied werden reeën en dassen gekozen. Reeën 

zijn vooral zijn vooral op hun zicht aangewezen, terwijl dassen andere zintuigelijke 

vermogens (vooral geur) aanspreken. Dit maakt dat reeën over grotere constructies moeten 

worden geleid, terwijl tunnels voor dassen volstaan. De keuze is gemaakt omdat het 

indicatorsoorten zijn. Maatregelen voor deze soorten dienen ook voor andere diersoorten (ree 

: andere vluchtdieren, zoals haas en das : andere roofdieren). Uit de gegevens blijkt dat reeën 

algemeen voorkomen in Limburg. Hun dichtheid wordt geschat op 10 dieren per 100 ha. In 

het onderzoeksgebied zijn er tot nog toe slechts een beperkt aantal sporen aangetroffen die 

erop wijzen dat dassen voorkomen. Nochtans zijn er verschillende redenen (oude 

waarnemingsgegevens, huidige verspreiding in Zuid-Limburg en Nederlands-Limburg) om 

aan te nemen dat de das wel degelijk heeft voorgekomen en nog steeds kan voorkomen in het 

gebied. In dit kader moet ook de aanleg van fauna-uitstapplaatsen langs het Albertkanaal 

gezien worden, waardoor dassen deze barrière kunnen nemen. 

Een vierde luik behandelt de migratiemogelijkheden en de knelpunten in het 

onderzoeksgebied voor de relevante diersoorten. Daaruit blijkt dat de uitbreiding van de 

bestaande woonkernen door lintbebouwing en het toegenomen verkeer langs de secundaire 

wegen een belangrijke rol spelen in de verspreiding van de verschillende diersoorten. 

 

In een tweede deel van het rapport werden de voorwaarden inzake functionaliteit beschreven 

waaraan faunapassages moeten voldoen om optimaal te functioneren. Een uitgebreide 

literatuurstudie leverde voldoende elementen op om deze randvoorwaarden, zowel voor reeën 

als voor dassen, te bepalen. Voor reeën zijn de belangrijkste randvoorwaarden voor een 

faunapassage de afmetingen (optimale breedte van 50 m), de ligging (in overgangsgebied 

tussen open en gesloten gebied) en het vermijden van het gebruik van de faunapassage door 

mensen. Indien aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, is de faunapassage ook werkzaam 

voor dassen. De belangrijkste randvoorwaarden voor dassentunnels zijn de volgende : een 

diameter tussen 40 en 80 cm, de buizen zijn niet watervoerend en een “inloop” naar de tunnel 

moet aangebracht worden. Functionele dassentunnels worden eveneens gebruikt door andere 

kleine zoogdieren zoals vossen en marterachtigen. 

 

Op basis van deze randvoorwaarden werd langs het traject een aantal plaatsen afgebakend die 

in aanmerking komen om er een faunapassage te construeren. Hierbij werd zoveel mogelijk 

rekening gehouden met de aanwezigheid van bestaande bruggen en tunnels. Aanvullend 

werden voorstellen gedaan voor de constructie van nieuwe faunapassages. Via een systeem 

van planmatig ontwerpen werd in overleg met de stuurgroep gekozen voor een 

ontsnipperingsscenario waarin de volgende bouwstenen aan bod komen : de bestaande brug 

23 (km 13,6), de bestaande brug 24 (km 10), twee nieuwe faunapassages t.h.v. de Mechelse 

Heide (km 9,5) en de spookafrit (km 8,4), de bestaande buizen (km 9,1 en 8,6), de bestaande 

onderdoorgang 25 (km 6,9) en de nieuwe dassentunnels (verspreid langs het traject). 

 

In een derde deel werden de verschillende bouwstenen uitgewerkt, waarbij elke bouwsteen is 

opgesplitst in de volgende deelwerken : grondwerken, ruwbouwwerken, technische 

afwerking, natuurtechnische afwerking en landschappelijke inkleding. Voor de verschillende 

deelwerken werd tevens een kostenraming gemaakt.  
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De opvallendste maatregel in dit ontsnipperingsplan is de constructie van twee nieuwe 

faunapassages over de E314 ter hoogte van de Mechelse Heide en de spookafrit. Deze 

constructies hebben een diabolovorm waardoor ze centraal een breedte hebben van 50 m en 

aan de landhoofden een breedte van 65 m. Op de bruggen wordt een substraatlaag van 50 cm 

dikte voorzien waardoor er zich een streekeigen vegetatie kan ontwikkelen. De invloed van 

het verkeer op de E314 wordt afgeschermd door een geluidsscherm, dat tevens fungeert als 

lichtscherm.  

Een andere maatregel is het omvormen van de bestaande bruggen 23 (N730) en 24 

(toeristische weg) tot faunapassages, waarbij het uitgangspunt is dat deze wegen voor het 

verkeer worden afgesloten. Op die manier wordt het onderzoeksgebied in sterke mate in oost-

westelijke richting ontsnipperd.    

6.3 Het probleem is niet opgelost 

Het versnipperingsprobleem in het studiegebied beperkt zich niet tot de E314 alleen. Naast de 

snelweg wordt het gebied doorkruist door een aantal secundaire wegen. 

De E314 is een absolute barrière voor de dieren. Dit betekent dat de dieren in de meeste 

gevallen zelfs niet proberen om de weg over te steken. Het eerder geringe aantal aangereden 

reeën bevestigt deze stelling. De noord-zuid migratie wordt hierdoor volledig verhinderd. 

De secundaire wegen in het gebied zijn geen absolute barrière voor de dieren. Uit de 

aanrijdingsgegevens blijkt dat de meeste aanrijdingen op deze secundaire wegen gebeuren. 

Zeer belangrijke knelpunten zijn de toeristische weg doorheen het natuurreservaat van de 

Mechelse Heide, de N730 tussen Zutendaal en As, de weg tussen Zutendaal en Opgrimbie ten 

zuiden van de E314, de N75 tussen Genk en Dilsen, de N763 tussen Maasmechelen en As en 

de N78 tussen Rekem en Maasmechelen. Deze laatste is vooral van belang voor dassen omdat 

migraties vanuit de Maasvallei verwacht worden. Ook voor deze wegen moet in de nabije 

toekomst een ontsnipperingsplan worden opgesteld. 

Andere mogelijke knelpunten zijn de nieuwe bestemmingen van het militaire domein van 

Zutendaal en het dienstverleningsgebied langs de E314. Ook de aangevraagde 

groeveuitbreidingen ten noorden van het gebied en het recreatiedomein Kikmolen (en het 

bijhorende recreatief gebruik) en de bouwverdichting langsheen de Maasvallei. Een ander 

belangrijk knelpunt in het onderzoeksgebied is de verstoring door actieve recreatie 

(motorcrossers, mountainbikers, ...). 

Om de ontsnippering van het onderzoeksgebied te voltooien, zal in de toekomst wel degelijk 

moeten rekening gehouden worden met deze vaststellingen. 

 



Opstellen van ontsnipperingsplannen voor de E314 tussen Genk en Maasmechelen Eindrapport 

TECHNUM N.V. D:\Eindrapporten\1999_E314_ontsnippering\eindrapport.doc 72 

7. LITERATUUR 

Aaris-Soerensen J., 1987. Past en present distribution of badgers Meles meles in the 

Copenhagen area. Biol. Conserv. 41. p. 159-165. 

Aaris-Soerensen J., 1995. Road-kills of badgers (Meles meles) in Denmark. Ann. Zool. 

Fennici 32. p.31-36. 

Anoniem, 1993. Passages pour la grande faune. Guide technique. SETRA. 121p. 

Anoniem, 1994. Het gebruik van faunapassages door zoogdieren bij rijksweg A1 ter hoogte 

van Oldenzaal. Project versnippering Deel 20. DWW Rijkswaterstaat. 48p. 

Anoniem, 1994. Faunavoorzieningen bij wegen in Baden-Württemberg. Project versnippering 

Deel 21. DWW Rijkswaterstaat. 42p. 

Anoniem, 1995. Wildlife crossings for roads and waterways. DWW Rijkswaterstaat. 16p. 

Anrys, P. & Libois R.M., 1983. Choix de l’habitat chez le blaireau européen Meles meles en 

Belgique. Cah. Ethol. Appl. 3. p.15-38. 

Anselin A. en Kuijken E., 1995. Speciale Beschermingszones voor het Vlaamse Gewest, in 

uitvoering van de Habitat Richtlijn 92/43/EEG - inventaris en afbakening -  Rapport I.N. 

95.20. Instituut voor Natuurbehoud. 29p. 

Ballon P., 1986. Bilan techniques des aménagements réalisés en France pour réduire les 

impacts des grandes infrastructures linéaires sur les ongulés gibiers (1). B.M.O.N.C. n°104. 

33-39p. 

Berendsen G., 1986. De das (Meles meles L.) als verkeersslachtoffer. Rijksinstituut voor 

Natuurbeheer/Arnhem-Leersum-Texel. pp. 80. 

Bergers P., 1997. Versnippering door railinfrastructuur. Een verkennende studie. IBN-DLO 

262. 68p. 

Broekhuizen S. & Müskens G., 1998. Nieuwe kansen voor de boommarter? Zoogdier 9(1). 

p.18-20. 

Broekhuizen S., Van ‘tHoff C., Maaskamp F. & Pauwels T., 1986. Het belang van heggen 

voor migrerende dassen Meles meles L.. Lutra 29. p.54-66. 

Camby A. & Maizeret C., 1987. Permeabilité des routes et autoroutes vis-a-vis des 

mammifères carnivores: exemple des études menées dans les Landes de Gascogne. In: Actes 

Coll. Routes Faune Sauvage (juin 1985)/Strasbourg, France. p.183-196. 

Cox P.R., 1993. Badgers on site. A guide for developers and planners. Department of 

Highways and Planning, Berkshire County Council/Reading. pp.40.  

Criel D. (red.), 1994. Rode lijst van de zoogdieren in Vlaanderen. AMINAL-Dienst 

Natuurbescherming/Brussel. pp. 79. 

De Blust G. e.a., 1985. Biologische Waarderingskaart van België. Algemene verklarende 

tekst. Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin. 98p. 

de Molenaar J.G., 1998. Effectiviteit van wildspiegels. IBN-DLO rapport 362 

Derckx H., 1986. Ervaringen met dassenvoorzieningen bij rijksweg 73, tracé Teersdijk-

Maasbrug. Lutra 29. p.67-75. 

Désiré G., 1991. T.G.V. Atlantique : ouvrages de franchissement pour les ongulés et gestion 

de leurs abords. B.M.O.N.C. n°159. 40-45p. 



Opstellen van ontsnipperingsplannen voor de E314 tussen Genk en Maasmechelen Eindrapport 

TECHNUM N.V. D:\Eindrapporten\1999_E314_ontsnippering\eindrapport.doc 73 

Diverse auteurs, 1995. Proceedings of the international conference on habitat fragmentation, 

infrastructure en the role of ecological engeneering 

Econnection, 1990. De verspreiding van de das in Vlaanderen. Rapport I: Knelpunten en 

ontwikkelingsmogelijkheden. Intern rapport EROL/Brussel. pp.138. 

Econnection, 1993. Ecologisch structuurplan Jekervallei en aangrenzende gebieden, ten 

behoeve van de bescherming van de das in Haspengouw. Intern rapport AMINAL-Dienst 

Natuurbehoud/Brussel. pp.133 + bijlagen en kaarten. 

Econnection 1996. Beschermingsplan voor de das in het zuidelijk deel van de provincie 

Vlaams-Brabant en het taalgrensgebied. Deel I: Besprekend gedeelte. pp.177 + bijlagen. 

Escaron J., 1989. La ligne nouvelle du T.G.V. Atlantique et la préservation de la grande 

fauna. B.M.O.N.C. n°137. 23-33p. 

Gallagher J. & Nelson J., 1979. Cause of ill health and natural death in badgers in 

Gloucestershire. Vet. Rec. 105. p.546-551. 

Gjaltema A., 1996. De boommarter, de grote onbekend. Een aanzet tot een beschermingsplan 

voor de boommarter in Overijssel. Provincie Overijssel/Zwolle. pp.36. 

Groot Bruinderink en Hazebroek, 1996. Ungulate traffic collisions in Europe. Conservation 

Biology 10 nr 4. 1056-1067p. 

Hermann M., Müller-Stiess H. & Trinzen M., 1997. Bedeutung von Grünbrücken für Dachse 

(Meles meles L.), untersucht an den Grünbrücken der B31neu zwischen Stockach und 

Überlingen. FE-project 02.143R91L. pp.46. 

Hollander H., 1992. Evaluatie mitigerende maatregelen ten behoeve van zoogdieren in de 

provincie Utrecht. SBW Advies & Onderzoek/Wageningen. pp.51. 

Hoogeveen Y.R., 1989. Dassenbeschermingsplan Limburg. Consulentschap Natuur, Milieu 

en Faunabeheer/Roermond. pp. 88 + figuren en bijlagen. 

Knaapen J., 1988. DISPERS. Een simulatiemodel ter bepaling van de isolatie van habitats. 

Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" 510. 3-31p. 

Krüger H., 1991. Gestaltungsmöglichkeiten von Wilddurchlässen an Autobahnen. Institut für 

Wildbiologie und Jagdkunde. 54p. 

Lankester K., van Apeldoorn R., Meelis E. & Verboom J. 1991. Management perspectives 

for populations of the eurasian badger (Meles meles) in a fragmented landscape. Journal of 

applied Ecology 28. P.561-573. 

Maaskamp F., 1983. Het gebruik van een duiker door dassen als onderdoorgang van een weg. 

Huid en Haar 2/4. p.163-165. 

Müller S. en Berthoud G., 1996. Fauna/traffic safety. Manual for Cicil Engineers. Ecole 

polytechique fédérale de Lausanne. 118p. 

Neal E.G., 1986. The natural history of badgers. Croom Helm Ltd./ London & Sydney. 

Pp.238. 

Nieuwenhuizen W. & van Apeldoorn R.C., 1994. Het gebruik van faunapassages door 

zoogdieren bij rijksweg A1 ter hoogte van Oldenzaal. Project Versnippering - deel 20. Dienst 

Weg- en Waterbouwkunde Rijkswaterstaat. pp.48. 

Oord J.G., 1995. Handreiking maatregelen voor de fauna langs weg en water. 

Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde/Delft i.s.m. Dienst Landinrichting en 

beheer Landbouwgronden/Utrecht. pp.278. 



Opstellen van ontsnipperingsplannen voor de E314 tussen Genk en Maasmechelen Eindrapport 

TECHNUM N.V. D:\Eindrapporten\1999_E314_ontsnippering\eindrapport.doc 74 

Pfister, H., Keller V., Reck H. en Georgii B., 1997. Bio-ökologische Wirksamkeit von 

Grünbrücken über Verkehrswege. Forschung Strassenbau und Strassenverkehrstechnik. Heft 

756. 590p. 

Reed D., 1981. Mule deer behavior at a highway underpass exit. J. Wildl. Man. 45 nr 2. 542-

543p. 

Rodriguez A., 1996. Use of non-wildlife passages across a high speed railway by terrestrial 

vertebrates. Journal of applied ecology 33. 1527-1540p. 

Rodts J. e.a., 1998. Dieren onder onze wielen. Koninklijk Belgisch verbond voor de 

bescherming van de vogels. 190p. 

Skinner C., Skinner P. & Harris S., 1991. The past history and recent decline of badgers 

(Meles meles) in Essex: an analysis of some of the contributory factors. Mammal Review 21 

(2). p.67-80. 

Smit G., 1996. Het gebruik van faunapassages bij rijkswegen. DWW ontsnipperingsreeks 

Deel 29. 66p. 

Spee C., 1990. De das en lijnvormige landschapselementen. Brabants Landschap 88. p.26-31. 

Ueckermann E., 1984. Untersuchung der Eignung von Wilddurchlässen und der Wirksamkeit 

von Wildwarnreflektoren. Forschung Strassenbau und Strassenverkehrstechnik 58p. 

Van Den Bosch J. 1996. GNOP Peer.  

van der Fluit N., Cuperus R. & Canters K.J., 1990. Mitigerende en compenserende 

maatregelen aan eht hoofdwegennet voor het bevorderen van natuurwaarden. Centrum voor 

Milieukunde, Rijksuniversiteit Leiden. Mededeling 65. 

van der Linden P., 1993. Gooise Ecologische Infrastructuur. Milieufederatie Noord-

Holland/Zaandam. pp.169. 

van der Zee F.F., Wiertz J., Braak C.J.F., van Apeldoorn R.C. & Vink J., 1992. Landscape 

change as a possible cause of the badger (Meles meles) decline in The Netherlands. 

Biological Conservation 61. p.17-22. 

van Dinther B., 1994. Gebruik van dassentunnels voor dassen en andere dieren. Rapport 324 

Werkgroep Dieroecologie, Vakgroep Oecologie Katholieke Universiteit Nijmegen/Nijmegen. 

pp. 28 + bijlagen. 

van Herwaarden G.J., 1987. Natuurtechnische mogelijkheden voor landinrichtingsprojecten. 

Deel 3: De das. Mededelingen Landinrichtingsdienst 178. Landinrichtingsdienst/Utrecht. 

pp.32 + bijlagen. 

Van Hoof P., 1996. Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en de ongevallen met 

overstekend wild. Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 

van Nierop A., 1988. Faunapassages. Stichting Natuur en Milieu/Utrecht. pp.81. 

Vereniging Das en Boom, 1981. De das (Meles meles) in het Rijk van Nijmegen. Rapport 

over het onderzoeksjaar 1980. Vereniging Das en Boom/Nijmegen. pp.101. 

Vereniging Das en Boom, 1992. Dassen veilig op weg. Verkeersvoorzieningen voor dassen. 

Vereniging Das en Boom/Beek-Ubbergen. pp. 27. 

Walliser G., Eichstädt H., Faustman E., Roth M., Pratje P. & Storch I., 1996. Einfluss von 

Landschaftszerzchneidung und Habitatfragmentation auf Dachspopulationen am Beispiel der 

Insel Rügen. Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt und Natur Mecklenburg-

Vorpommern 1. p.49-52. 

Wiertz J., 1991. De dassenpopulatie in Nederland 1960-1990. Rijksinstituut voor 

Natuurbeheer/Leersum. Rapport 91/6. pp.118. 



Opstellen van ontsnipperingsplannen voor de E314 tussen Genk en Maasmechelen Eindrapport 

TECHNUM N.V. D:\Eindrapporten\1999_E314_ontsnippering\eindrapport.doc 75 

Wiertz J. & Vink J., 1986. The present status of the badger Meles meles (L., 1758) in The 

Netherlands. Lutra 29. p.21-53. 

Yanes M, Velasco J. en Suarez F., 1995. Permeability of roads and railways. Biological 

Conservation 71. 217-222p. 



Opstellen van ontsnipperingsplannen voor de E314 tussen Genk en Maasmechelen Eindrapport 

TECHNUM N.V. D:\Eindrapporten\1999_E314_ontsnippering\eindrapport.doc 76 

Figuren : 

FIGUUR 1 Mogelijkheden voor het creëren van een faunapassage op een viaduct of 

brug 



Opstellen van ontsnipperingsplannen voor de E314 tussen Genk en Maasmechelen Eindrapport 

TECHNUM N.V. D:\Eindrapporten\1999_E314_ontsnippering\eindrapport.doc 77 

 



Opstellen van ontsnipperingsplannen voor de E314 tussen Genk en Maasmechelen Eindrapport 

TECHNUM N.V. D:\Eindrapporten\1999_E314_ontsnippering\eindrapport.doc 78 

Bijlagen 

BIJLAGE 1 Ecoduct Mechelse Heide : ruwbouwwerken 



Opstellen van ontsnipperingsplannen voor de E314 tussen Genk en Maasmechelen Eindrapport 

TECHNUM N.V. D:\Eindrapporten\1999_E314_ontsnippering\eindrapport.doc 79 

BIJLAGE 2 Ecoduct spookafrit : ruwbouwwerken 



Opstellen van ontsnipperingsplannen voor de E314 tussen Genk en Maasmechelen Eindrapport 

TECHNUM N.V. D:\Eindrapporten\1999_E314_ontsnippering\eindrapport.doc 80 

Kaarten : 

KAART 1 Situering van de grote landschappelijke eenheden binnen het Regionaal 

Landschap Kempen en Maasland  

KAART 2 Indeling van de landschappelijke eenheden in 4 landschapstypes 

KAART 3 Situering van de zandgronden van het plateau 

KAART 4 Biologische Waarderingskaart 

KAART 5 Ontwerp Groene Hoofdstructuur 

KAART 6 Gewestplan 

KAART 7 Habitat Richtlijngebieden en EG-Vogelrichtlijngebieden 

KAART 8 Situering van de venige beekdalen 

KAART 9 Bejaagde- en niet-bejaagde gebieden 

KAART 10 Aanrijdingsplaatsen van ree 

KAART 11 Verspreidingskaart van de dassen in het studiegebied 

KAART 12 Potentiële leefgebieden voor dassen 

KAART 13 Potentiële verbindingsroutes voor dassen 

KAART 14 Overzicht van de geplande ingrepen in het definitieve scenario 



Opstellen van ontsnipperingsplannen voor de E314 tussen Genk en Maasmechelen Eindrapport 

TECHNUM N.V. D:\Eindrapporten\1999_E314_ontsnippering\eindrapport.doc 81 

PLAN 1 Overzichtsplan en langsdoorsnede ecoduct t.h.v. profiel 632 

PLAN 2 Dwarsdoorsnede en details ecoduct t.h.v. profiel 632 

PLAN 3 Langsdoorsnede dassentunnel  


