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Voorwoord

In het kader van de hierboven vermelde overeenkomst werd een
literatuur-onderzoek uitgevoerd met de dubbele bedoeling om, enerzijds
een synthese en anderzijds een meer toegankelijke handleiding op te
stellen van de huidige inzichten met betrekking tot het mitigeren van de
effecten van lijnvormige infrastructuur ten behoeve van het behoud van
de biodiversiteit in de ruime zin van het woord.
Het project liep van februari 2006 tot februari 2007. Onze dank gaat uit
naar de dienst Natuurtechnische Milieubouw (NTMB) en in het bijzonder
naar Luc Janssens, Katja Claus, Elias Verbanck, Helen Defever en Krista
Vervliet en Katrien De Cock, die dit project begeleidden.

Ten geleide

Deze handleiding valt uiteen in 2 grote luiken: (A) wegen en (B)
waterwegen. Hoewel het in beide gevallen om een lijnvormige
infrastructuur gaat zijn er belangrijke verschillen in gebruik, de invloed
die ervan uitgaat op biodiversiteit en ook de eventueel te nemen
begeleidende, verzachtende maatregelen. De inhoud is tot stand gekomen
door het raadplegen van uiteenlopende literatuurbronnen, waaronder peer
reviewed wetenschappelijke literatuur, maar ook ‘grijze’ literatuur.
Om de uiteenlopende ecologische en technische principes helder en
begrijpelijk voor te stellen, is gekozen voor een grafische gerichte
aanpak. Met behulp van deze schema’s worden de voornaamste principes
die van belang zijn bij mitigatie van de effecten van
transportinfrastructuur duidelijk aangereikt. Sommige eerder theoretische
of aanvullende passages zijn in een kleiner corps gedrukt. Om de
leesbaarheid te verhogen, zijn literatuurverwijzingen enkel in de tekst
geplaatst, waar verwezen wordt naar concrete onderzoeken, cijfers of
tabellen. Een uitgebreide literatuurlijst is achteraan te vinden.
Deze handleiding geeft enerzijds een overzicht van de besproken
problematiek en enkele mogelijke verzachtende maatregelen. Bovendien
worden anderzijds, door de meest recente literatuur in de uitgave te
verwerken, ook nieuwe wetenschappelijke inzichten hiermee gebundeld
en meegegeven.
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1. Inleiding
1.1. Probleemstelling

België, en dat geldt nog meer voor Vlaanderen, heeft een zeer dicht
netwerk van wegen, spoorwegen en waterwegen (in wat volgt
‘lijnvormige transportinfrastructuur’ genoemd). Dit netwerk oefent een
aanzienlijke druk uit op de omgeving. Door de algemene achteruitgang
van de biodiversiteit stijgt de laatste decennia de aandacht voor
natuurherstel en verzachting van de effecten van de infrastructuur in
Vlaanderen. Daarmee neemt ook de vraag naar kennis rond de negatieve
effecten van transportinfrastructuur, en het verzachten (mitigeren) ervan,
toe. De laatste jaren is veel (al dan niet internationaal) onderzoek
uitgevoerd naar negatieve effecten van wegen en waterwegen, van
urbanisatie in het algemeen en naar de mitigatie en herstel van
ecosystemen. In dit rapport worden nieuwe inzichten gebundeld, waarbij
bijzondere aandacht gaat naar de gevolgen die recente
onderzoeksresultaten kunnen hebben op de manier waarop deze negatieve
effecten verzacht kunnen worden. Tevens wordt dit gekaderd in het
geheel van ecologische processen die door deze problematiek beïnvloed
worden.

Onder de noemer ‘lijnvormige transportinfrastructuur’ worden hier dus
zowel wegen, spoorwegen en hun bijhorende elementen (bermen,
duikers, …) als waterlopen en hun oevers, beschouwd. Voor waterlopen
zal het onderscheid gemaakt worden tussen kunstmatige en natuurlijke
waterlopen. Hoewel de meeste natuurlijke waterlopen in Vlaanderen niet
echt strikt onder de noemer ‘transportinfrastructuur’ vallen, is het wel
zinvol ze hier op te nemen. Vele natuurlijke waterlopen zijn immers in
het verleden in meer of mindere mate gewijzigd door een aantal ingrepen,
die een zo hoge impact met zich hebben meegebracht, dat mitigatie
wenselijk, of zelfs een dringende noodzaak geworden is.

De verstedelijking is in Vlaanderen steeds gepaard gegaan met een
toename van het aandeel van wegen en waterwegen.
Transportinfrastructuur speelt een vitale rol in onze samenleving en
economie, maar tegelijk zorgt het voor een zware druk op onze
natuurlijke systemen. Het netwerk van wegen in Vlaanderen is één van de
dichtste in de wereld (69 783 km weg in 2005, dichtheid 5,16 km/km2,
bron: FOD Mobiliteit en vervoer, 2006, zie ook Figuur 1). De
aanwezigheid van een dicht transportnetwerk blijft niet zonder gevolgen
voor het milieu. De ecologisch implicaties hebben betrekking op
verschillende uiteenlopende eigenschappen van deze infrastructuur.
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Wegennetwerk Vlaanderen
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Figuur 1. Totale lengte van het wegennetwerk in Vlaanderen neemt nog steeds toe.

Bij het aanleggen van nieuwe transportinfrastructuur wordt best het
principe van voorkomen – mitigeren – compenseren toegepast, dit kan
aangevuld worden met een optimalisatie van de reeds bestaande
maatregelen.

• Voorkomen: Het voorkómen van schade aan het milieu verdient
daarbij de voorkeur, maar dit is in veel gevallen niet (meer)
mogelijk. Redenen hiervoor kunnen zijn dat de infrastructuur al
aangelegd is, of dat er geen of onvoldoende belangstelling is voor
het behoud van bepaalde natuurwaarden, of dat onvoldoende
middelen of geen prioriteit gegeven wordt. Vooral het eerste is in
Vlaanderen eerder regel dan uitzondering.

• Mitigeren: Waar voorkomen niet mogelijk is, biedt mitigatie en
compensatie een (gedeeltelijke) oplossing. Mitigatie, het
verzachten van negatieve effecten, speelt in Vlaanderen een
belangrijke rol, omdat de menselijke stempel op onze ecosystemen
zo zwaar is, dat ze vrijwel overal natuurlijke systemen heeft
veranderd, wat het voorkomen van schade intrinsiek onmogelijk
maakt.

• Compenseren: Compensatie gebeurt ter vervanging van deze
natuurwaarden, die zelfs met een maximum aan inspanningen, niet
te herstellen zijn. Aangezien ons wegen- en waterwegennetwerk al
enorm ontwikkeld is, is in Vlaanderen het belang van mitigerende
en compenserende maatregelen groot. Compensatie wordt hier
bemoeilijkt door de weinige beschikbare ruimte en de vele functies
die deze ruimten hebben.
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1.2. Natuurtechnische milieubouw

Om te compenseren en te mitigeren heb je instrumenten nodig.
Natuurtechnische milieubouw (NTMB) biedt een degelijk
instrumentarium. Milieubouw omvat het creëren van voor de natuur
geschikte uitgangssituaties, hetzij als primaire milieubouw, waar de
natuur ook de hoofddoelstelling is, hetzij als secundaire milieubouw,
waar de natuurwaarde eerder een nevendoelstelling is. De kerngedachte
van natuurtechnische milieubouw is het maximaliseren van
natuurwaarden, door deze uitgangssituatie te optimaliseren.
Natuurtechnische milieubouw in de context van transportinfrastructuur
zal in Vlaanderen vaak van het secundaire type zijn (effectverzachtende
of mitigerende maatregelen). Bij de (her)aanleg van wegen en
waterwegen echter, kan nochtans steeds aan primaire natuurtechnische
milieubouw gedaan worden.

Centraal in natuurtechnische milieubouw staat het creëren van een
uitgangssituatie, welke een zo optimaal mogelijke basis moet bieden voor
de (spontane) ontwikkeling van natuurwaarden. Hier wordt dus
rechtstreeks ingegrepen in de abiotische eigenschappen van de locatie.
Hierbij kan men een soortbenadering of een ecosysteembenadering
hanteren. Een soortbenadering richt zich op één of enkele, in de praktijk
dikwijls zeldzame, soorten, terwijl een ecosysteembenadering gericht is
op de ontwikkeling van een heel ecosysteem. Deze laatste aanpak is
wellicht duurzamer, en verdient dan ook de voorkeur. Toch kan de keuze
voor een soortbenadering zeker te verantwoorden zijn als het gaat om de
inrichting van een gebied, dat als habitat kan fungeren voor één of
meerdere zeldzame soorten.

De uitgangssituatie wordt in de eerste plaats gekenmerkt door bodem,
reliëf en waterhuishouding (abiotische factoren). De bodem bepaalt voor
een groot deel de vegetatie die zich vanuit de uitgangssituatie zal
ontwikkelen. Bodemtextuur of korrelgroottesamenstelling, organische
stof, zuurtegraad, … zijn variabelen die elk hun invloed uitoefenen.
Daarenboven bevat de bodem vaak zaden, wortel, wortelstokken en
plantendelen die ervoor zorgen dat de plaatselijke vegetatie zich hieruit
opnieuw kan ontwikkelen. Het verdient dus vaak aanbeveling de lokale
toplaag te hergebruiken. Expositie, helling, vorm en lengte van het
microreliëf hebben op hun beurt vooral een invloed op het aanwezige
microklimaat. In het overwegend vlakke Vlaanderen spelen wegtaluds
hierin een niet te onderschatten rol. Taluds die op het zuiden gericht zijn,
herbergen een levensgemeenschap die relatief meer warmte- en
droogteminnend is. Ten slotte spelen ook kwaliteit en kwantiteit van
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zowel oppervlakte- als grondwater een rol. Natuurtechnische milieubouw
dient steeds rekening te houden met de beperkingen of mogelijkheden die
deze omgevingsfactoren met zich meebrengen. Er wordt gestreefd naar
een hoge diversiteit. Dit wordt bereikt met behulp van niveauverschillen,
hellingen, gradiënten, verschillende substraten, enzovoort. Een hoge
abiotische diversiteit leidt immers vaak tot een hogere biodiversiteit, door
de creatie van verschillende leefomstandigheden.
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1.3. Algemene ecologische principes

In een dichtbevolkt gebied zoals Vlaanderen bestaat een landschap uit
een mozaïek van fragmenten met uiteenlopende eigenschappen. Deze
landschapsfragmenten (eng. ‘patches’) zijn verbonden en/of doorsneden
door lijnvormige landschapselementen (‘corridors’). Het landschap kan
dus beschreven worden in termen van lijnen en fragmenten, elk
gekenmerkt door specifieke eigenschappen, zoals grootte – dikwijls klein,
vandaar soms als punten in het landschap aangeduid – , vorm, graad van
isolatie, door rand- en kern verhouding en interactie (Figuur 2).
De aard en schaal van een landschapsfragment kan uiteenlopen: zo kan
een bos, een veld of zelfs een solitaire boom landschappelijk als een
fragment beschouwd worden. Ook de oorsprong van fragmenten kan
uiteenlopen, van een geïntroduceerde plek (vb. een gemaaid perceel, een
aangeplant bosbestand), restanten (vb. een overgebleven bosplek in een
gecultiveerd landschap), een gevolg van verstoring (vb. een brandplek) of
een natuurlijk fragment (vb. een kwelzone).
Wegen en waterlopen en begeleidende bermen en oevers, vormen een
systeem van punten en lijnen doorheen het landschap.

Figuur 2. Landschap: punten, lijnen en vlakken.

E e n  h y p o t h e t i s c h
landschap
met punten (solitaire
bomen, gebouwen, vijvers,
…) , lijnen (wegen,
waterwegen, hout-kanten,
…) en vlakken (stads-
kernen, bossen, velden, …).
Al deze elementen staan in
interactie met elkaar, en
vragen aandacht in een
integrale aanpak van
milieuproblema-tiek.
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Figuur 3.  Een landschapsfragment van voldoende grootte wordt gekenmerkt door
een kern (donkergrijs) en een rand (lichtgrijs), elk met verschillende karakteristieken,
en dus ook verschillen in soortensamenstelling. Wanneer een fragment opgedeeld
wordt (bijvoorbeeld door de aanleg van een weg), stijgt de relatieve (en soms ook
totale) oppervlakte randgebied, en daalt de oppervlakte aan kerngebied.

Figuur 4. Potentiële diversiteit

Potentiële diversiteit
is in grote mate afhankelijk
van de aanwezigheid van
re la t ie f  voedselarme
condities (optimum). Bij
hogere stress en / of
verstoring zullen slechts
stress-tolerante planten
voorkomen, bij een hogere
voedselrijkdom zullen do-
m i n a n t e  s o o r t e n
overnemen. Beheer streeft
dus vaak naar een
verarming van de bodem
om zo een hogere
diversiteit te bekomen.
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Figuur 5. Karakteristieken van een fragment

Een landschapsfragment
wordt gekenmerkt door een
kern en een rand (deze
kunnen in relatieve grootte
va r i ë ren  naa rge lang
omstandigheden
verschillen).
Het omliggend gebied
wordt de matrix genoemd.

Figuur 6. Variatie in randeffecten

De grootte
van de randeffecten varieert
met de oriëntatie ten
opzichte van externe
i n v l o e d e n  z o a l s
overheersende windrichting
en zoninstraling. De rand is
daar breder.

Figuur 7. Fragmenten, stapstenen en corridors.

De verbinding
tussen fragmenten kan
verzorgd worden door
a n d e r e  f r a g m e n t e n
(‘stapstenen’) of discrete
lijnelementen, die in deze
c o n t e x t  ‘ c o r r i d o r s ’
genoemd worden. Deze
functie kan vervuld worden
door wegen, wegbermen,
water-wegen en hun oevers.
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Figuur 8. De complexiteit van randen

Complexe randen
Randen met een hogere
complexiteit (zoals grillige
randen, of randen met een
hogere soorten- en vormen-
rijkdom) zorgen voor een
meer geleidelijke en
diverse overgang tussen
fragmenten en zijn daarom
ecologisch interessanter (ze
b i e d e n  m e e r
leefmogelijkheden).

Figuur 9. Randen en gradiënten

Gradiënten
Randen die een geleidelijke
overgang vormen tussen
twee fragmenten (onder),
bieden meer mogelijkheden
en zijn daarom ecologisch
meer interessant dan
abrupte randen (boven).

Figuur 10. Ecologisch optimale vorm fragment

De optimale vorm
voor een fragment biedt
vele voordelen, en heeft
typisch een kerngebied,
grillige en complexe
randen, en uitstekende
elementen, die als geleider
en als opvangend element
kunnen fungeren in het
landschap.
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Figuur 11. Expositie

Expositie
Door de verschillende hoek
van het invallend zonlicht
tussen de noord- en
zuidhelling, kunnen de
groeiomstandigheden sterk
van elkaar verschillen. Hierbij
zijn de Z- en ZW-zijde droog
en warm, terwijl de N- en
NO-zijde koel en vochtig
blijven.

Figuur 12. Gebruik van expositie

Gebruik van expositie
door variatie in de hellings-
oriëntatie: de rechtse situatie
levert grotere verschillen
tussen N- en Z-gerichte
hellingsvlakken en is daarom
ecologisch interessanter.

Figuur 13. Het gebruik van reliëf

Reliëf
Een meer uitgesproken reliëf
leidt tot meer uiteenlopende
groeiomstandigheden (droge
hoogtes, vochtige laagtes,
verschillen in bodemtextuur
en verschillende exposities),
wat op zijn beurt leidt tot een
hogere diversiteit.



20

Figuur 14. Dispersal limitation

Verbreiding
als  beperkende factor
(dispersal limitation): de soort
kan het fragment rechts niet
bereiken (bijvoorbeeld doordat
de omstandigheden in de
matrix te vijandig zijn – bv.
bezaaid is met barrières –,
omdat de afstand tussen de
fragmenten te groot is, of
omdat er geen geschikte
verbreider voorhanden is).

Figuur 15. Recruitment limitation

Vestiging
als  beperkende factor
(recruitment limitation): de
soort bereikt het fragment wel
vanuit een nabijgelegen habitat
(links), maar kan er zich na
verloop van tijd niet vestigen
of handhaven (rechts). Dit
probleem kan eventueel
aangepakt worden door de
(abiotische) omstandigheden in
het doelgebied aan te passen.

Figuur 16. Dispersal limitation: mogelijke maatregelen

Omgaan met verbreidings-
limitatie
Door soorten in te brengen
(A), door stapstenen in de
matrix te voorzien of
ontwikkelen (B), of door een
verbinding te voorzien in de
vorm van een corridor of
geleider (C). Bemerk dat
maatregel B en C de
connectiviteit in het landschap
verhogen, terwijl dit niet zo is
in het geval van A.
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Figuur 17. Lokale uitsterving en fragmentgrootte

Lokale uitsterving
De grootte van een
fragment heeft een invloed
op de kans op lokale
ui ts terving:  k le inere
fragmenten (rechts) lopen
een hoger risico dan grotere
f r a g m e n t e n  ( l i n k s ) .
Kle inere  f ragmenten
hebben immers door hun
beperkte oppervlakte ook
kleinere populaties.

Figuur 18. Lokale uitsterving en fragmentkwaliteit

Lokale uitsterving
Maar ook de kwaliteit van
een fragment is belangrijk:
in een fragment met een
lagere habitatkwaliteit
(links) kan de kans op
lokale uitsterving toch
hoger zijn, hoewel het
fragment zelf een grotere
oppervlakte heeft.

Figuur 19. Vorm fragment en (her)kolonisatie

De vorm
en oriëntatie van een
fragment kunnen een
invloed hebben op de
(her)kolonisatie ervan.
Lijnvormige elementen (vb.
houtkanten) kunnen or-
ganismen (zoals dieren,
zaden, …), opvangen en
naar het fragment geleiden,
in het bijzonder als ze
l o o d r e c h t  o p  d e
bewegingsrichting van deze
organismen staan.
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Figuur 20. Het wegvallen van een fragment

Het wegvallen
van een fragment kan
gevolgen hebben voor
andere fragmenten in de
omgeving (isolatie door
grotere afstand B), soms
met lokale uitsterving tot
gevolg. In het voorbeeld
hiernaast  leidt  het
wegnemen van een
f ragmen t  t o t  he t
verdwijnen van een deel
van de metapopulatie (=
het geheel van populaties
waartussen uitwisseling
plaatsvindt).

Figuur 21. isolatie, afstand en matrixkwaliteit

De mate van isolatie
van een fragment is
afhankelijk van enerzijds
de afstand tot het
fragment (links), en
anderzijds de kwaliteit
van de matrix (rechts
dezelfde situatie met een
ma t r ix  van  hoge
kwaliteit).

Figuur 22. kleine fragmenten

Kleine fragmenten
zijn vooral nuttig als
stapstenen (links) of in de
afwezigheid van grotere
fragmenten (rechts) als
u i t w i j k p l a a t s  v o o r
soorten.
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Figuur 23.  Alternatieve routes

Alternatieve routes
(vb  v ia  co r r idors ,
stapstenen, …) verhogen de
connectiviteit van het
landschap, en verlagen de
negatieve effecten van
o n g u n s t i g e  m a t r i x ,
verstoringen, predatoren en
dergelijke. Een hogere
diversiteit aan routes maak
voor veel organismen een
efficiëntere en meer diverse
verplaatsing doorheen het
landschap mogelijk.
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A. Wegen
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2. Wegen: eigenschappen
2.1. Introductie

De ecologische invloed van wegen op de omgeving is complex. Om een
duidelijk overzicht te krijgen van de invloed van wegen op de biotische
en abiotische omgeving, en de mogelijke gevolgen voor de omliggende
ecosystemen, wordt deze invloed beschreven aan de hand van concrete
effecten, die in enkele functionele categorieën opgedeeld worden. In dit
onderdeel worden deze categorieën één voor één behandeld:
habitatfragmentatie en verlies aan natuurwaarden, bronwerking,
putwerking, geleidende eigenschappen en andere randeffecten. Elk van
de mitigerende maatregelen, die in het volgende hoofdstuk worden
besproken, werken op een bepaald niveau in op één of meerdere van deze
categorieën. Een gelijkaardige indeling zal worden gebruikt om de
negatieve effecten die gepaard gaan met waterwegen te karakteriseren.
Een andere, zeer gelijkende manier om de ecologische effecten van
wegen te beschrijven is onder meer terug te vinden in Seiler (2001), die
deze eigenschappen in vijf categorieën indeelt (zie Figuur 24):

1. Habitatverlies – Door de constructie van wegen is er steeds een
netto verlies van habitat.

2. Verstoring – Wegen zorgen voor geluids- en lichthinder, en
vervuilen de omgeving. Hierdoor veranderen groei- en
habitatcondities voor plant en dier in de wijdere omgeving van de
weg. Dit onderdeel komt grotendeels overeen met de hieronder
beschreven ‘bronfunctie’ van de weg. De rest wordt verder
behandeld onder ‘putwerking’.

3. Geleiding  – Wegen en wegbermen kunnen een (vooral
longitudinale) geleidingsfunctie vervullen. Wegbermen kunnen
optreden als nieuwe habitats, refugium of als corridor voor planten-
en diersoorten.

4. Mortaliteit – Hieronder vallen in de eerste plaats aanrijdingen van
dieren, verder faunaslachtoffers genoemd. Dit komt overeen met de
‘putfunctie’ van de weg.

5. Barrière – Voor vele niet-vliegende dieren vormen wegen een
barrière. Deze barrièrewerking zorgt voor habitatfragmentatie. Ook
voor de verbreiding van planten kunnen wegen een barrière zijn.
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Figuur 24. Schematische weergave van de belangrijkste ecologische effecten van
wegen: fragmentatie van habitats door barrièrewerking en vermijding door dieren,
verlies door mortaliteit en verhoogde predatie, verstoring door vervuiling, overlast en
randeffecten, en de geleidende functie, ook wel corridorfunctie genoemd. De zwarte
pijlen geven directe, ‘harde’ effecten weer, de grijze pijlen staan voor meer diffuse
effecten (Seiler 2001, vrij naar Van der Zande et al. 1980)
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Figuur 25. Invloed van weg en berm

De ecologische invloed
van een weg heeft een
longitudinale (zowel de
berm, B, als de weg zelf,
C), een transversale (tussen
weg en omgeving, A ) en
een verticale (tussen weg
en ondergrond, niet
afgebeeld) component.

Figuur 26. De hiërarchische component

Daarnaast
is er ook nog een
hiërarchische component
eigen aan de ecologie van
wegen. In de berm kunnen
verschillende
levensgemeenschappen
onder-scheiden worden, die
elk  op hun beur t
verschillende soorten
bevatten; de verschillende
s o o r t e n  z i j n
vertegenwoordigd door
individuen. Een ingreep
k a n  o p  a l  d e z e
schaalniveaus gebeuren.

Figuur 27. De weg in het landschap

De weg
werkt simultaan als barrière
(links) voor dieren, planten
en stoffen, en als bron
(rechts) van stoffen,
organismen, licht en geluid,
en niet te vergeten van
mensen, die dank zij de
aanwezigheid van de weg
toegang hebben tot het
omliggende landschap.
(putwerking is  niet
afgebeeld)
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2.2. Habitatverlies en –fragmentatie

Het eerste gevolg van de aanleg van een weg is het rechtstreekse verlies
van habitat en van planten en dieren (Figuur 28). Het plaatselijke
landgebruik verandert immers van natuur of een ander landgebruik naar
wegdek. Wegdek en bermen zijn samen al snel enkele meters tot zelfs
tientallen meters breed (een autosnelweg met 2x2 rijstroken is al gauw 35
meter of meer breed), zodat voor snelwegen er per kilometer weg enkele
hectaren permanent verdwijnen. In 2005 bestond het Vlaamse
wegennetwerk uit 69783 km wegen (bron FOD mobiliteit en vervoer).
Het gaat dus om een aanzienlijke wegoppervlakte, waarop bij de aanleg
elk traag of immobiel organisme verwijderd is. Het verdwijnen van
organismen bij de aanleg van wegen is in de praktijk gewoonlijk een
irreversibel proces, waardoor compleet herstel op korte termijn per
definitie onmogelijk is. Deze directe gevolgen zijn niet te mitigeren. Wel
kan er besloten worden tot compensatie, door elders vergelijkbare
natuurwaarden te ontwikkelen. Netto zal er echter doorgaans een verlies
aan natuurwaarde optreden, aangezien de meeste ecosystemen tientallen
jaren, zoniet langer, nodig hebben om tot volle ontwikkeling te komen.
Door een gebrek aan kwantitatieve gegevens zal de te compenseren
oppervlakte vaak onderschat worden. Bovendien vergt compensatie
bijkomende middelen, die vaak niet of onvoldoende voorzien zijn.
Ook de randactiviteiten bij aanleg hebben een belangrijke impact:

-  ontginning van grondstoffen (dit gebeurt meestal op een
andere plaats, bv. groeven en afgravingen),

- productie van de gebruikte materialen (industrie),
-  transport van en naar de werken en ook omkaderende

activiteiten bij aanleg.
- Verandering in de lokale hydrologie. Bij de aanleg wordt het

grondwater vaak tijdelijk weggepompt. Zo kunnen
vochtminnende soorten uit de omgeving verdwijnen. Na het
voltooien van de weg blijft de lokale hydrologie verstoord.

Het wegdek zelf is bovendien praktisch ondoorlaatbaar, waardoor de
verzegeling toeneemt (infiltratie neemt af en de hoeveelheid water die
over het grondoppervlak loopt (run-off), neemt toe), een algemeen gevolg
van urbanisatie. Dit leidt in Vlaanderen tot verhoogde wateroverlast bij
piekafvoeren (zware regenbuien).
De gevoeligheid voor gedeeltelijk habitatverlies is afhankelijk van de
beschouwde soort. Typische kernsoorten – soorten die zich vrijwel
uitsluitend in fragmentkernen ophouden – zijn bijvoorbeeld erg gevoelig,
net als andere habitatspecifieke soorten, en hetzelfde geldt voor zeldzame
of immobiele soorten.
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Wat betreft het verlies van habitat moet wel opgemerkt worden dat
wegbermen op zich een interessante habitat kunnen zijn voor veel planten
en dieren. Wegbermen kunnen fungeren als habitat voor knaagdieren en
tolerante vogelsoorten, en vooral veel ongewervelden profiteren van deze
structuren. Bovendien verschaffen de veelal bijzondere abiotische
omstandigheden groeimogelijkheden aan bijzondere planten, zeker als
een ecologisch beheer hierop gericht is. Zo vond Zwaenepoel (1998) dat
in Vlaanderen ca. 61% van de Vlaamse wilde flora in wegbermen kan
geobserveerd worden (zie ook Sykora et al.1993 voor Nederland). Deze
ecologische functie wordt nog steeds onderschat. De waarde ervan zal
ook toenemen naarmate de kwaliteit van het landschap daarbuiten
afneemt, bv. ten gevolge van bebouwing of van intensivering van de
landbouw.

Figuur 28. In een natuurlijk landschap (links) leidt de aanleg van een weg (rechts)
enerzijds tot het verlies van habitat (A), en anderzijds tot fragmentatie en opdeling
van het landschap, door de barrièrewerking van de weg zelf (B) en zijn invloedssfeer
(C).

De aangelegde weg deelt leefgebieden op, en vormt voor fauna  en flora
een moeilijk te passeren barrière (Figuur 28). Vooral voor dieren is dit
effect goed gekend. Het barrière-effect kan gedefinieerd worden als de
kans dat een dier verhinderd wordt de weg over te steken. In veruit de
meeste gevallen gaat het dus in zeker opzicht om een semi-permeabele
(halfdoorlatende) barrière (Figuur 29), omdat de weg niet voor alle
organismen en in alle gevallen een even grote barrièrewerking uitoefent.
Maar ook een semi-permeabele barrière leidt in de praktijk tot functioneel
habitatverlies.
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Figuur 29  De weg als een semi-permeabele barrière. Verstoring, afschrikking met
vermijding tot gevolg, verhindering en mortaliteit weerhouden elk een fractie van het
totaal aantal dieren dat de weg wil oversteken. De fractie succesvol overgestoken
dieren in verhouding tot de totale populatie is een belangrijke maat voor de invloed
van wegen op populatieniveau (naar Seiler, 2001).

De barrièrewerking van een weg heeft twee componenten: fysische
barrièrewerking en vermijding (Figuur 30, Figuur 31). Deze twee
aspecten zijn voor elk dier anders. Een fysische barrière ontstaat doordat
het wegdek een ongunstige of onaantrekkelijke habitat vormt. Zo kan
bijvoorbeeld een breed warm wegdek voor slakken een onmogelijk over
te steken barrière vormen. Dieren die sterk afhankelijk zijn van
beschutting zullen de weg ook als een barrière zien. Wanneer in de
wegberm een raster geplaatst wordt is deze barrièrewerking voor de
meeste dieren quasi absoluut. In dat geval zouden ontsnipperende
maatregelen toegepast moeten worden. Voor dieren die zijn aangereden is
de weg ook een absolute barrière gebleken.
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Figuur 30. Een raster als bewuste barrière.

Een raster
Geplaats t  over  een
voldoende grote afstand
vormt een degelijk raster
een totale barrière voor
v e e l  n i e t - v l i e g e n d e
diersoorten. Op deze
m a n i e r  w o r d e n
aanrijdingen vermeden.
Om de connectiviteit te
waarborgen, dient het
plaatsen van rasters samen
te gaan met ontsnipperende
maatregelen.

Figuur 31. Vermijding

Vermijding
treedt op wanneer dieren
afgeschrikt worden door
geluidsoverlast, visuele
prikkels of de associatie
met mensen. De sterkte
waarmee dit gebeurt is
afhankelijk van de diersoort
en van de ruimtelijke
spreiding en intensiteit van
de invloedssfeer, die de
weg op het omliggende
landschap uitoefent.

Hoe zwaar de invloed van vermijding doorweegt op het al dan niet
succesvol kunnen oversteken van wegen, is nog niet helemaal duidelijk.
De grote vraag in verband met fragmentatie is dus hoeveel succesvolle
oversteken er relatief voor een bepaalde soort moeten gebeuren, opdat de
populatie geen schade zou ondervinden van de barrièrewerking van de
weg. Wegen die in de middenberm voorzien zijn van betonnen
stootbanden (schampkanten) (‘New Jersey’ – type), of van steile
bermranden, zijn voor sommige kleinere dieren niet over te steken
(Figuur 32). In zulke gevallen kan de mortaliteit van dieren, die de weg
proberen over te steken maar zich halverwege ‘gevangen’ zien,
dramatisch hoog zijn. Deze schampkanten worden daarom ook wel eens
‘muren des doods’ (‘walls of death’) genoemd.
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Figuur 32. Barrièrewerking middenberm

O p e n e n  v a n  d e
middenberm
op regelmatige afstanden
leidt tot een vermindering
van het “wall of death” –
effect, omdat dieren een
kans maken de overkant
van de weg te bereiken.

Wegen die voorzien zijn van rasters of opstaande bermen (kleine dieren)
zijn eveneens niet te passeren voor vele dieren. Hier wordt echter de
mortaliteit door verkeersongelukken vrijwel volledig gereduceerd, ten
koste van het verlies aan connectiviteit in het landschap.
Het barrière-effect van wegen en de beperking in beweging van dieren
die ermee gepaard gaat, heeft onmiskenbare demografische gevolgen: het
isoleren, doen afnemen of veranderen van gemeenschappen, het verlagen
van de genetische diversiteit, met een hogere kans op (lokale) uitsterving
tot gevolg. Op die manier speelt het wegennetwerk een hoofdrol in de
toenemende versnippering (fragmentatie) van ons Vlaamse landschap.
Door deze versnippering worden populaties ingedeeld in kleinere
subpopulaties, die aanzienlijk gevoeliger worden voor al dan niet
toevallige veranderingen in het milieu. Hierdoor neemt, analoog met de
eilandtheorie van MacArthur en Wilson (1967), de kans toe dat deze
subpopulaties (lokaal) uitsterven.

Om deze barrièrewerking tegen te gaan, kunnen verbindingen worden
voorzien, die het bewegen van de ene kant naar de andere kant van de
weg mogelijk moeten maken. In de praktijk wordt gesproken over
‘faunapassages’. Dit zijn tunnels, duikers of bruggen, waar dieren gebruik
van kunnen maken, en die al dan niet voor dit doel zijn aangebracht.
Anderzijds bieden wegbermen een buitenkans om de connectiviteit in ons
landschap te verhogen. Met een aangepast ecologisch beheer worden
wegbermen omgevormd tot een geschikte habitat en geleider voor vele
planten en dieren.
Het begrip connectiviteit (bijvoorbeeld verzorgd door faunapassages) is
enkel zinvol in een bepaalde context, d.w.z. met betrekking tot een
bepaalde doelsoort in een welbepaald landschap. Een duidelijke
definiëring van de doelsoorten, en een verantwoorde inplanting in het
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landschap zijn essentieel, wil de aanleg van een passage de connectiviteit
tussen habitatfragmenten effectief verhogen. Toch kan over
faunapassages als een ‘conservation tool’ gezegd worden dat vele studies
aantonen dat ze effectief de connectiviteit in het landschap verhogen.

Factoren die invloed hebben op de barrièrewerking
Een aantal factoren hebben een rechtstreekse invloed op de
barrièrewerking van wegen. Ten eerste zijn dit eigenschappen van de
wegen zelf, ten tweede kunnen dit soortspecifieke eigenschappen zijn.
De werking van wegen als ecologische barrière neemt toe, naarmate de
weg:

- een hogere verkeersintensiteit (aantal voertuigen / dag) heeft
(zie Tabel 1)

- door zwaardere voertuigen gebruikt wordt (vrachtwagens)
- breder is, of voorzien is van obstakels als vangrails, rasters,

enz…
- leefgebieden doorkruist, in plaats van er rond te lopen
- samen met andere wegen een netwerk vormt
- niet voorzien is van bruggen, duikers en tunnels, al dan niet

ingericht om als passage te dienen
- ’s nachts doorlopend verlicht is

Visuele en auditieve overlast zorgen ervoor dat vele diersoorten de weg
mijden. Diersoorten die toch proberen over te steken, worden vaker
aangereden. Er is onderzoek gedaan om dit effect te kwantificeren. Een
studie van Alexander et al. (2005) waarin men de invloed van de
verkeersintensiteit op de barrièrewerking van wegen kwantificeert, toont
dat een weg de beweging van carnivoren verhindert vanaf 300-500
voertuigen per dag, en van hoefdieren vanaf een 50-5000 voertuigen per
dag. Een mogelijke strategie in de mitigatie van dit effect kan het
concentreren van verkeer op een beperkt aantal wegen zijn. Zo worden
andere, secundaire wegen immers ontlast waardoor deze niet als een
absolute barrière zullen fungeren. Zo kan de netto-continuïteit in het
landschap bevorderd worden.
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Tabel 1. De invloed van verkeersintensiteit op de barrièrewerking van een weg voor
dieren.

Verkeersintensiteit
(voertuigen / dag)

Impact

Weinig Filterende werking voor vele dieren, barrière voor
vele ongewervelden en kleine zoogdieren. Mogelijk
corridorfunctie voor grote zoogdieren, als deze de
habitat in de nabijheid van de weg niet mijden.

< 1000 /dag Sporad isch  faunas lach tof fe rs .  S te rkere
barrièrewerking voor kleinere dieren, maar
oversteken blijft voor veel dieren mogelijk.

< 5000 /dag Aanzienlijke barrièrewerking voor vele diersoorten.
Ook geluid en visuele prikkels dragen nu bij tot
afstoting, waardoor de barrièrewerking in deze
categorie sneller stijgt met toenemende
verkeersintensiteit.

< 10000 /dag Aanzienlijke barrièrewerking voor de meeste
landdieren. Door de sterke afschrikking die het
verkeer op dieren uitoefent, stabiliseert het aantal
faunaslachtoffers met toenemende verkeersintensiteit.
Faunaslachtoffers en verkeersveiligheid zijn prioriteit
in deze categorie.

Meer dan
10000 /dag

Ondoorlaatbare barrière voor nagenoeg alle
terrestrische diersoorten. Dieren die, ondanks de
verkeersdrukte, proberen over te steken, worden bijna
zonder uitzondering gedood.
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Figuur 33. Alle wegen open voor (zwaar) verkeer

Concentratie
In een dicht wegennetwerk
bedekt de totale som van
wegen en hun invloedssfeer
nagenoeg de gehele
oppervlakte, waardoor
weinig ruimte overblijft
voor gevoelige soorten
(boven).
Concentratie van verkeer
op de hoofdassen zorgt
ervoor dat de totale invloed
van het wegennetwerk op
de omgeving vermindert
(onder).

Figuur 34. Concentreren van verkeer op enkele
hoofdassen leidt tot kleinere invloedssfeer

Dit kan aangewezen zijn
w a n n e e r  s p e c i f i e k e
gevoelige en bedreigde
soorten zich in de regio
b e v i n d e n .  W a n n e e r
mitigerende maatregelen
ver-volgens op deze
hoofdassen geconcentreerd
worden, kan de totale
impact van het netwerk
verder omlaag gehaald
worden.

Wanneer dieren regelmatig de weg over moeten, hetzij omdat hun
leefgebied sterk versnipperd is door vele wegen, hetzij doordat ze een
groot leefgebied hebben (grote zoogdieren en roofdieren) of omdat ze
zich verplaatsen om hun levenscyclus te voltooien (vele amfibieën),
lopen ze een verhoogd risico aangereden te worden.
Het is duidelijk dat de mate waarin de weg als barrière werkt tevens
afhankelijk is van de beschouwde diersoort, van de ligging van de weg
ten opzichte van de habitat van deze diersoort, en van de grootte van de
ongefragmenteerde delen tussen het wegennetwerk.



38

Figuur 35. Invloed locatie weg t.o.v. habitat

De relatieve locatie
ten opzichte van de habitat
van de beschouwde soort
heeft een grote invloed op
de barrièrewerking van de
weg. De weg kan zich
bijvoorbeeld tussen broed-
en leefgebied bevinden,
waarbij een seizonale
barrière- en putwerking
duidelijk zal worden (bv.
voor  padden  zee r
uitgesproken)

Figuur 36. Invloed locatie weg t.o.v. habitat

Een vergelijkbare
situatie
kan bestaan als de weg
z i c h  t u s s e n  e e n
schuilgebied (vb bos op
h e u v e l )  e n  e e n
foerageergebied (vb.
weiland in vallei) bevindt,
waarbij soorten die bijna
d a g e l i j k s  z o ’ n
verplaatsingen in het
landschap doen, zoals de
Ree,  de  weg a ls
belangr i jke  barr ière
ervaren.
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De invloedssfeer van een weg
Deze barrièrewerking strekt zich echter verder uit in de nabije omgeving
van de weg: voornamelijk door geluids- en lichtoverlast gaan veel dieren
de weg in zekere mate mijden. Voor planten laten vooral chemische en
hydrologische veranderingen hun invloed merken. De (negatieve)
invloedssfeer van een weg strekt zich in veel gevallen uit over honderden
meters, maar is vaak ook sterk variabel. In een gebied met een dicht
netwerk van wegen -zoals Vlaanderen- gaat het om een aanzienlijke
oppervlakte (Figuur 37).

Figuur 37. De invloedssfeer van een wegennetwerk.

In een dicht netwerk
van wegen beslaat de
(negatieve) invloedssfeer
een groot deel van de
beschikbare oppervlakte in
meer of mindere mate. In
Vlaanderen is een locatie
waar men geen enkele
auditieve, visuele of andere
invloed van een weg merkt
nagenoeg ondenkbaar.

Geluidsoverlast neemt hier een groot aandeel van de verstoring voor zijn
rekening. Door gebruik te maken van Zeer Open Asfalt Beton
(Fluisterasfalt) zou de invloedssfeer tot 20% gereduceerd kunnen worden.
Onderzoek in de Verenigde Staten (Forman, 2000) heeft uitgewezen dat
ongeveer 20% van het landoppervlak in de VS rechtstreekse ecologische
invloed ondervindt van wegen. Dit percentage ligt uiteraard veel hoger in
dichtbevolkte gebieden (en dus ook in Vlaanderen), en zal in de toekomst
nog toenemen. Negatieve invloeden uiten zich ondermeer door een
verlaagde aanwezigheid van vogels in de nabijheid van wegen. Een
Spaans onderzoek (Bautista et al. 2004) toont aan dat wekelijkse variaties
in autoverkeer door weekendtoerisme zich vertalen in wekelijkse
fluctuaties in de aanwezigheid van sommige vogels, in het bijzonder
enkele roofvogelsoorten (waaronder Torenvalk, Buizerd en Zwarte
wouw), die bij een hogere verkeersintensiteit afwezig zijn. Ook vogels
van graslanden zijn minder abundant, of broeden minder graag naast de
weg, naarmate de verkeersintensiteit stijgt. Geluidsoverlast kan vogels
hinderen in het horen van de zang van soortgenoten. Dit effect is vrijwel
zeker soortafhankelijk: de éne vogelsoort zal meer hinder ondervinden
van geluidsoverlast dan de andere. Om de effecten van habitatverlies en
habitatverstoring door geluidsoverlast te kwantificeren, kan gebruik
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gemaakt worden van gegevens over broedvogels. Hierin bestaat de
mogelijkheid om sommige gevoelige vogels te gebruiken als
indicatorsoorten voor verstoring door wegen (zoals voor Fitis en Grutto
in de literatuur al aangegeven is). Data over broedvogels zijn relatief
gemakkelijk te verkrijgen (en in veel gevallen al beschikbaar), en het
effect van geluidsoverlast op vogels is relatief goed beschreven, wat hen
uitermate geschikt maakt voor een dergelijke inventarisatie.
De ecologische impact van het vermijden van wegen is in een gebied dat
voorzien is van een dicht weggennetwerk vele malen groter dan de
impact van verkeersslachtoffers of habitatverlies. Dit onderstreept
nogmaals het belang van ontsnippering. Mitigerende maatregelen die in
deze zouden kunnen helpen, is het aanleggen van geluidswallen of het
concentreren van verkeer op bepaalde wegen, zodat wegen die in
gevoelig gebied liggen ontlast kunnen worden.

Figuur 38. Verstoringseffecten en hun ruimtelijke spreiding ten opzichte van de weg
liggen aan de basis van de invloedssfeer van deze weg. De afstand waarop deze
effecten werken is afhankelijk van de eigenschappen van de weg zelf, maar ook van
de landschappelijke context van de weg (topografie, windrichting, vegetatie). De
invloedssfeer zelf is doorgaans enkele honderden meters breed in beide richtingen
(Seiler 2001, vrij naar Forman et al. 1997).

De gevolgen op populatieniveau
De gevolgen op populatieniveau van habitatfragmentatie door wegen
kunnen erg uiteenlopen, en zijn in regel soortafhankelijk. Naarmate de
fragmentatie toeneemt, zullen er voor een gegeven metapopulatie (geheel
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van deelpopulaties, waartussen uitwisseling van individuen mogelijk is)
steeds minder succesvolle oversteekpogingen zijn in verhouding met de
populatiegrootte. Als de uitwisseling van individuen tussen populaties
afneemt (maar niet volledig stopt), kunnen verschillen in demografische
karakteristieken waargenomen worden (densiteit, verhouding tussen de
seksen, geboorte- en sterftecijfer). Dit kunnen indicaties zijn van
fragmentatie. Naarmate fragmentatie toeneemt (het aantal wegen en hun
barrièrewerking neemt toe, met kleinere en meer geïsoleerde
habitatplekken tot gevolg), en het punt nadert waarop geen uitwisseling
tussen de verschillende populaties meer mogelijk is, zal inteelt en lokale
uitsterving toenemen.

Figuur 39. Soortafhankelijkheid barrièrewerking

De mate
van barrièrewerking is
afhankelijk van soort tot
soort, waarbij soorten de
weg ervaren als absolute
(), gedeeltelijke (Δ) of
geen (O) barrière. De
noodzaak van een
mitigerende ingreep is dus
evenzeer afhankelijk van de
beschouwde soort.
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2.3. Wegen als bron
2.3.1. Chemisch

De chemische invloeden van wegen worden hier slechts summier
aangehaald, niet omdat ze van minder belang zouden zijn, maar eerder
omdat invloeden en gegevens hierover zo uitgebreid zijn, dat ze ons te
ver zouden voeren van dit verhaal.
De aanwezigheid van de weg heeft een duidelijke invloed op de
chemische omgeving. De voornaamste processen die vervuilende stoffen
vrijmaken in de omgeving van de weg, zijn:

- de uitstoot van uitlaatgassen,
- het strooien van zout,
-  de verwering van banden, wegdek en wegmarkeringen,

remmen en motoren,
- lekken van olie en koelvloeistoffen,
- corrosie van zowel auto- als wegonderdelen.

Deze chemische invloed uit zich in de eerste plaats in de onmiddellijke
nabijheid van de weg. Langs de weg kan dus een zone afgebakend
worden, die een zeer directe chemische invloed van de weg ondervindt.
De afstand waarover deze invloedssfeer zich uitstrekt is variabel en
asymmetrisch, afhankelijk van factoren als de locale hydrologie,
topografie en klimaat (zie ook Figuur 38). Onderzoek uit 1997 (11) naar
de impact van een weg op heide vond een toename in de groei van
vaatplanten, en een toename in abundantie van grassen langs de weg.
Deze invloed reikte tot 200 meter ver in het geval van een autosnelweg,
en was sterk gecorreleerd met de verkeersintensiteit. In een ander
onderzoek bleef zichtbare schade aan natuurlijke houtige vegetatie
beperkt tot 10 meter van de weg, zelfs op hellingen en in open gebieden.
In het deel van de invloedssfeer, dat vlak naast de weg ligt, kunnen deze
effecten zeer uitgesproken zijn. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat buiten
deze zone geen chemische effecten meer zullen spelen. In gebieden die
gevoelig zijn voor vervuiling is het aanbevolen een bufferzone te
voorzien. Bovenstaande resultaten zeggen daarnaast nog steeds weinig
over de invloed van wegen over langere afstanden en op de langere
termijn (vele stoffen, vb. zware metalen, kunnen over een langere
tijdsperiode accumuleren).
De verspreiding van vervuilende stoffen kan gebeuren via de atmosfeer
(droge of natte depositie), en als run-off (afspoeling door neerslagwater).
De voornaamste luchtvervuilende stoffen zijn NO2, SO2, CO, PAK’s
(polycyclische aromatische koolwaterstoffen), benzeen, aërosolen en
strooizouten. De grote hoeveelheden strooizout (elke winter ongeveer 37
000 ton in Vlaanderen) die aangewend worden om onze wegen sneeuw-
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en ijsvrij te houden hebben een sterke impact op de onmiddellijke
omgeving van de weg. Hoewel systemen snel reageren op een
vermindering in strooizoutgebruik, kan het tientallen jaren duren voordat
strooizout uitgespoeld wordt in waterwinningsgebieden, zelfs bij een
volledig stopzetten van het gebruik ervan. Drinkwaternormen van
chlorides worden op sommige plaatsen bereikt of overschreden (vb.
Ontario, Canada), maar het eigenlijke probleem manifesteert zich in
principe enkel in de onmiddellijke nabijheid van de weg. Vele
bermvegetaties in Vlaanderen bevatten, als gevolg van het jarenlange
strooizoutgebruik, heel wat zoutminnende soorten, waarvan Deens
lepelblad (Cochlearia danica, van 10 (periode 1939-1971) naar 143
uurhokken (1972-2004))  en Hertshoornweegbree  (Plantago coronopus,
van 52 (1939-1971) naar 149 uurhokken (1972-2004)), bekende
voorbeelden zijn (215).

2.3.2. Geluid

De geluidsoverlast nabij wegen neemt af met de afstand van de weg, en
neemt toe met toenemende verkeersintensiteit. Geluidshinder (alsook
lichthinder) strekt zich uit over een groter oppervlak in een open
landschap, in vergelijking met een gesloten (bebost) landschap. Het
vermijden van (de omgeving van) wegen door dieren, in grote mate
omwille van het geluid, kan als een aanzienlijke ecologische impact
beschouwd worden.
Geluid is belangrijk voor dieren omwille van uiteenlopende redenen:
communicatie, alarmroep, balts, territoriumafbakening… Daarnaast is het
horen van geluid van belang voor het tijdig detecteren van predatoren, of
voor het opsporen van de prooi. Zangvogels vermijden de weg naar alle
waarschijnlijkheid omdat ze elkaar moeilijker horen. Bovendien zingen
veel zangvogels luidere en eenvoudigere deuntjes in een stedelijk gebied,
en vermindert het gebruik van lage tonen omdat deze sneller overstemd
geraken door verkeersgeluiden. Dit effect is soortsafhankelijk, bepaalde
vogelsoorten ondervinden er dus meer hinder van dan andere. Onderzoek
in Nederland (175) toont aan dat Fitis-mannetjes (Phylloscopus
trochillus) niet enkel minder abundant waren in een 200 meter brede zone
rond een snelweg, maar ook meer moeite hadden met het aantrekken en
bijhouden van vrouwtjes. Dit kan te maken hebben met het overstemmen
van de roep van deze mannetjes door het verkeerslawaai. Van de Ekster
(Pica pica) is echter geweten dat ze zich weinig tot niets aantrekt van het
geluid van wegen, en zelfs geen moeite heeft in de onmiddellijke
nabijheid van wegen te broeden. Analoog aan de Fitis in bovenstaand
onderzoek, kunnen sommige herbivore zoogdieren (vb. Ree) wegen
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vermijden, omdat ze door geluidsoverlast gehinderd worden in het tijdig
opmerken van predatoren. Dit geldt vrijwel zeker ook voor vele andere
prooidieren. Mogelijke prooidieren kunnen de weg vermijden omdat ze
predatoren moeilijker horen. Predatoren kunnen de weg op hun beurt
vermijden omdat ze er prooidieren moeilijker kunnen lokaliseren. Overal
waar het gehoor een rol speelt in het gedrag, kan geluidsoverlast door
wegen een opmerkelijke stoorzender zijn.
De invloed van geluid wordt in veel gevallen nog versterkt door de
visuele prikkels van verkeer, en door kunstlicht ’s nachts.
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2.3.3. Licht

De verschillende invloeden van licht op biota

De invloed van wegverlichting op natuur in onze streken is lang (en nog
steeds) onderschat. Vele biologische processen steunen op een natuurlijke
afwisseling van donker en licht. Duisternis is echter een schaars goed
geworden in Vlaanderen, en dit heeft zijn impact op verschillende
aspecten van onze natuur. Dit zorgt voor bijkomende druk op
organismen, en draagt bij tot de invloedssfeer van wegen. Hier willen we
een kwalitatief overzicht geven van de uitgebreide reeks mogelijke
gevolgen van de verandering van lichtregime in onze streken, waarbij
benadrukt wordt dat kwantitatief inzicht in grote mate ontbreekt.
Lichthinder wordt gedefinieerd als de overlast veroorzaakt door
kunstlicht bij mens en dier, als regelrechte verblinding, als verstorende
factor bij het verrichten van avondlijke of nachtelijke activiteiten, of als
bron van onbehagen. Voor dieren leidt lichthinder tot:

- versnippering leefgebied (door vermijding)
- verandering leefgebied (afname of afwezigheid donkerte)
- verstoring bioritme

Voor planten zijn nadelige effecten minder goed gekend, met
uitzondering van een verhoogd risico op vorstschade ten gevolge van het
langer vasthouden van de bladeren in het herfst, en het vroeger uitkomen
van knoppen in de lente.
Lichtvervuiling is de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving
door overmatig en verspillend gebruik van kunstlicht, en kan leiden tot
lichthinder.

Vele functies van organismen vertonen een dagelijks of jaarlijks ritme, dat gelijkloopt met
omgevingsritmes. Fotoperiodiciteit – het ritme dat gestuurd wordt door de beschikbaarheid
van licht – ligt vaak aan de basis van dergelijke bioritmen. Dit voltrekt zich op twee
schaalniveau’s, het dagritme (circadiaan ritme, ook wel biologische klok) en een seizonaal
ritme (circannuaal ritme, ook wel biologische kalender) (bemerk dat circannuale ritmes in de
tropen veeleer op een basis van periodiciteit in de neerslag gebaseerd zijn, terwijl in de
gematigde streken licht in regel de bepalende factor is). In wat volgt wordt uitgegaan van
omstandigheden in de gematigde streken. Algemeen gelden deze patronen als uiterst
regelmatig en betrouwbaar. Het verbaast dan ook niet dat ze aan de basis liggen voor vele
fysiologische ritmes in organismen, en dat verstoringen in dit ritme zwaar kunnen wegen op
deze organismen.
Kunstlicht, vaak in associatie met wegen, heeft tot onmiddellijk gevolg dat de daglengte
kunstmatig verlengd wordt, en de periode van volledige duisternis verkort wordt of geheel
wegvalt. Hierdoor raken vele ritmische en periodische processen in de natuur, waarvan het
voorkomen of de activatie gestoeld is op deze omgevingsritmes, ontregeld. Dit kan tot gevolg
hebben dat fysiologische processen (bijvoorbeeld de ontwikkeling van eieren) niet of op een
verkeerde manier of tijdstip plaatsvinden. Daarnaast kan een verstoord lichtregime invloed
uitoefenen op het gedrag van dieren (bijvoorbeeld het zanggedrag van vogels). Hieronder
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worden voor enkele diergroepen en voor planten de voornaamste invloeden van
wegverlichting opgesomd.

Zoogdieren
Onderzoek naar de werking van licht op zoogdieren is vaak gebeurd naar zoogdieren die
economisch interessant zijn (varken, kalveren, …), of op proefdieren in het kader van hersen-
of endocrinologisch onderzoek. Concreet naar wegverlichting toe is weinig onderzoek
gebeurd, en de interpretatie van waarnemingen dient steeds met de nodige voorzichtigheid te
gebeuren. Rond wegen spelen immers een veelheid van storende factoren een rol, zoals licht
maar ook geluid, visuele prikkels en dergelijke.

- De volgende neuro-endocriene risico’s van kunstmatige verlichting in de gematigde
streken zijn mogelijk:

o  De circannuale voorplantingscyclus bij vele zoogdieren wordt geregeld door
seizoensvariatie in de circadiane fotoperiode. Daarnaast wordt in vele
gevallen de sexuele ontwikkeling deels gestuurd door deze ritmes. Zo
worden, bij kleinere zoogdieren, de jongen die vroeg op het seizoen geboren
worden hetzelfde jaar nog volwassen, terwijl laat geboren dieren het jaar erna
pas de puberteit bereiken. Ook de sexuele activiteit kan geactiveerd worden
door het veranderen van daglengte. Verder heeft licht bij veel zoogdieren een
invloed op de groei, secundaire geslachtskenmerken (bv. geweigroei bij
herten) en de rui. De activiteit van zowel dag- als nachtdieren is in grote mate
afhankelijk van het circadiaan ritme (bv. het hanteren van een omgekeerd
ritme bij nachtdieren in dierentuinen, zodat deze aan het publiek getoond
kunnen worden). Voor sommige dieren die een winterslaap doen, bepalen de
veranderingen in daglengte mee het tijdstip waarop de winterslaap begint.

o Concrete gevolgen:
 Vervroegde paarvorming en verhoogde territoriale agressie, met

mogelijke kans op mislukking door ongunstige weerscondities en
laag voedselaanbod.

 Versnelde sexuele ontwikkeling van de jongen, en vertraagde
lichamelijke ontwikkeling.

 Verlenging van het voortplantingseizoen, mogelijkheid tot meerdere
voortplantingen, wat de kans op mislukken van het grootbrengen en
verzwakken van de ouders verhoogt.

 Later en zwakker in winterslaap gaan, wat de kans op mislukken van
deze levensfase verhoogt.

- Visueel-informatieve werking van licht: Dit heeft in de eerste plaats een invloed op
het gedrag, in het bijzonder voor diersoorten waarvan het gezichtsvermogen een
belangrijke rol speelt bij de waarneming. Aangezien de meeste dieren een
uitgesproken dag- of nachtritme hebben, werkt kunstmatige verlichting vaak snel
verstorend op hun levenswijze.

o Concrete gevolgen:
 Voor herbivoren is er een invloed op het predatierisico.
 Voor carnivoren is er een invloed op de vind- en vangbaarheid van

hun prooidieren.
 Bepaalde gedragspatronen kunnen afgestemd zijn op de

aanwezigheid van licht. Zo wordt vaak waargenomen dat de
Roodborst (Erithacus Rubecula) ook ’s nachts onder kunstlicht kan
zingen.

- Aan- of afstoting door kunstlicht: Dit is afhankelijk van de plaats van de lichtbron en
de actieradius daarvan. Het contrast tussen lichtbron en achtergrond en de adaptatie
van de ogen van het zoogdier zijn belangrijker dan de sterkte van de lichtbron zelf.
Dieren kunnen aangetrokken of afgestoten worden door de lichtbron zelf of door een
ander aspect van de lichtbron (vb. aanwezigheid van voedsel, of verhoogde kans tot
predatie). Veldonderzoek naar aan- of afstoting, gebaseerd op directe waarnemingen
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(met het blote oog) zijn vaak onderhevig aan bias, doordat waarneming bij
kunstverlichting vlotter verloopt dan zonder deze verlichting. Resultaten van een
dergelijk onderzoek dienen dan ook met de nodige voorzichtigheid te worden
geïnterpreteerd. Een mogelijke oplossing voor deze bias is het gebruik van
nachtkijkers of infrarood-apparatuur.

o Secundaire aantrekking van insecteneters naar verlichting, door de verhoogde
aanwezigheid van prooidieren (vooral vleermuizen).

o  Dag- of schemerdieren worden doorgaans niet verstoord door constante
verlichting. Bij uitgesproken nachtdieren wordt vaak wel een afstotingseffect
waargenomen.

o  Dieren die aangetrokken worden door wegverlichting lopen een verhoogde
kans om aangereden te worden.

o Aan de andere kant werd een verlaging van het aantal aanrijdingen van herten
vastgesteld bij goed verlichte wegen (Reed, 1981).

o  Vele zoogdieren laten zich ’s nachts gemakkelijk ‘vangen’ door een sterk
contrasterende lichtbron. Ze bevriezen als het ware, en houden zich stil (soms
tegen de grond gedrukt). Deze reactie is zeer bekend bij hazen, konijnen en
reeën, en wordt vaak in de stroperij gebruikt om deze dieren op een
gemakkelijke manier te verschalken. Ook op koplampen van auto’s kunnen
deze dieren gefixeerd geraken, vaak met een aanrijding tot gevolg.

Vogels:
- Neuro-endocrien: In gematigde streken heeft de daglengte een uitgesproken werking

op de voortplanting: de beschikbaarheid van licht heeft een invloed op zowel sexuele
activiteit als ontwikkeling van de jongen. De invloed van licht op vogels wordt
algemeen groter geacht bij standvogels, trekvogels kunnen zich immers voor een deel
van het jaar aan het veranderd lichtregime onttrekken, afhankelijk van de locatie waar
ze naartoe trekken. Afnemende daglengte later op het jaar versnelt de lichamelijke
ontwikkeling van de jongen. Via de activiteit van de epifyse staat de
gewichtstoename en vetophoping, voorafgaand aan de trek, onder invloed van het
daglichtregime.Ook de circannuale ruicyclus wordt door de daglengte beïnvloed. In
het algemeen worden neuro-endorciene effecten vooral opgeroepen door oranje en
rood licht.

o Vervroegde paarvorming.
o  Vertraagde lichamelijke en versnelde sexuele ontwikkeling van de jongen,

wat vooral later op het jaar tot problemen kan leiden.
o Verlenging van het broedseizoen (met latere legsels).
o Verlaten najaars(weg)trek.

- Visueel-informatief:
o  Activiteit (voeden, zingen, …) van sommige dagvogels (vb. Roodborst,

Huiszwaluw) kan geheel of gedeeltelijk ’s nachts doorgaan bij kunstlicht.
o  Oriëntatie op basis van het aardmagnetisch veld wordt bijgesteld door

informatie over stand en polarisatie van lichtbronnen (zon, maan, sterren).
Kunstlicht (vooral rood, golflengte 633 mm) kan de oriëntatie verstoren.

o  Zowel predatiepreventie (in de eerste plaats voor nachtelijke predatoren) als
verhoogde predatie (dieren die overdag jagen, kunnen ’s nachts onder
kunstverlichting doorgaan met fourageren / jagen) kunnen voorkomen.

o  Verlenging van de dagelijkse fourageerperiode kan leiden tot snellere
vetophoping, wat op zijn beurt kan leiden tot een vervroegde (weg)trek.

- Aan- of afstoting:
o  Aantrekking (met doodvliegen tot gevolg) naar sterke en contrasterende

lichtbronnen (vuurtorens, lichtmasten, verlichte gebouwen).
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o  Aantrekking naar reflecterende oppervlakken die ’s nachts verlicht worden
(golfplaten dak, nat wegdek) met doodvliegen tot gevolg (vogel denkt dat dit
een wateroppervlak is).

o  Secundaire aantrekking gebeurt door de verhoogde aanwezigheid van
prooidieren (voornamelijk insecten) onder kunstlicht.

o Vooral licht van korte golflengtes (violet en blauw) werkt verblindend.

In een Nederlands onderzoek naar de invloed van wegverlichting op
weidevogels (broedgevallen van Grutto’s als modelsoort) is een
aantasting van de habitatkwaliteit voor de Grutto vastgesteld (52).

Figuur 40. De invloedssfeer van licht.

De invloedssfeer van licht
op Grutto’s laat zich in het
bovenstaande onderzoek
over enkele honderden
meters merken. Een
belangrijk broedgebied kan
daarom beter vrijgesteld
worden van directe
straatverlichting, door
plaatselijk de lichten te
doven (rechts).

De wegverlichting oefent een negatieve invloed uit op de geschiktheid
van het omliggende terrein als broedterrein. Vogels die zich eerst
nestelen, doen dit op een verdere afstand van de weg dan vogels die zich
later nestelen. Dit wijst op het ontwijken van de lichtbron (geluidsniveau
in de verschillende plots waren gelijk). Er is geen invloed vastgesteld van
het licht op de conditie van de ouders, noch op de predatie van de legsels
(maar dit effect was moeilijk te bepalen geweest uit één relatief
kleinschalige proefopzet). Ook een negatieve invloed van het wegverkeer
bleek niet aantoonbaar in dit onderzoek, wat wil zeggen dat andere
eigenschappen van de locatie belangrijker waren voor de
broedplaatskeuze. Dit suggereert dat de invloed van de wegverlichting
voor deze soort sterker zou zijn dan de invloed van de weg zelf (geluid en
visuele prikkels). Aangezien het onderzoek slechts over twee jaar liep,
blijven dit voorlopig echter eerder indicaties dan harde resultaten.
Amfibieën en reptielen
De invloed van licht op amfibieën en reptielen is in grote mate
vergelijkbaar met deze op zoogdieren en (vooral) vogels. Wegverlichting
verstoort het nachtelijke gedrag (verminderde mogelijkheden om prooien
te verschalken) van bepaalde kikkersoorten. In het algemeen worden
amfibieën aangetrokken door licht. Sommige soorten echter, vertonen een
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fotonegatieve reactie (na initiële aantrekking), wanneer ze een felle
lichtbron te dicht naderen. Reptielen van onze streken zijn wat dat betreft
eerder indifferent.
Gevoeligheid voor visueel-informatieve verstoring van dagelijkse
activiteiten laat zich als volgt samenvatten (van sterk gevoelig naar
minder gevoelig):

padden > kikkers > hagedissen > slangen / salamanders

Gewone padden (Bufo bufo) worden aangetrokken door wegverlichting,
zodat men onder verlichtingspalen concentraties van deze dieren kan
aantreffen (tijdens de trek). Alternatief kan licht hier gebruikt worden om
padden naar een reeks paddenbuizen te lokken, om zo de efficiëntie van
deze passages te verhogen.

Mogelijke neuro-endocriene werking van kunstlicht op amfibieën (zie 52):
- Voortplanting en trek

o  desynchronisatie in geslachtelijke ontwikkeling tussen mannetjes en wijfjes
(ontregeling paring)

o vervroegd ontwaken uit winterslaap, verlate trek in de herfst (mortaliteit door
weersomstandigheden en laag voedselaanbod)

- desoriëntatie door langgolvig licht (550 tot 600nm)
- primaire en secundaire (door verhoogde aanwezigheid insecten) aantrekking door

licht (verhoogde mortaliteit in het verkeer)
Gevolg: voortplantingssucces daalt, mortaliteit stijgt.
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Figuur 41. Aantrekking door kunstlicht

A a n t r e k k i n g  d o o r
kunstlicht
kan positief aangewend
worden om de dieren naar
een passage te lokken. Zo
hoeven  mi t i ge rende
maatregelen niet altijd
samen te gaan met
afscherming van licht.

Figuur 42. Aantrekking door kunstlicht

A a n t r e k k i n g  d o o r
kunstlicht
kan negatief werken waar
o n d e r  v e r l i c h t i n g
concentraties van deze
dieren kunnen ontstaan, die
kwetsbaar zijn voor
oponthoud, aanrijdingen en
predatie. In deze situatie
kan het licht uitdoen
gedurende het trekseizoen
eventueel zinvol zijn.

Ongewervelden
- verstoren / verdwijnen diapauze (een pauze in de ontwikkeling, vb. in de winter)

gebeurt soms
- glimwormen: gemakkelijk ontregeld, zelfs al door kunstlicht met een zwakke

lichtsterkte (eigen lichtsignaal is bijzonder zwak, ze vinden elkaar gewoon niet).
- verstoring paring nachtvlinders (sommigen doen dit enkel onder een bepaalde

lichtdrempel, wanneer deze drempel de hele nacht overschreden blijft, vindt de paring
niet plaats).
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Figuur 43. Aantrekking van insecten en hun predatoren

Aantrekking door kunstlicht
van insecten kan leiden tot
doodvliegen, selectieve
predatie (o.a. door spinnen,
vleemuizen),  aanrijdingen
van zowel prooi als predator.
Dit gaat over immense
aantallen.

Planten:
Door verlenging van de dagelijkse lichtperiode (verkorting van de nacht, egaliseren van het
verschil tussen dag en nacht) kan een plant misleid worden bij de timing en het verloop van
diverse processen in uiteenlopende stadia van zijn levenscyclus. Planten die zich in de
nabijheid van kunstlicht bevinden blijven langer groen (vb. loofbomen). Concreet kan dit
leiden tot een verhoogd risico voor schade door temperatuur (late of vroege vorst), verdroging
en predatie.

Conclusie
Het kan gesteld worden dat de invloed van licht op biota nog steeds
onvoldoende gekend is, terwijl uit onderzoek blijkt dat ze voor veel
soorten waarschijnlijk aanzienlijk is. Mogelijke maatregelen zijn dan ook
weinig specifiek en de efficiëntie ervan is niet verzekerd. Mitigatie, in de
vorm van werken met efficiënter gerichte lichtbronnen, of gewoon door
het licht uit te doen waar mogelijk, verdient sterke aanbeveling, vooral in
gebieden met lichtgevoelige, kwetsbare soorten. Er is duidelijk nood aan
meer onderzoek hieromtrent.
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2.4. De weg als ecologische put
2.4.1. Algemeen

Met de putwerking van wegen wordt geduid op een systeem dat biota of
abiota onttrekken uit het omliggende systeem. De meest voor de hand
liggende putwerking van een weg zijn de verkeersslachtoffers. Waar
wegen het leefgebied van dieren doorkruisen, gebeuren er vaak
aanrijdingen, waarbij dieren gewond of gedood worden. In sommige
gevallen is er ook materiële of menselijke schade, in hoofdzaak bij
aanrijdingen van grotere dieren (Ree, Vos en dergelijke), of bij uitwijking
voor dieren die zich op de weg begeven. De mortaliteit kan gedefinieerd
worden als de kans dat een dier gedood (of ernstig verwond met de dood
tot gevolg) wordt bij het oversteken van de weg. Mortaliteit is in regel het
hoogst voor veel voorkomende soorten. Het aantal faunaslachtoffers in
Vlaanderen wordt geschat op 13,5 dieren (vogels, zoogdieren en
amfibieën) per kilometer weg elk jaar, waarbij de cijfers voor kleine
zoogdieren – zoals muizen en spitsmuizen – en kleine vogels, zeker nog
onderschat worden (Rodts et al, 1998). Dit komt overeen met een
jaarlijks minimum aantal slachtoffers van 4 miljoen onder de grote dieren
(zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën). Onderzoek in dit domein is
evenwel niet voor de hand liggend. Cijfermateriaal over faunaslachtoffers
geeft meestal een onderschatting omdat kadavers worden meegenomen,
gepredateerd, weggereden, of niet opgemerkt. Hell et al. (2005) vonden
in Slovakije gemiddeld 3,6 dieren per kilometer per maand (43,2 dieren
per kilometer per jaar), aanzienlijk meer dan Rodts et al. (1998), maar het
gaat hier over wegen met een hoge gemiddelde verkeersintensiteit, en de
wekelijkse survey is bijzonder grondig uitgevoerd, soms zelfs met
jachthond. Wegen die voorzien zijn van een hoge middenberm, of van
steile bermranden, zijn voor sommige kleinere dieren niet over te steken.
In zulke gevallen kan de mortaliteit van deze dieren, die de weg proberen
over te steken maar zich halverwege ‘gevangen’ zien, dramatisch hoog
zijn. Gaten, op regelmatige afstand, in deze middenberm moeten toelaten
dat sommige dieren toch kunnen ‘ontsnappen’.
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Figuur 44. De weg als semi-permeabele barrière.

Semi-permeabele barrière
De barrièrewerking van de
weg is niet altijd absoluut.
Een deel van de dieren
wordt afgeschrikt, het
andere deel waagt de
oversteek wel. Van deze
laatste worden sommigen
aangereden.

De mortaliteit is ook sterk afhankelijk van de diersoort zelf. Sommige
diersoorten zijn betrekkelijk handig in het ontwijken van verkeer
(bijvoorbeeld kraaien en eksters, dit blijkt tevens uit lage aantallen
faunaslachtoffers ten opzichte van het voorkomen van deze dieren, ook
nabij de weg), andere bezitten dan weer eigenschappen die hun gevoelig
maakt voor aanrijdingen (bijvoorbeeld de egel, houtduif, wilde eend en
kerkuil). Zo kunnen sommige dieren ‘bevriezen’ wanneer ze aankomende
auto’s opmerken. Roofvogels en uilen zijn door hun jaaggedrag en kleine
populaties, uiterst verkeersgevoelige soorten. Vooral de Kerkuil (Tyto
alba) is uitermate verkeersgevoelig. Voor deze soort is het verkeer in
Vlaanderen waarschijnlijk de belangrijkste doodsoorzaak (Rodts et al.,
1998). Daarnaast blijkt dat mortaliteit in het verkeer voor de meest
abundante soorten in veel gevallen geen rampzalige gevolgen lijkt te
hebben voor de populatie. Voor populaties van zeldzame of gevoelige
soorten kan dood in het wegverkeer wel een bedreiging vormen.
Mortaliteit in het verkeer kan een populatie doen afnemen, en dit effect is
des te sterker voor beweeglijke soorten of soorten met een groot
leefgebied. Deze soorten zijn immers genoodzaakt vaak wegen over te
steken. Ook soorten met kleine, geïsoleerde populaties kunnen erg
gevoelig zijn voor schade door aanrijdingen. Het verlies van een individu
is immers veel problematischer voor dergelijke populaties. Voor kleine,
gelokaliseerde populaties kunnen wel gerichter verzachtende maatregelen
genomen worden, maar de afweging tussen kosten en baten ligt
moeilijker.  Een samenvatting van tijd- en plaatsgebonden aspecten van
fauna-aanrijdingen wordt gegeven in Tabel 2 op de volgende pagina.
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Tabel 2. Oorzaken van plaats- en tijdgebonden variatie in fauna-aanrijdingen

Tijdsgebonden variatie in fauna-aanrijdingen kan het gevolg zijn van:
- balts- en paringstijd
- dispersie van jongeren
- veranderingen in beschikbaarheid van voedsel
- seizoensgebonden of dagelijkse migratiepatronen
- temperatuur en neerslag

Plaatsgebonden variatie in fauna-aanrijdingen kan het gevolg zijn van:
- plaatselijke abundantie van de beschouwde soort
- locatie foerageer- en leefgebieden
- menselijke aanwezigheid
- topografie
- verkeerskarakteristieken
- aanwezigheid van rasters



55

Figuur 45.  Vos (© Frederik Lerouge) en Das (© Dany Tulkens) als
verkeersslachtoffer in Vlaanderen. Voor dergelijke dieren kunnen aanrijdingen een
belangrijke doodsoorzaak vormen, waardoor populaties (lokaal) kunnen afnemen.

Figuur 46. Ongunstige locatie van barrière

De locatie van de weg
in het landschap kan een
grote invloed hebben op de
putwerking ervan. Sommige
dieren zijn verplicht de weg
te kruisen, op zoek naar
voedsel of partners, of
tijdens een seizoensmigratie.
Deze problematiek is zeer
uitgesproken voor dieren die
op  hun  pe r iod i eke
verplaatsingen gehinderd
worden door één of
meerdere wegen (vb.
paddentrek).

Figuur 47. Voorkomen en aanrijdingen

Het voorkomen
van dieren heeft een
rechtstreekse invloed op het
aantal aanrijdingen. Waar
een bepaalde soort algemeen
is, zal de kans op een
aanrijding hoger zijn, terwijl
dit voor de totale populatie
net minder problematisch zal
zijn.
Het  r is ico voor de
verkeersveiligheid is dan
echter relatief hoog.

De aanwezigheid van vegetatie in de wegberm zou dieren kunnen
aanmoedigen om erin weg te duiken als er verkeer aankomt, in plaats van
op de weg te blijven aarzelen (Saeki & McDonald, 2004). Deze conclusie
verschilt van verschillende andere onderzoeken, waarin juist is gebleken
dat de aanwezigheid van beschutting in de vorm van vegetatie langs de
weg het aantal aanrijdingen op die plaats opdrijft, omdat de aanrijdingen
op die plaats worden geconcentreerd, enerzijds door het aantrekken van
dieren en het aanmoedigen om de weg net op die plaats over te steken,
anderzijds door de verlaagde zichtbaarheid, waardoor dieren te laat
opgemerkt kunnen worden, of zelf de aankomende voertuigen te laat
opmerken. Tevens wordt als mitigerende maatregelen een verlaging van
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de toegelaten snelheid op de piekmomenten van aanrijdingen voorgesteld.
In welke mate dit haalbaar is of nageleefd wordt, is zeer de vraag. Putman
(1997) wijst er wel op dat het verwijderen van hoge vegetatieopslag in de
wegberm, om het aantal aanrijdingen te verminderen, weldoordacht moet
gebeuren. Het risico bestaat immers dat er goede foerageerplaatsen voor
grazende evenhoevigen zoals de Ree, worden gecreëerd, wat het aantal
aanrijdingen kan doen toenemen.

Samenvattend kan gezegd worden dat mortaliteit in het verkeer
afhankelijk is van de abundantie van de dieren, verkeersintensiteit en
–snelheid, van oplettendheid van de chauffeur, tijdstip en seizoen, ligging
van weg ten opzichte van habitatgebieden en topografie, en van eventuele
mitigerende maatregelen die worden genomen.
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Figuur 48. Knelpunten

Knelpunten
De kans op aanrijdingen is
niet overal even hoog. In
een landschap zijn er
plaatsen waar meer dieren
oversteken, en dus ook
m e e r  a a n r i j d i n g e n
gebeuren. Deze locaties
zijn vaak gebonden aan
plaatsen waar de weg
landschappelijke elementen
zoals bossen, valleien,
houtkanten, geulen, …,
snijdt.

Figuur 49. Knelpunten

Een voorbeeld
van enkele situaties waarin
een verhoogd risico voor
aanrijdingen aanwezig is:
waar zich dicht bij de weg
hogere vegetatie bevindt
(dieren kunnen hierin
schuilen tot vlak voor de
oversteek), of waar een
houtkant, die fungeert als
corridor, op de weg
uitkomt.

Figuur 50. Knelpunten

Knelpunten
kunnen ook herkend
worden doordat er veel
aanrijdingen plaatsvinden.
W a n n e e r  d i t
geconcentreerd voorkomt
(links), kunnen plaatselijke
maatregelen (vb. lagere
toegelaten snelheid, aan-
duiding, verkeersdrempel,
inrichten van een fauna-
passage) uitkomst bieden.
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Dierspecifieke eigenschappen en vatbaarheid voor aanrijdingen.
Hoewel de vatbaarheid om aangereden te worden in het verkeer verschilt
van diersoort tot diersoort, zijn uit onderzoek een aantal tendensen
gebleken die voor vele, zo niet voor de meeste, diersoorten opgaan.
Locaties waar dieren worden aangereden zijn in regel niet lukraak
verspreid langs de weg. Bepaalde plaatsen worden vaker gebruikt als
oversteekplaats dan andere. Dergelijke plaatsen met hogere
oversteekfrequentie zijn vaak enkele honderden meters lang.
Typisch bevinden deze plaatsen zich:

- waar geen vangrails of andere laterale wegelementen zijn of waar
deze elementen eindigen.

- waar geen tunnels of duikers zijn die als passage gebruikt kunnen
worden.

- in (half-) natuurlijke gebieden, ver van kruispunten of bebouwing.
- waar de weg houtkanten of hoge beplanting snijdt.
- waar de weg stromen of andere corridors snijdt.
-  in de buurt van specifieke leefgebieden van verkeersgevoelige

soorten.

Hieruit blijkt dat veel diersoorten specifieke eisen stellen aan de plaatsen
die ze gebruiken om wegen over te steken. Een analyse van de omgeving
van de weg kan, gecombineerd met gegevens over aanrijdingen, inzicht
verschaffen in het voorkomen van deze oversteekplaatsen. Deze
eigenschappen kunnen ook worden aangewend bij de inrichting van
faunapassages. De bovenstaande bevindingen kunnen gecombineerd
worden met resultaten uit andere onderzoeken (onder meer naar de
invloed van wegverlichting op het gedrag van dieren) om faunapassages
te optimaliseren. Een ander mechanisme dat het risico op aanrijdingen
plaatselijk kan verhogen, is de locale beschikbaarheid van een voor het
dier aantrekkelijk goed. In het oogstseizoen worden sommige dieren
aangetrokken door zaden langs de weg, afkomstig van het transport van
geoogste landbouwgewassen. Tijdens het foerageren lopen ze een hoog
risico om aangereden te worden.
 Sommige vogels zoeken de nabijheid van de weg op, op zoek naar grit
(fijne steentjes die ingenomen worden om de vertering te bevorderen).
Verkeersslachtoffers zelf kunnen op hun beurt een verhoogd risico
inhouden voor aaseters. Hoewel ecologisch bermbeheer meer dieren bij
de weg brengt, en zo indirect meer faunaslachtoffers met zich meebrengt,
is de totale balans toch positief, temeer daar ecologisch bermbeheer ten
goede komt aan het behoud van honderden plantensoorten.
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Tabel 3. Dierspecifieke eigenschappen en de gevoeligheid van soorten voor
invloeden van wegen.

Mortaliteit Habitatverlies Fragmentatie
Aantrekking tot habitats in bermen *

Hoge mobiliteit *

Habitatgeneralist *

Wisselende habitateisen in levensloop * *

Lage densiteit * * *

Groot leefgebied * * *

Laag reproductieratio * * *

Soort van bossen * *

Ontwijking van wegen *

Voornaamste effect van weg

Dieren kunnen een zeer wisselende gevoeligheid voor verkeer vertonen
gedurende hun levensloop. Zo worden onder jonge dieren proportioneel
meer slachtoffers geteld, in het bijzonder als ze uitzwermen om een eigen
leefgebied te zoeken (bijvoorbeeld bij Rode eekhoorn en Egel). Het is
zeer waarschijnlijk dat ook het gebrek aan ervaring van jonge dieren ook
een belangrijke rol speelt. Ook dieren die traag oversteken, zijn zeer
gevoelig. Het bekendste voorbeeld daarvan is de Gewone pad (Bufo
bufo). Doordat tijdens de trek mannetjes vaak op de rug van een vrouwtje
meereizen, worden wegen nog trager overgestoken. Wat aanrijdingen
betreft, vertonen veel zoogdieren een duidelijke voorjaars- en
najaarspiek, die respectievelijk overeenkomen met de periode van hogere
seksuele activiteit, en de periode waarin de jongen op zoek gaan naar een
eigen leefgebied. Dit wordt tevens bevestigd in een onderzoek (2004) van
Saeki & McDonald, waar een uitgesproken piek in voor- en najaar
gevonden werd in het aantal aanrijdingen. Daarnaast werd op een
gemiddelde dag een ochtend- en avondpiek aangetroffen, wat
overeenkomt met resultaten uit Rodts et al (1998). Ook een seizonale
dynamiek is vaak te herkennen, met een piek van aanrijdingen van het
voorjaar tot de vroege zomer (wanneer de jongen ‘uitzwermen’). In een
ander onderzoek naar aanrijdingen van Eland (Alces alces) en
Witstaarthert (Odocoileus virginianus) werd door Haikonen (2001) een
uitgesproken piek van aanrijdingen aangetoond binnen 1 uur na
zonsondergang, te wijten aan een verhoogde activiteit van de herten in
combinatie met een verlaagde zichtbaarheid. Tijdelijke maatregelen
(zoals niet-permanente signalisatie) kunnen daar dus best in voor- en
najaar gebeuren, net voor zonsopgang en net na zonsondergang.
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Eigenschappen van het verkeer en de invloed op aanrijdingen.
Naast de factor diersoort, is het aantal aanrijdingen afhankelijk van:

- wegbreedte
- verkeersintensiteit
- snelheid

In een onderzoek naar mortaliteit in het verkeer van otters in Groot-
Brittanië werd 57% van de slachtoffers aan grote verkeersinfrastructuur
(de zogenaamde ‘trunk roads’ en A-roads, equivalent met onze
snelwegen) gevonden, terwijl deze infrastructuur maar 13% van het
wegennetwerk beslaat. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de grotere
dimensies en de hogere verkeersintensiteit en –snelheid op deze wegen.
Hoewel het aantal faunaslachtoffers toeneemt bij een toenemende
verkeersintensiteit, lijkt dit voor vele soorten een bovengrens te hebben.
Bij zeer hoge verkeersvolumes lijken geluid en visuele prikkels de meeste
dieren te ontmoedigen van de weg te benaderen.

Figuur 51. Relatie tussen verkeersintensiteit en het
aantal succesvolle oversteekpogingen

Deze grafiek
geeft weer hoe bij een
toenemende
verkeersintensiteit stijgt het
aantal aanrijdingen, terwijl
het aantal oversteek-
pogingen evenredig daalt.
Wanneer deze twee elkaar
naderen, daalt het aantal
succesvolle passages naar
nul, en de weg wordt een
totale barrière.
W a n n e e r  d e
verkeersintensiteit nog
verder toeneemt, komt er
een punt waarbij het aantal
aanrijdingen verder begint
af te nemen (pijl). De
overlast van de weg is dan
dermate groot, dat dieren
niet meer proberen over te
steken of niet meer
aanwezig zijn in het
landschap.

In een onderzoek van Seiler (2005) is gebleken dat het aantal
aanrijdingen van Eland gerelateerd is met de maximum toegelaten
snelheid op de beschouwde weg. Hierbij lijkt het aantal aanrijdingen
drastisch naar omlaag te kunnen gaan wanneer de snelheid van 90 naar 70
km/uur teruggebracht wordt. Verkeersslachtoffers kunnen vermeden
worden door de barrièrewerking van de weg te verhogen, of de mortaliteit
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te verlagen. Wil men echter ook de connectiviteit in het landschap
verbeteren, zodat uitwisseling binnen metapopulaties mogelijk wordt,
moet zowel de barrièrewerking als de mortaliteit laag gehouden worden.
Dit kan door middel van ontsnipperende maatregelen zoals rasters in
combinatie met faunapassages. Voor veel dieren die een verhoogde
nachtelijke activiteit vertonen, kan de nachtelijke verkeersintensiteit een
betere maat zijn voor het risico op aanrijdingen dan de gemiddelde
verkeersintensiteit, gemeten over een 24-uur periode. Hierbij dient
opgemerkt te worden dat de relatie tussen verkeersintensiteit en aantal
aanrijdingen afhankelijk kan zijn van de schaal waarop de relatie wordt
onderzocht. Zo kan er op kleine ruimtelijke schaal een negatief effect
gevonden worden, omdat dieren de drukke wegsecties vermijden, en de
weg trachten over te steken op rustige plaatsen. Op grotere schaal echter,
wordt vrijwel steeds een positief verband tussen verkeersintensiteit en
aantal aanrijdingen aangetroffen. Het is echter mogelijk, dat bij extreem
hoge verkeersdrukte het aantal oversteekpogingen, en daarmee ook het
aantal aanrijdingen, weer afneemt.

In het onderzoek van Seiler bleken verkeersintensiteit en toegelaten snelheid verklarende
factoren voor het aantal aanrijdingen, waarbij voor toenemende snelheid eerst een stijgend
aantal aanrijdingen werd waargenomen, dat bij hogere snelheden weer afnam. Dit bevestigt
de hypothese dat bij hogere verkeersintensiteit en –snelheid het aantal oversteekpogingen (en
dus ook het aantal aanrijdingen) daalt door afschrikking. Uiteraard is ook het voorkomen
sterk gecorreleerd met het aantal aanrijdingen, en op landschapsschaal was vooral de
nabijheid van jonge aanplantingen van den en kapvlaktes (beschikbaar voedsel) bepalend
(doelsoort was in dit onderzoek de eland, maar deze bevindingen zijn voor veel andere
soorten ook hard te maken). Hieruit werd naar mitigatie toe geconcludeerd dat het reduceren
van de maximaal toegelaten snelheid (tot onder 90 km/uur), samen met een combinatie van
rasters en het vrijmaken van de wegberm om de zichtbaarheid te verhogen het meest effectief
zou zijn. Een afname van het aantal aanrijdingen waar bruggen en tunnels de weg kruisen
suggereert dat deze tot op zekere hoogte gebruikt worden. Aanpassing van deze structuren om
ze toegankelijker te maken voor de fauna kan het aantal aanrijdingen verder doen dalen.
Een intensief Belgisch onderzoek naar verkeersslachtoffers onder dieren, uitgevoerd in 1995,
in het kader van het Europees Jaar voor het Natuurbehoud, heeft geresulteerd in de uitgave
‘Dieren onder onze wielen’. Dit onderzoek sluit aan bij gelijkaardig onderzoek in 1973-1974
in Nederland, en in 1989-1991 in Frankrijk. Gecombineerd geven deze onderzoeken voor het
eerst een erg volledig beeld van de verkeersgevoeligheid van dieren in het dichte
weggennetwerk van West-Europa. Enkele bevindingen uit dit onderzoek zijn gebruikt in de
volgende paragrafen, waarin per diergroep de mortaliteit in het verkeer besproken wordt.
Deze bevindingen zijn uitvoerig aangevuld met resultaten uit wetenschappelijk onderzoek.
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2.4.2. Zoogdieren

Aangezien veel zoogdieren minder afhankelijk zijn van specifieke habitattypes (bijvoorbeeld
in vergelijking met reptielen en amfibieën), en daarom het landschap op een groter
schaalniveau gebruiken, is het moeilijker om kritische punten te bepalen waar concentraties
van faunaslachtoffers mogelijk zijn.

Tabel 4. De 10 meest waargenomen faunaslachtoffers onder de zoogdieren in
Vlaanderen (1995 - 1996). Aangezien de tellingen meestal per auto zijn uitgevoerd,
zijn muizen ondervertegenwoordigd. Bij de interpretatie van deze tabel moet steeds
het voorkomen van de soort in het achterhoofd gehouden worden.

Soort %

Egel
Konijn
Haas
Eekhoorn
Bunzing
Bruine rat
Muskusrat
Vos
Mol
Wezel

36,2
29,4
8,8
6,2
5,6
3,4
3,2
1,8
1,3
0,9

Egels kunnen verschillende kilometers per nacht afleggen, aanrijdingen pieken in juni-
augustus (winterslaap). Wegen worden beschouwd als barrières, ze blijven er liever van weg.
Omdat ze echter grote territoria hebben, en regelmatig relatief grote afstanden afleggen,
moeten ze vaak de weg over. Hier komt nog bij dat ze goed gedijen in (half)urbane
landschappen, waar het wegennetwerk per definitie dicht is. Het verbaast niet dat de egel dan
ook (samen met de bunzing) één van de meest verkeersgevoelige soorten is in onze streken.
Bij het oversteken is de soort niet gebaat bij zijn slecht zicht en de Egel reageert vaak op
aanstormende auto’s door even (vaak een aantal seconden) te verstarren, vaak met een
aanrijding tot gevolg. Het lijkt een misvatting te zijn dat de egel zich steeds oprolt als er een
auto aankomt. Een studie van Huijser et al. naar de verkeersgevoeligheid van egels toont een
verschillende respons op wegen en verkeer tussen de sexen. Egels vormen geen vaste paren,
en mannetjes leggen in de paartijd dan ook veel grotere afstanden af op zoek naar vrouwtjes.
Hierdoor zijn ze gedwongen meer wegen over te steken, wat hun gevoeligheid voor verkeer
sterk doet toenemen (71% van de verkeerslachtoffers betrof mannetjes). Dezelfde studie komt
op 2 à 3 egelslachtoffers per kilometer weg per jaar uit, beduidend hoger dan andere studies.
Dit is waarschijnlijk een gevolg van de beperkte steekproefgrootte. Een meer voorzichtige
schatting is 1 dode egel per 2 kilometer weg per jaar. Zonder onderscheid van geslacht stierf
elk jaar (over de twee jaren van de studie, 1994 en 1995) gemiddeld 7,5% van de populatie.
Hoewel de Egel in België niet in zijn voorbestaan bedreigd is, kan verkeer lokaal toch een
negatieve invloed op een populatie uitoefenen.’s Nachts brengen egels veel van hun tijd
(54%) door in of nabij houtwallen of andere randelementen in het landschap. Waar deze
elementen (houtwallen en houtsingels, bosranden, laanbeplanting, erven, tuinen en
bebouwing, en grasbermen) de weg snijden kan een verhoogd risico ontstaan voor
verkeersslachtoffers. Ook waar wegen en spoorwegen kruisen wordt een verhoogd aantal
doodgereden egels teruggevonden. Dergelijke locaties kunnen de voorkeur krijgen bij het
aanbrengen van mitigerende maatregelen zoals wildtunnels. Erg uitgesproken zijn zo’n
‘hotspots’ echter niet. In hetzelfde onderzoek bleken zowel verkeersintensiteit als aanwezige
passagemogelijkheden (tunnels, duikers, …) geen aantoonbaar effect te hebben op het aantal
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verkeersslachtoffers. Bij toenemende breedte van de weg daarentegen werden wel minder
egelslachtoffers gevonden, wat zou kunnen wijzen op een vermijdingseffect. In bos of
stedelijk gebied werden respectievelijk 96% en 32% meer slachtoffers geteld dan in agrarisch
gebied.
Verkeersdoden zijn van toenemend belang voor kleine populaties van zeldzame dieren. Zo is
mortaliteit in het verkeer in Groot-Brittanië de belangrijkste doodsoorzaak voor dassen
(Meles meles). De resultaten van een studie van Clarcke et al (1998) naar de mortaliteit in het
verkeer van Dassen doen vermoeden dat bij een toenemende verkeersintensiteit de vermijding
van wegen evenredig toeneemt. Goede ontsnippering van leefgebieden, en maatregelen
waarbij bepaalde secundaire banen verkeersarm worden gemaakt, kunnen misschien
verlichting brengen.

2.4.3. Vogels

Onder de vogels maken slechts 10 soorten in Vlaanderen 96% van de verkeerslachtoffers uit.
Merel en Huismus werden door Rodts et al. het meest geteld, niet verwonderlijk gezien het
voorkomen van deze soorten en hun aangepaste levensstijl aan de aanwezigheid van mensen.
Het verrassend lage aandeel van de huismus doet vermoeden dat de soort het niet echt goed
doet in onze streken.

Tabel 5. De 10 meest aangetroffen faunaslachtoffers onder de vogels in Vlaanderen
(1995 - 1996). Kleine zangvogels zijn in deze tabel waarschijnlijk
ondervertegenwoordigd.

Soort %

Merel
Huismus
Fazant
Houtduif
Waterhoen
Wilde eend
Ekster
Kokmeeuw
Zwarte kraai
Zanglijster

49,0
9,1
8,7
6,4
5,9
5,2
4,1
3,5
2,2
1,8

Uit deze resultaten blijkt duidelijk dat de gevoeligheid voor aanrijdingen sterk
soortafhankelijk is. Naast abundantie is gedrag een bepalende factor. Zo zijn traag
opvliegende dieren als Houtduif en Fazant relatief vaak verkeersslachtoffer. Uitgezette
exemplaren van Fazant vertonen niet de terughoudendheid van wilde dieren in de omgeving
van mensen, en fourageren dan ook gemakkelijker in de buurt van wegen. De Merel vertoont
tijdens het voorjaar een uitgesproken rivaliteit: mannetjes vliegen vaak laag over de straat
terwijl ze elkaar nazitten. Soorten als Ekster en Zwarte kraai zijn relatief handig in het
ontwijken van voertuigen: hoewel ze zeer vaak naast en op de weg foerageren (onder andere
op faunaslachtoffers), en abundant zijn, worden ze weinig aangereden.
In een onderzoek van Hell et al. (2005) in Slowakije was de mus (Passer domesticus en
Passer montana samen) het meest waargenomen faunaslachtoffer onder de vogels. Dit is naar
alle waarschijnlijkheid te wijten aan het algemeen voorkomen van deze soort. Ook hier werd
een opvallend hoog aandeel (5,4% van alle vogelkarkassen) van een uilensoort (Asio otus)
aangetroffen. Het betrof hier meestal jonge, onervaren vogels. Dit komt overeen met
bevindingen van Rodts et al.
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Muizeneters zijn in het bijzonder gevoelig voor aanrijdingen. Wegbermen zijn een geschikte
habitat voor muizen, waardoor roofvogels als Torenvalk en uilensoorten door de berm
aangetrokken worden. Vooral uilen steken tijdens de jacht de weg vaak laag over. Dit
verklaart het relatief hoge aandeel uilen onder de faunaslachtoffers. In gebieden waar deze
soorten om bescherming vragen, wordt de putwerking van wegen best grondig in
beschouwing genomen.

2.4.4. Amfibieën

Voor kikkers is wel een negatief effect op de populatie aangetoond. Amfibieën, en vooral
padden, steken traag de weg over, wat de mortaliteit drastisch verhoogt. Op wegen met een
erg hoge verkeersintensiteit wordt de waarschijnlijkheid dat een amfibie de dood vindt
geschat op 89-98%, terwijl op een weg met 3200 voertuigen per dag dit ongeveer tussen de
34% en de 61% zou zijn.
Mitigerende maatregelen zijn nodig waar:

- Amfibieën wegen (al dan niet periodiek) kruisen.
- Deze wegen een hoge verkeersintensiteit hebben.

Hou bij dat laatste rekening met het tijdstip van de dag waarop de trek zijn piek kent.
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2.5. Geleider

Wegen zijn uitgesproken lineaire elementen in het landschap, en de
wegberm is voor veel dieren en planten een geschikte habitat. Wegen en
bermen kunnen een rol spelen in het verbinden van gebieden met een
hoge natuurwaarde. In sterk verstoorde regio’s kunnen wegbermen een
belangrijke refugiumfunctie vervullen, door als habitat te fungeren voor
soorten die zich anders niet zouden kunnen handhaven. Ze kunnen
daarnaast een rol spelen in de verbreiding van vele planten en ze kunnen
de bewegingspatronen van dier en plant in het landschap richten. We
spreken van de corridorfunctie (geleiderfunctie). Aangezien in de meeste
gevallen (en dit is zeer uitgesproken het geval in Vlaanderen) een weg
regelmatig andere  wegen en andere landschapselementen kruist, kan op
deze plaatsen de geleidende functie zelf afnemen of gehinderd worden.
Op dergelijke punten wordt vaak een verhoogd aantal faunaslachtoffers
aangetroffen.

Figuur 52. Kruispunten hinderen de corridorwerking.

Geluid en visuele prikkels
v a n  k r u i s e n d e
wegelementen hinderen
longitudinale
verplaatsingen via de
wegberm. Op kruispunten
worden dieren die de berm
als corridor volgen,
geforceerd over te steken,
met een hoger aantal
aanrijdingen tot gevolg.

Een belangrijk gevolg van deze corridorfunctie is dat wegen kunnen
bijdragen tot de verbreiding van soorten, waaronder uitheemse en
streekvreemde soorten.
De mechanismen die bijdragen tot de corridorfunctie van wegen zijn
bekend. De berm zelf kan een geschikte habitat zijn voor vele
plantensoorten, die zich van daaruit verder kunnen verbreiden. Dieren
kunnen wegen of houtkanten van wegen volgen, en gebruiken vaak
lineaire elementen in het landschap om zich op te oriënteren en om zich
langs voort te bewegen. Zaden kunnen meereizen in de vacht of maag van
deze dieren (zoöchorie). Windzog van het verkeer kan anemochore
zaden, dit zijn zaden die door de wind verbreid worden, een extra zetje
geven. Zaden kunnen ook langs wegen getransporteerd worden door
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middel van adhesie aan de banden van voertuigen. Op deze manier
worden zaden over zeer grote afstanden getransporteerd. De mens kan
dus verantwoordelijk gesteld worden voor een extreme vorm van
zoöchorie.

Figuur 53. Verbreiding van soorten

Verbreiding
van soorten kan op twee
manieren: in het verlengde
van de weg (B), en vanuit
de bermen naar het
omringende landschap (A).
Beweging in het verlengde
van de weg kan worden
g e p r o m o o t  d o o r
wegverkeer (C).

Op deze corridorfunctie kan ingespeeld worden door middel van een
gericht beheer, en dit kan de verbreidingskansen en verbreidingssnelheid
van vele soorten gevoelig verhogen, ook van pestsoorten. Wegen en
waterwegen bevorderen de verbreiding van enkele invasieve exoten. Ze
fungeren als corridor, habitat, en als bron voor verdere invasie.
Pestsoorten zijn meer frequent aanwezig in bermen van wegen met een
hogere verkeersintensiteit. Vanuit de berm kunnen deze ongewenste
soorten op hun beurt lateraal de omgeving koloniseren. In één onderzoek
waren deze soorten reeds over een afstand van 10 tot 150 meter in het
omliggend landschap terug te vinden. De groeiomstandigheden in de
wegberm verschillen vaak sterk ten opzichte van deze in het omliggende
landschap, en lenen zich in veel gevallen uitstekend voor de vestiging van
exoten. De verhoogde aanwezigheid van exoten en pestsoorten in de
berm is immers vaak een gevolg van de verstoringen bij aanleg van die
berm. Een vergelijkbaar effect bestaat voor halofyten (zoutminnende
planten), die in bermen een ideale habitat zien, door de verhoogde
zoutconcentratie ten gevolge van het strooizoutgebruik. Wegen vertonen
zo voor deze planten een wel zeer uitgesproken corridorfunctie.
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2.6. Randeffecten

Een verlaging van de watertafel bij de aanleg van wegen kan zorgen voor
een verstoring van het vochtregime in de nabijheid van de weg, met
verschuivingen in de soortensamenstelling van de vegetatie tot gevolg.
Dit effect kan gereduceerd worden door de weg hydrologisch te isoleren.

Het snelle verkeer maakt uiteraard indruk op dieren die de weg
benaderen. Dit effect wordt hier geplaatst onder de noemer ‘visuele
stimuli’. Onderzoek wijst uit dat dit geen erg grote invloed heeft op de
meeste vogelsoorten. Vogels ondervinden meer hinder van de
geluidsoverlast die een weg met zich meebrengt. Algemeen is de grootte
van dit effect sterk soortafhankelijk.

Bijkomende aspecten die mee de invloedssfeer van wegen bepalen:
-  Erosie en bijbehorende sedimentatie in verderop gelegen

stroombekkens.
- Nieuwe habitat voor randsoorten.
-  Geassocieerde gebouwen (bruggen, tunnels) en andere elementen

(laanbomen) kunnen voor sommige soorten als habitat fungeren.
Bomen in spoorwegbermen zorgen voor retentie en erosiebestrijding, en
dit geldt natuurlijk ook voor wegbermen. Onderhoud is echter nodig om
te vermijden dat takken op de sporen of de weg geraken, of dat
signalisatie geblokkeerd wordt.
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3. Wegen: mitigatie
3.1. Introductie

De hoofddoelstelling van wegen is en blijft transport. Toch kunnen door
middel van een integrale aanpak vele nevenfuncties verder uitgebouwd en
geoptimaliseerd worden. Dit gaat ook op voor de ecologische functie van
bermen. Hiertoe is steeds een afweging van de verschillende belangen
nodig. Een goed ontwikkelde vegetatie mag bijvoorbeeld niet ten koste
gaan van de zichtbaarheid in bochten of van verkeersborden. Een
dergelijke integrale aanpak vereist steeds een afweging van de
verschillende belangen, het sluiten van compromissen en een
interdisciplinaire samenwerking. Aan de basis van een multifunctionele
aanpak ligt vrijwel steeds een mentaliteitsverandering op beleidsniveau.
Dat is hier niet anders. Het principe voorkomen – mitigeren –
compenseren dient te allen tijde gehanteerd te worden.

Tabel 6. Het principe van voorkomen – mitigeren – compenseren, toegepast op
wegen

Het principe van voorkomen - mitigeren - compenseren toegepast op wegen

Voorkomen
weg niet aanleggen
andere route kiezen voor aanleg
ondergrondse aanleg (tunnel)
weg sluiten voor verkeer
weg verwijderen

Mitigeren
aanleg van passages
weg ingraven / taluds voorzien om geluid en verstoring te weren
fluisterasfalt, betere en stillere voertuigen maken
infiltratie / zuivering van regenwater om verspreiding van polluenten te verminderen
maximumsnelheid verlagen
propere' brandstof en schonere motoren promoten

Compenseren
liefst op een grotere oppervlakte dan het verloren gebied
dicht bij de plaats van aanleg
vervanging van het verloren ecosysteemtype
nieuwe gebied dient kwalitatief beter te zijn dan verloren gebied
voor broedvogels: hou rekening met verloren gebied door geluidsoverlast
vergroten van nabijgelegen natuurgebieden
herstel van nabijgelegen stroomgebieden naar oorspronkelijke vorm
voorzie corridors en stapstenen om connectiviteit in landschap te verhogen
oog voor zeldzame of bedreigde soorten

De aanleg van nieuwe wegtracés in het bijzonder moet weloverwogen
gebeuren. Vaak is het voorzien van mitigerende maatregelen (zoals
faunapassages) in de aanlegfase van een weg op termijn goedkoper en
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efficiënter dan ze nadien te moeten aanleggen. Er zijn veel vormen van
mitigerende maatregelen mogelijk om het negatieve effect van wegen te
verminderen. Over de efficiëntie van veel van deze mogelijkheden is het
laatste nog niet gezegd, goede kwantitatieve gegevens hierover ontbreken
vaak. Van sommige ingrepen is echter de werking min of meer
aangetoond (ook hier ontbreekt vaak nog kwantitatief onderzoek). De
combinatie rasters – faunapassages scoort hier duidelijk hoog, net als
ingrepen in de vegetatie (zichtbaarheid verhogen en dergelijke). Ingrepen
die inspelen op bewustwording en gedrag van chauffeurs zijn duidelijk
gemiddeld minder efficiënt. Dit wil natuurlijk nog niet zeggen dat ze niet
zinvol kunnen zijn in bepaalde situaties. Wellicht kunnen combinaties
van verschillende maatregelen de efficiëntie nog verhogen, maar
duidelijke gegevens hierover ontbreken eveneens.
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3.2. Bermbeheer

Bermen en taluds vervullen een uiteenlopende waaier van functies, van
het huisvesten van wegmeubilair en verkeersborden, het verhogen van de
zichtbaarheid voor chauffeurs, het afremmen van voertuigen die van de
weg raken, het gebruik als vluchtstrook, het herbergen van leidingen,
kabels en rioleringen, het beïnvloeden van de hydrologische
eigenschappen en de stabiliteit van de omgeving van het wegdek tot het
afschermen van licht, geluid en wind. Naast deze functies vervullen
wegbermen ook een ecologische functie: ze vormen een standplaats voor
vele plantensoorten, ze zijn een habitat voor diersoorten en wegen en
wegbermen kunnen als corridor functioneren in het landschap. Open
ruimte is schaars in Vlaanderen, dus is ook het aandeel van de
natuurwaarde van (weg)bermen van belang voor onze ecosystemen.
Daarom zijn (weg)bermen vanuit ecologisch standpunt ‘een geluk bij een
ongeluk’. Naast de klassieke wegberm zijn er ook nog de overhoeken,
‘snippers’ grond die overblijven na de aanleg van een weg. Deze stukken
lenen zich uitstekend voor natuurontwikkeling.

Door de hoge mate van versnippering van onze natuur, zijn bermen dus
een ecologische rol van betekenis gaan spelen. Vooral in landschappen
met een hoge versnipperingsgraad kunnen wegbermen erg waardevol zijn
als ecologische reservoirs. Hieruit blijkt enerzijds hoe erg onze natuur er
aan toe is, maar anderzijds moet men zich realiseren dat bermen een
buitenkans betekenen voor natuurontwikkeling in Vlaanderen. Schrale
graslanden zijn immers schaars geworden in Vlaanderen. Bermen lenen
zich uitstekend tot een natuurontwikkeling door verschraling, omdat ze –
in tegenstelling tot landbouwgebieden – geen functie vervullen die een
hoge opbrengst vereist. Men zou dus kunnen stellen dat ecologisch
beheer niet enkel leidt tot een nuttige, maar zelfs tot een noodzakelijke
functievervulling van bermen.
De Vlaamse overheid doet dan ook inspanningen om deze
functievervulling waar te maken. Eén van de voornaamste initiatieven die
daaruit voortkomt, is het ecologisch bermbeheer. In dit deel wordt de
praktische uitvoering van ecologisch bermbeheer besproken.

De totale bermoppervlakte wordt in Vlaanderen geschat tussen de 25 000
en de 30 000 ha (20 000 tot 25 000 ha langs wegen en 5 000 tot 10 000 ha
langs waterwegen). In juni 1984 werd in Vlaanderen het Bermbesluit
uitgevaardigd, dat van kracht werd op 1 januari 1985. Dit besluit wil het
ecologisch bermbeheer in de hand werken door middel van een aangepast
maaibeheer met het afvoeren van het maaisel. Ecologisch bermbeheer
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wordt toegepast in een pilootproject rond de Brusselse ring en sindsdien
op een groot deel van de Vlaamse autosnelwegen. Het afvoeren van het
maaisel zorgt voor een verschraling van de bodem, waardoor deze een
soortenrijkere vegetatie kan herbergen (zie ook Figuur 4). In Vlaanderen
vindt een doorlopende aanrijking van de bodem met nutriënten plaats,
deels vanuit landbouw en industrie e.a… Hierdoor worden bodems
voedselrijker, wat in regel leidt tot een monotone, soortenarme vegetatie,
die vanuit ecologisch oogpunt minder interessant is. Op een armere
bodem krijgen enkele competitiekrachtige soorten als Grote brandnetel
(Urtica dioica), niet de kans om de hele berm in te palmen, waardoor
andere planten zich beter kunnen vestigen. Zulke omstandigheden leiden
dan ook tot een soortenrijkere wegberm, die niet alleen vanuit ecologisch
standpunt waardevoller is, maar die ook een lust voor het oog kan zijn
door de veelheid aan bloeiende soorten. Bovendien is de totale
biomassaproductie lager, waardoor minder gemaaid zal moeten worden.
Het maaien met afvoer geeft de beheerder daarenboven een middel om de
vegetatie in de berm te sturen. De maaifrequentie, het maaitijdstip en de
manier van maaien zijn de belangrijkste factoren die het vegetatietype in
bermen kunnen sturen. Nederlands onderzoek heeft uitgewezen dat 2
maal per jaar maaien met afvoeren van het maaisel het ecologisch meest
interessante florabeheer is, en resulteert in een soortenrijkere vegetatie,
met meer kleine zoogdieren, insecten, reptielen, vogels, ….

Figuur 54. De toplaag voedselarm maken.

A. Maaien met afvoer
maaisel

B. Plaggen of afgraven
toplaag (*)

C. Bovengrond vervangen
door voedselarme grond
(*)

D. Voedselarme grond
aanbrengen op rijke
grond

E. Profiel omkeren

(*): snel en duurzaam, maar
intensief.

Toch blijkt differentiatie van de vegetatie voor veel organismen net zo
belangrijk te zijn als een hoge soortenrijkdom. Veel dieren hebben
behoefte aan de nodige structuurvariatie. Dit komt omdat dieren vaak
behoefte hebben aan verscheidene leefomgevingen gedurende hun
levenscyclus. Deze behoefte is het meest duidelijk aanwezig bij insecten
(denk bijvoorbeeld aan de verschillende levensstadia van vlinders).
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Aangezien insecten laag in de voedselketen staan, heeft de aan- of
afwezigheid van deze groep steeds een weerslag op de hogere
diersoorten. Het tijdstip van maaien is bijvoorbeeld erg belangrijk voor
dagvlinders. Doordat verschillende vlindersoorten hun cyclus op andere
tijdstippen doorlopen, kan een welbepaald maaibeheer bepaalde
vlindersoorten bevoordelen of benadelen. Ongeveer 80 soorten van de
Nederlandse dagvlinderfauna zijn onder andere in bermen (met
ecologisch maairegime) terug te vinden. 3 tot 5 keer per jaar maaien
resulteert in sommige gevallen in meer broedgevallen van vogels. Het
verlagen van de maaifrequentie, en het niet maaien in het najaar, leiden
dan weer tot een verhoogde beschikbaarheid van beschutting en zaden als
voedsel in najaar en winter, wat gunstig is voor voedselbeschikbaarheid
voor ondermeer granivore en insectivore vogels.

Een hogere structuurvariatie in de bermen kan bekomen worden door een
differentiatie in het beheer. In het kader van het ecologisch bermbeheer
kan hierin worden voorzien door enerzijds zones met een ander
maaibeheer in te richten (ruigten en bossen), en anderzijds door te maaien
in ‘blokken’, dit wil zeggen dat er bepaalde stukken worden
overgeslagen, die dan op een ander tijdstip gemaaid zullen worden. Dit
voorziet de aanwezige fauna van een refugium, en spreidt het
beheerswerk over een grotere periode.

Ruigtes ontstaan doorgaans doordat een grasland niet meer gemaaid
wordt. Blijft dit zo, dan gebeurt na verloop van tijd spontaan een
successie naar bos. Ruigtes zijn op zich interessante vegetaties, dus gaan
gebieden die een ruigte moeten worden, één keer om de drie jaar gemaaid
worden om de successie naar bos tegen te houden, en verdere verrijking
te voorkomen. Verschillende grotere planten van graslanden kunnen zich
in ruigtes handhaven. Bovendien krijgen deze planten de mogelijkheden
om te bloeien en zaad te zetten, waardoor ze zich kunnen verbreiden, en
voedsel leveren voor andere organismen. Maaien met afvoer van het
maaisel brengt mee dat er in de winter weinig schuilgelegenheid is voor
overwinterende organismen. Veel insecten zijn afhankelijk van een
strooisellaag voor hun overwintering. In ruigtes vinden deze dieren de
nodige beschutting.
Bomen en struiken in de wegberm kunnen verschillende voordelen met
zich meebrengen:

- Bomen en struiken maken de berm erosiebestendig, vaak wordt een
mix van grassen en kruiden ingezaaid om een eerste versteviging
op een pas aangelegd talud te verkrijgen.

- Het fixeren van zware metalen en aerosolen.
- Habitat voor verschillende dieren
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- Mogelijke toepassing als hop-over
Het gebruik van kleinere boomsoorten is aan te bevelen, omdat het
minder veiligheidsrisico’s met zich meebrengt.

Wegbermen zijn dikwijls gekenmerkt door uitgesproken habitat-
gradiënten. Dit wordt vaak nog benadrukt door het beheer van de berm.
De geul naast een weg vangt regenwater op van zowel de weg als een
deel van het omliggende landschap en verschaft mogelijkheden voor de
vestiging van vochtminnende planten. Schouders in de berm zijn
daarentegen weer gekenmerkt door droge groeiomstandigheden.

Figuur 55. Ecologisch inrichten van overhoeken.

Overhoeken
kunnen een aanzienlijke
oppervlakte beslaan en
goed ecologisch ingericht
worden met graslanden
(maaibeheer), struiken en
bomen, en waterpartijen, al
dan niet voorzien van
filterende (water)planten.
Geulen en duikers werken
tot op zekere hoogte
ontsnipperend en kunnen
meegenomen worden in het
ontwerp.

Dit alles verklaart waarom in wegbermen regelmatig zeldzame of
habitatspecifieke soorten aangetroffen worden. De alfa-diversiteit (het
totaal aantal soorten) in wegbermen kan erg hoog zijn. In de nabijheid
van de weg zijn kan de chemische invloed van metalen, strooizouten en
biociden (indien deze gebruikt worden) zeer uitgesproken zijn. Biociden
worden op veel plaatsen nog steeds gebruikt, hoewel het verboden is in
Vlaanderen, met soms nefaste gevolgen voor lagere diersoorten in de
wegberm.
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Figuur 56. Diversiteit creëren in de wegberm.

Beheersingrepen
zoals maaien kunnen voor
een gradiënt in de
begroeiing zorgen Van
h o g e  n a a r  l a g e
beheersintensiteit verkrijgt
men een opeenvolging van
kruidige vegetatie (1, 2)
naar struiken en bomen (3,
4 ) .  Zo  word t  de
zichtbaarheid gewaarborgd
terwijl ook een zekere
diversiteit in de vegetatie
blijft bestaan. Dit komt in
de eerste plaats insecten
(vb. vlinders) ten goede.

Figuur 57. Bermen en invallend zonlicht

Expositie
In de meeste gevallen van
bermen met een zekere
helling heersen op de ene
berm andere groeicondities
dan op de andere, door het
verschil in expositie.

Figuur 58. Verschillen in expositie

Expositie
Door de verschillende hoek
van het invallend zonlicht
tussen de noord- en
zuidhelling, kunnen de
groeiomstandigheden sterk
van elkaar verschillen.
Hierbij zijn de Z en ZW
zijde droog en warm,
terwijl de N en NO zijde
koel en vochtig blijven.

Waar nood is aan zuivering van afstromend hemelwater kunnen
helofytenfilters ingeschakeld worden, bv. op vochtige plaatsen in
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bermen of overhoeken. De voornaamste toepassing van deze technologie
is niet geassocieerd met wegen, maar met de plaatselijke filtering van
kleine hoeveelheden afvalwater.
Algemeen kan bij een ecologisch gericht bermbeheer rekening gehouden
worden met de volgende aandachtspunten (74):

- Kosten minimaliseren
- (Verkeers)veiligheid maximaliseren
- Visuele kwaliteit waarborgen terwijl ecologische waarden behouden blijven
- Erosie reduceren
- Exoten bestrijden
- Biodiversiteit verhogen
- Ontsnippering van het landschap
- Faunaslachtoffers minimaliseren
- Integrale, duurzame aanpak die gericht is op multifunctionaliteit

Vele van deze punten staan in interactie met elkaar, waarbij steeds
afwegingen zullen gemaakt moeten worden naar de beoogde
doelstellingen toe.
In de praktijk krijgt men te maken met een aantal knelpunten. Hierbij is
het probleem van de verwerking van het maaisel één van de belangrijkste.
Dit maaisel kan in principe gebruikt worden als veevoeder, als mulch of
kan gecomposteerd, vergist of voor (groene) energiewinning gebruikt
worden. Composteren is verreweg de meest interessante en meest
realistische oplossing, maar brengt wel een aanzienlijk kostenplaatje met
zich mee.
Het efficiënt beheer van bermen gebeurt aan de hand van beheersplannen.
Deze worden opgesteld met de volgende aspecten voor ogen:

• de verkeersveiligheid
• de inpassing in het landschap
• de ecologische waarde
• de technische uitvoerbaarheid
• de financiële weerslag

Hoewel het bermbesluit al sinds 1985 van kracht is, wordt het nog steeds
niet overal toegepast, voornamelijk omwille van de moeilijkheden die
komen kijken bij de verwerking van het maaisel. Veel is echter verbeterd
met de introductie van machines die in één beurt maaien en afvoeren, en
die gesnipperd maaisel leveren, dat geschikt is om te composteren, mits
voldoende keren of bijmenging van structuurrijk materiaal, té fijn
materiaal zal immers gisten. Hierdoor kunnen steeds meer bermen
ecologisch worden beheerd.
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3.3. Faunapassages
3.3.1. Algemeen

Eerder is dieper ingegaan op de problematiek van habitatfragmentatie,
één van de meest uitgesproken negatieve ecologische effecten van wegen.
In Vlaanderen is spreekwoordelijk ‘het kwaad al geschied’, waardoor de
mitigatie van deze effecten sterk aan belang wint. Mitigatie om een
volledig veilige oversteek van dieren mogelijk te maken kan enkel door
over een zekere afstand de weg te verhogen (in de vorm van een tunnel of
doorgang onder de weg) of te begraven (in de vorm van een wildbrug of
ecoduct over de weg), met andere woorden door de aanleg van
faunapassages.
Dit kan op verschillende schaalniveau’s gebeuren, van kleine tunnels tot
constructies die vele tientallen meters lang zijn. De combinatie van
faunapassage met rasters en muren is efficiënt gebleken om het aantal
faunaslachtoffers in het verkeer sterk te reduceren, en verdient derhalve
aanbeveling als mitigerende maatregel. Dat structuren als buizen en
duikers efficiënt kunnen zijn, wordt ondersteund door waarnemingen van
spontaan gebruik van dergelijke structuren, ook als deze niet als
faunapassage aangelegd zijn. Bij regelmatig gebruik van deze passages
wordt het barrière-effect van wegen beduidend verminderd, en wordt het
aantal aanrijdingen met dieren sterk naar beneden gehaald. Hierbij is het
belangrijk dat deze passages aangepast worden aan de doelsoorten,
waarvoor ze worden aangelegd. Dit kan door een aanpassing van:

- de gebruikte materialen
- dimensies
- inplanting in het landschap

Soorten kunnen immers erg verschillend reageren op eigenschappen van
faunapassages wat tot gevolg heeft dat, om maximale connectiviteit te
bereiken, een veelheid aan verschillende passages van verschillend model
en grootte wenselijk is. Dit betekent tevens dat mitigatie voor een aantal
verschillende doelsoorten tegelijk, niet eenvoudig is, en een veelheid van
uiteenlopende maatregelen zal vergen. In de eerste plaats bepaalt het type
passage welke diersoort ze gebruikt. Maar onderzoek onderstreept tevens
het belang van de onmiddellijke omgeving van de faunapassage.
Vegetatie nabij of rond de faunapassage doet het gebruik ervan toenemen,
wat erop wijst dat er belang gehecht moet worden aan de nabije
omgeving bij de planning en inrichting van dergelijke mitigerende
maatregelen.
Daarnaast is de locatie van de faunapassage in het landschap van belang.
Over de lengte van een weg beschouwd, zijn er immers plaatsen met een
hogere oversteekfrequentie. Aanrijdingen met dieren gebeuren
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bijvoorbeeld minder snel op verheven secties van een weg, in de
nabijheid van faunapassages of duikers, en meer in de nabijheid van
vegetatie. Het is redelijk te veronderstellen dat faunapassages op deze
plaatsen (relatief rustig plaatsen, waar bepaalde habitatelementen zoals
houtkanten de weg kruisen, nabij wildpaden, …) efficiënter zullen zijn.
Hierbij moet rekening gehouden worden met dagelijkse trek
(bijvoorbeeld tussen voedsel- en rustgebieden), seizoenstrek, het
uitzwermen van jonge dieren naar nieuwe leefgebieden en kan bijzondere
aandacht uitgaan naar de weinig mobiele soorten. Deze laatste hebben
een grote nood aan goede verbindingselementen.
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Figuur 59. De weg als semi-permeabele barrière

Een weg
zonder voorzieningen werkt
a l s  semi-permeabe le
barrière: een deel van de
organismen die willen
o v e r s t e k e n  w o r d e n
afgeschrikt. Van diegene
die de oversteek wagen
wordt een deel aangereden.

Figuur 60. Barrièrewerking tegengaan

Een degelijk raster
aanbrengen maakt de
barrièrewerking nagenoeg
absoluut (uiteraard niet voor
vogels, ongewervelden en
andere kleine dieren). Het
probleem van aanrijdingen
is opgelost, maar populaties
aan beide zijden van de weg
zijn van elkaar afgesloten,
met alle (negatieve)
gevolgen vandien.

Figuur 61. Ontsnippering

De combinatie
van een hekwerk met
ontsnipperende maatregelen
zoals faunapassages werkt:
aanr i jd ingen  worden
voorkomen, en met een
goede dimensionering en
inrichting van de passage
wordt de barrièrewerking
van de weg tot een
minimum herleid.
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Een succesvolle verbinding maken door middel van een faunapassage
staat of valt met een doordacht design, een goede inplanting in het
landschap, en een goede geleiding van en naar de passage.
Ook op kleinere schaal zijn enkele aanpassingen mogelijk om
faunaslachtoffers te voorkomen. Hierbij wordt gedacht aan de
problematiek rond verhoogde middenberm, of de gevoeligheid van
sommige vogels om aangereden te worden. Maatregelen om dergelijke
verschijnselen te verzachten, kunnen ook vallen onder de noemer
‘faunapassage’.

Figuur 62. Barrièrewerking beperkt uitwisseling

Barrièrewerking
van de weg beperkt de
(genetische) uitwisseling
tussen populaties, en
hindert dieren in hun
beweging door het
landschap, op zoek naar
voedsel, schuilplaatsen en
partners.

Figuur 63. Ontsnippering bevordert uitwisseling

Ontsnippering
door de aanleg van een
f a u n a p a s s a g e  i n
combinatie met een goede
geleiding (rasters) werkt in
o p  z o w e l  d e
barrièrewerking als op de
putwerking van de weg.
Zo wordt zowel de
natuurwaarde als de
verkeersveiligheid van het
gebied opgewaardeerd, en
wordt een permanente
genetische uitwisseling
tussen de verschillende
popula t ies  mogel i jk
gemaakt.
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Figuur 64. Verhoogde middenberm

Verhoogde middenberm
Dieren zitten ‘gevangen’ in het
midden van de weg, en worden
zo extra kwetsbaar om
aangereden te worden. Door
met regelmaat op grondniveau
een onderbreking te voorzien,
maken dieren toch nog een
kans om uit deze situatie te
ontsnappen. Dit kan een eerste
stap zijn naar verdere
mitigatie.

Figuur 65. De ‘hop-over’

Vogels
die laag over de weg vliegen
zijn bijzonder gevoelig voor
aanrijdingen. Om dit te
voorkomen, kunnen hogere
aanplant ingen voorzien
worden  in  de  berm
(bijvoorbeeld van Italiaanse
populier), om overvliegende
vogels te verplichten hun
vliegpad hoger te leggen. Dit
kan gezien worden als een
eenvoudig type faunapassage
voor vogels (de ‘hop-over’)

Een grote vraag is: hebben passages het beoogde effect? Het is belangrijk
dat de locatie en de eigenschappen van de faunapassage goed afgestemd
worden op de doelsoorten waarvoor ze ontworpen zijn. Door een
voorafgaande studie van het gedrag van de doelsoorten en van de locatie
en intensiteit van aanrijdingen kan een geschikte locatie voor de
faunapassage bepaald worden. Indien gebruik gemaakt wordt van
bestaande structuren (zoals duikers), ligt deze locatie uiteraard al vast.
Het is nuttig te weten welke dieren de faunapassage gebruiken, en welke
aanpassingen bijgevolg nodig zijn om het gebruik ervan aan te moedigen.
Dit kan zowel nuttig zijn, voorafgaand aan aanpassingen van bestaande
structuren, als ter evaluatie van aangelegde faunapassages. Er zijn
verschillende methodes ontwikkeld om aan monitoring te doen.
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Monitoring
Een goede monitoring van het gebruik van faunapassages is belangrijk,
want na de aanleg rijst niet enkel de vraag of een passage gebruikt wordt,
en door welke soorten, maar ook hoe vaak een passage gebruikt wordt.
Het is immers vooral dit laatste gegeven dat veel vertelt over de bijdrage
aan de ontsnippering!
Een overzicht van de verschillende onderzoeksmethodes die gebruikt
kunnen worden om de werkzaamheid van faunapassages te onderzoeken,
wordt gegeven in Brandjes & Smit, 1996. Een overzicht van de
bruikbaarheid van inventarisatiemethodes per doelgroep wordt verder
gegeven in Tabel 7.

Inventarisatie wordt best gecombineerd met een enquête onder
terreinbeheerders. Hierin kan gepeild worden naar de volgende
waarnemingen:

• Pootafdrukken
• Haarplukken / velletjes
• Uitwerpselen

Specifieke inventarisatie van gebruik gebeurt vaak met sporenonderzoek,
wat redelijk intensief werk is. Sporen op zandvlakken of inktbedden zijn
zeer geschikt als inventarisatiemanier. Nadeel is wel dat ze visueel
zichtbaar en ook voelbaar zijn en zo het gebruik van de passage kunnen
beïnvloeden, wat de betrouwbaarheid van de inventarisatie natuurlijk niet
ten goede komt (wel lijkt dit remmend effect bij zandbedden eerder
beperkt te zijn). Kleine dieren volgen bijna steeds de wand van een
passage, inventarisatie gebeurt in dit geval door een inktbed in een kleine
buis, die tegen beide wanden gelegd wordt. Ook deze buis kan een
invloed uitoefenen op het gebruik van de passage, voorzichtigheid in het
interpreteren van de resultaten is steeds gewenst.
Sporenonderzoek zegt veel over de frequentie waarmee faunapassages
gebruikt worden, maar niet over het aantal dieren dat de passage
gebruikt. Een passage kan immers meerdere malen door hetzelfde dier
gebruikt worden.
Om vertekening van resultaten door dieren die de passage in- en uitgaan
aan dezelfde kant, maar er niet doorheen gaan, te verminderen worden
best de beide uiteinden van de voorziening simultaan geïnventariseerd en
vergeleken. Kleine zoogdieren kunnen zich ook permanent op ecoducten
(vb. in stobbenwallen) ophouden, hiermee dient rekening gehouden te
worden bij de inventarisatie. Grotere zoogdieren, zoals de ree, kunnen
over zandbedden springen als deze niet lang genoeg zijn.
Faunapassages worden ook soms door mensen gebruikt, probeer dit
zoveel mogelijk te vermijden door gangbare wandel- en recreatiepaden zo
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aan te leggen dat menselijke aanwezigheid in de buurt van de passage
geminimaliseerd wordt. Borden en infopanelen kunnen aangebracht
worden om mensen te informeren, maar prikkelen soms de
nieuwsgierigheid en kunnen zo contraproductief werken.

Zandbedden zijn voornamelijk geschikt voor monitoring van grotere
dieren (vb. op ecoducten), voor kleinere dieren dient een zo fijnkorrelig
mogelijk materiaal gebruikt te worden, maar dan nog blijven
determinaties vaak moeilijk. Gebruik van fijn zilverzand in een zandbed
geeft nauwkeurigere pootafdrukken, waardoor deze beter gedetermineerd
kunnen worden. Zandbedden hebben nauwelijks een remmende werking
op dieren. Ze zijn goedkoop, en geven een mogelijkheid tot
soortenherkenning. Daartegenover staat dan weer dat zandbedden
intensief opgevolgd moeten worden, het resultaat is niet meeneembaar en
wind en droogte kunnen sporen onherkenbaar maken (wat een nog
intensievere opvolging wenselijk maakt).
Inktbedden op hun beurt, zijn geschikter voor monitoring van kleinere
dieren. Een mengsel van parrafine-olie en koolstof verdient aanbeveling
voor inktbedden. Inktbedden tenslotte, geven een uitstekende
soortenherkenning (beter dan zandbedden), zijn meeneembaar, kunnen
bewaard worden en zijn watervast. Nadelen zijn dat er een aanzienlijke
remmende werking kan optreden (ook springen katten bijvoorbeeld vaak
over het inktbed en niet over het zandbed, dit kan voor andere diersoorten
ook opgaan), en dat er een hoge mortaliteit kan optreden bij
ongewervelden die zich in de inkt begeven (beperk monitoring in tijd!).
Het gebruik maken van elektronische tellers heeft het voordeel dat het
geen of weinig remmende werking heeft op het gebruik van een passage,
en dat het een arbeidsextensieve methode is. Daartegenover staat dat
soortherkenning niet mogelijk is, een enkele passant kan gemakkelijk
meerdere registraties opleveren, en de kans op diefstal is reëel.
Salamanders worden (door hun trage voortbewegen en/of kleine omvang)
niet geregistreerd door elektronische tellers.
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Tabel 7. Verschillende inventarisatiemethoden en hun geschiktheid per doelgroep
(55).

Sporenbed 

(zand en 
leem)

Inktbed Foto- en 

video- 
registratie

Haaranalyse Infrarood-

detectoren

Verkeers-

camera's

Fluoresce-

rende inkt

Vang-

methoden

Grote hoefdieren
Edelhert x - x x x 0 - -

Ree x - x x x 0 - -
Wild zwijn x - x x x 0 - -

Landgebonden 
roofdieren

Vos x x x x x - 0 -
Das x x x x x - 0 -

Overige marterachtigen x x x 0 x - 0 x
Boomgebonden 

zoogdieren
Boommarter 0 0 x 0 x - - -

Eekhoorn 0 0 x 0 x - - -
Slaapmuizen - - x x x - - x

Watergebonden 
zoogdieren

Otter x x x 0? x - 0 -
Bever x x x 0? x - 0 -

Waterspitsmuis / 
Noordse woelmuis x x x x x - x x

Kleine landgebonden 
zoogdieren

Haas x x x - x - x 0
Konijn x x x - x - x 0

Egel x x x - x - x x
Muizen, spitsmuizen x x x x x - x x

Vleermuizen - - x - x - - x
Reptielen

Ringslang x? 0? - - 0? - 0 -
Overige slangen x? 0? - - 0? - 0 -

Hagedissen 0? x - - 0? - 0 -
Amfibieën 0 x - - - - 0 x

Grondgebonden 
insecten

Insecten: droge habitats - 0 - - - - - -
Insecten: natte habitats - 0 - - - - - -

Vliegende insecten
Vlinders - - - - - - - -

Libellen - - - - - - - -
x: geschikt, 0: niet optimaal, -: ongeschikt
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Efficiëntie
Een fundamenteel probleem met mitigatie is dat er vaak grote
onduidelijkheid bestaat over de efficiëntie van de gebruikte maatregelen.
Daarenboven zijn studies naar efficiëntie vaak beperkt in hun opzet, en
worden factoren als kosten – batenverhouding, of het in rekening brengen
van de nodige omgevingsvariabelen, niet of nauwelijks toegepast.
Efficiëntie van faunapassages wordt vaak bepaald aan de hand van het
aantal succesvolle passages, zonder dieper in te gaan op abundantie van
de doelsoorten in de omgeving, de nood aan of het plaatsvinden van
migratie, of de mogelijke werking van (goedkopere) alternatieven.
De volgende punten gaan dieper in op deze problematiek:

- Algemeen is er een groot tekort aan onderzoek naar de efficiëntie.
Het op voorhand definiëren van criteria over wat als een
succesvolle passage kan beschouwd worden, en hoe dit gerelateerd
is met de eigenschappen en abundantie van de doelsoort, gebeurt in
regel niet of onvoldoende. Dit maakt dat de resultaten vaak niet
breed toepasbaar zijn, en dat er gemakkelijk twijfels rijzen bij de
aanleg van nieuwe structuren, vooral wat betreft het kostenbaten
ratio.

-  Onderzoek, gericht naar één enkele soort, kunnen strikt lokaal
zinvol zijn, maar gaan meestal voorbij aan het gegeven dat er een
sterke interactie bestaat tussen soorten onderling, binnen
levensgemeenschappen. Hierdoor zijn soorten vaak niet zonder
meer van elkaar los te koppelen. Ook dit maakt dat de resultaten
mogelijk niet of moeilijk breed toepasbaar zijn, en met de nodige
voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden.

-  Waar de herintroductie of herkolonisatie van grotere dieren
wenselijk is, of reeds plaatsvindt (denk aan everzwijn, das, bever,
lynx, edelhert, …) dient onderzoek te gebeuren naar hoe deze
dieren passages gebruiken en hoe passages ingericht kunnen
worden om (in de toekomst) op de noden van deze doelsoorten in
te gaan. Hetzelfde geldt voor uitgesproken habitatspecifieke
soorten zoals sommige reptielen en amfibieën.

- Een hiaat in het huidig onderzoek (zoals ook hoger al aangegeven
is) is hoe menselijk nevengebruik het gebruik van passages door
dieren beïnvloedt. Faunapassages worden ook (dit is al dan niet de
bedoeling, maar meestal toch nadelig voor de goede werking van
de passage) door mensen gebruikt. Dit is in Vlaanderen in het
bijzonder van toepassing omwille van de hoge menselijke
aanwezigheid in het landschap. Bovendien stuiten kunstwerken die
enkel en alleen voor gebruik door dieren opgericht worden soms op
onbegrip bij recreant en belastingbetaler (terwijl het maar om een
fractie van het totaal aantal kunstwerken dat geassocieerd is met
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wegen gaat). De vraag is dus of medegebruik wenselijk of haalbaar
is, en ten koste waarvan dit kan gaan in termen van gebruik door
doelsoorten. Medegebruik met bepaalde beperkingen kan een
gulden middenweg zijn, bv. als gekozen wordt voor medegebruik
door ruiters. Deze worden mogelijk door veel dieren als minder
bedreigend ervaren.

-  Efficiëntie van faunapassages kan niet bepaald worden op basis
van gegevens over gebruik alleen. Zowel omgevingsvariabelen als
dierspecifieke eigenschappen dienen in rekening gebracht te
worden. Zonder deze gegevens is het onmogelijk om de efficiëntie
tussen passages en doelsoorten onderling te vergelijken, en zo tot
conclusies te komen naar de toekomstige inrichting van andere
passages. Het verwachte gebruik van een passage, gebaseerd op het
voorkomen en gebruik van de doelsoort biedt waarschijnlijk een
veel bruikbaarder inzicht over de passage en het gebruik ervan.
Monitoringsdata kunnen aangevuld worden met data over
voorkomen. Ook veranderingen in lokale abundantie en mobiliteit
kunnen inzicht verlenen in het effect van het aanbrengen van een
passage. Het is goed mogelijk dat slechts een sporadisch gebruik al
voor voldoende genetische uitwisseling zorgt tussen populaties die
anders totaal van elkaar gescheiden zouden zijn. In een dergelijke
situatie zou een passage als een succes beschouwd kunnen worden,
terwijl de gebruiksfrequentie eerder laag ligt (zie volgend punt).

-  Hieruit vloeit voort dat de vraag gesteld moet worden wat de
frequentie van oversteken betekent voor de populatie van de
doelsoort (bv. genetisch)? Het is duidelijk dat hoe hoger de
frequentie van het gebruik van de passage, hoe beter, maar inzicht
is nodig in de gevolgen van dit gebruik op populatieniveau. Vanaf
welke frequentie van gebruik kan een passage een succes voor de
doelsoort genoemd worden?

- Meldingen van roofdieren die het flessenhals (bottleneck) – effect
van een passage (waardoor op die plaats een relatief verhoogde
concentratie van prooidieren voorkomt) aanwenden om
gemakkelijk een prooi te verschalken, zijn zeldzaam en steeds
anekdotisch. Mogelijk gaat het hier eerder om opportunistische en
ongewone gebeurtenissen dan om systematisch opportunisme.
Toch lijkt het niet ondenkbeeldig, maar wel onwaarschijnlijk, dat
een predator lokaal aanleert de passage te gebruiken om
systematisch een gemakkelijke buit binnen te halen.

-  Er is nagenoeg niets gekend over de efficiëntie van specifieke
designs, en vergelijkingen van deze designs (vooral dan tunnel vs.
brug). Een tweede, zo niet nog belangrijker hiaat in het onderzoek
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is de kostefficiëntie van passages (o.a. de “één grote of
verschillende kleinere”-vraag).

-  Gegevens over de beste locatie van faunapassages zijn meestal
beperkt tot algemene inzichten, die vaak beperkt kwantitatief
onderbouwd zijn. Risicospreiding leert de beheerder twee passages
te verkiezen boven één, van drie passages misschien nog te
verkiezen boven twee, terwijl een zesde passage mogelijk niet veel
meer toevoegt aan het geheel. Tenzij het dan weer over een heel
ander type passage gaat.

Bovenstaande opsomming maakt duidelijk dat de kennis over de
efficiëntie van faunapassages nog in de kinderschoenen staat. Het
onderzoek dat reeds gebeurd is, is verdienstelijk, en de methodiek staat
op punt, maar de problematiek is zeer complex, en een duidelijk protocol
en kwantitatieve resultaten ontbreken grotendeels. Samenvattend leidt dit
tot de volgende aanbevelingen voor onderzoek:

-  Definieer op voorhand duidelijke doelstellingen en eisen die de
doeltreffendheid van de passage moeten aantonen (ook op
genetisch vlak).

-  Verzamel voldoende metadata (data over data), zodat de
interpretatie van de resultaten nadien vergemakkelijkt wordt.

-  De effecten van menselijke aanwezigheid op het gebruik, en de
mogelijkheden voor medegebruik.

- Verschillende designs vergelijken op het vlak van efficiëntie.

Bij het inrichten van bestaande kunstwerken als faunapassage kunnen een
aantal relatief eenvoudige ingrepen het gebruik ervan door dieren sterk
doen toenemen:

-  Geleiding naar de passage door rasters (zorg voor een goede
aansluiting).

- Ontmoedigen van nevengebruik door mensen.
- Voorzien van beschutting (door vegetatie, stobbenwal, …).
- Voorzien van een aarden vloer.
- Afschermen van licht en geluid.

Gebruiksfrequentie van faunapassages door amfibieën hangt sterk af van
de directe omgeving en het seizoen.
Conclusies van het onderzoek van Brandjes en Veenbaas (1998) naar het
gebruik van faunapassages (type onderdoorgang langs waterweg):

• Gebruik:
o Alle onderzochte passages werden gebruikt door zoogdieren.
o De ruime meerderheid (82%) werd gebruikt door amfibieën

(tot 50% van de gebruikers).
o Ook gebruik door watervogels en ongewervelden werd

waargenomen.
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o Ruime passages en onderdoorgangen werden frequenter
gebruikt, de lengte van een onderdoorgang heeft een
negatieve invloed op het gebruik.

o Ook de breedte van een loopstrook is voor zoogdieren van
belang.

o Bij zoogdieren en amfibieën is geen voorkeur gevonden voor
een bepaald type materiaal / substraat, waarschijnlijk zijn
andere factoren belangrijker.

o Het weer lijkt slechts een geringe invloed te hebben op
gebruik.

• Per soort:
o Naarmate het seizoen vordert (week 27 – 44), neemt de mate

van gebruik van de passages door zoogdieren en vogels toe.
o De onderzochte passages zijn behalve door mensen en

huisdieren vooral gebruikt door bruine ratten en
(bos)muizen. Daarnaast werd ook gebruik vastgesteld door
egel, vos, hermelijn, bunzing, steenmarter, woelrat,
muskusrat, woelmuizen, spitsmuizen (o.a. waterspitsmuis),
salamanders, kikkers, padden, (water)vogels en insecten.

o Hermelijn en bunzing lopen steeds dicht bij de wand, wat
een indicatie is dat ze beschutting nodig hebben.

o Brede passages zijn door een groter aantal zoogdieren
gebruikt. Vos, steenmarter en muskusrat zijn uitsluitend op
brede doorgetrokken oevers vastgesteld.

o Hoe breder de loopstrook, hoe hoger het gebruik door
hermelijn en bunzing.

o Weinig sporen van egels en muskusratten, geen sporen van
wezels.

Voor onderzoek naar de efficiëntie van faunapassages worden best enkele
richtlijnen in acht genomen.
Gebruik van spoorlijnen voor onderzoek geeft minder vertekening van de
resultaten door geluid en visuele prikkels, het onderzoek kan zich dan
ook beter richten op factoren als dimensies en inrichting van passages.

Gebruik van faunapassages door katten, muizen, ratten en amfibieën lijkt
niet gebonden te zijn aan de breedte en inrichting van de passage. Kleine
zoogdieren verkiezen vaak zelfs een wat nauwere passage (< 1 m), omdat
deze meer beschutting biedt. Voor andere dieren gaat in regel het
omgekeerde op: hoe groter de dimensies van de passage, hoe meer
soorten de passage gebruiken, en hoe meer het gebruik ervan toeneemt.
Dit leidt onvermijdelijk tot de conclusie dat in sommige situaties
verschillende types faunapassages in dezelfde regio nodig zullen zijn om
ontsnippering voor uiteenlopende diersoorten te bereiken. Enkele grote
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stenen voor de faunatunnel plaatsen om ongewenst medegebruik tegen te
gaan kan ook de efficiëntie van de voorziening ten goede komen.
De openheid of relatieve doorsnede van een passage wordt als volgt
gedefinieerd:

€ 

openheid =
(breedte* hoogte)

lengte
Deze openheid vertoont voor zoogdieren een sterke correlatie met het
gebruik van de passage, voor amfibieën is een dergelijke correlatie niet
teruggevonden. Voor hertachtigen zijn een minimumbreedte en hoogte
van 4 meter een goede richtlijn. Een minimale relatieve doorsnede
bedraagt voor Edelhert ongeveer 2, voor Ree ongeveer 1. Daarnaast dient
de tunnel zo kort mogelijk te zijn, en wordt er best voldoende beschutting
voorzien in de vorm van vegetatie nabij de ingang en uitgang van de
tunnel. Het eerste seizoen dat de tunnel in gebruik is, kan overwogen
worden lokmiddelen te plaatsen om het gebruik ervan aan te moedigen.
Tunnels zijn in regel efficiënter dan overspanningen voor vergelijkbare
groottes (maar merk op dat de efficiëntie van een tunnel sterk afneemt
met de lengte van deze tunnel), en zijn goedkoper in aanleg bij de aanleg
van een nieuwe weg. Voor grotere passages leveren overspanningen
onmiskenbare voordelen (vb. Betere mogelijkheden voor begroeiing).

Aanleg van nieuwe structuren
Bij de aanleg van een nieuwe weg bestaat de kans om meteen
faunapassages te voorzien. Het aanbrengen van deze voorzieningen in de
aanlegfase van de weg scheelt aanzienlijk in kostprijs (nadien aanleggen
van passages is steeds duurder). Waar een populatiegroei te verwachten is
– al dan niet door de introductie van nieuwe soorten – of waar
onduidelijkheid is over hoe de dieren zullen reageren op wildtunnels, en
of er een populatiegroei te verwachten is, of waar de introductie van
nieuwe soorten gepland of verwacht wordt, kan beter voor meer dan één
passage gekozen worden (met verschillende dimensies). Dit kan veel
goedkoper uitkomen dan achteraf nog een tunnel extra voorzien. Onder
‘nieuwe structuren’ verstaan we in de eerste plaats kunstwerken die
speciaal aangelegd worden met als hoofdfunctie de veilige passage van
dieren over of onder de weg te garanderen. Detailbesprekingen van
nieuwe structuren zijn verder in dit deel terug te vinden (passages A - J).
De invloed van geluid en (kunst)licht op biota is in sommige gevallen
niet te onderschatten. Faunapassages dienen dan ook zoveel mogelijk
afgeschermd te worden van licht en geluid, teneinde het gebruik ervan te
maximaliseren. Dit kan door het plaatselijk uitdoven, wegnemen of
selectief richten van (kunst)licht, of door het voorzien van
geluidsreducerende en lichtondoorlatende schermen. Toepassing van deze
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laatste is vooral belangrijk op wildbruggen. Een ecoduct wordt dan ook
best voorzien van schermen (minimaal 2 meter hoog), om visuele en
auditieve prikkels te voorkomen.

Figuur 66. Een ecoduct wordt best afgeschermd.

Dwarse doorsnede
door een viaduct, links met
wegdek (als referentie),
rechts ingericht als ecoduct
of wildbrug. Bemerk naast
de aanwezigheid van
begroening, dat er een
groot, ondoorlatend scherm
is geplaatst, en dat naburige
s t r a a t v e r l i c h t i n g  i s
verwijderd.

Bij het aanleggen van nieuwe passages dienen sommige maatregelen
genomen te worden ter optimalisatie van de passage naar de gegeven
doelgroep. Dit kan gaan van vorm en dimensies van de passage tot
inrichting en voorzien van beschutting. Goed onderzoek hiernaar wordt
uitgevoerd, maar is schaars. Meer onderzoek naar werking van passages
voor bepaalde doelgroepen is aan te moedigen. Enkele recente
bevindingen zijn:

- Reptielen geven de voorkeur aan ronde passages, terwijl amfibieën,
konijnen, huisdieren rechthoekige tunnels verkiezen. Er is geen
voorkeur geobserveerd in geval van kleine zoogdieren en
roofdieren.

-  Paddentunnels zijn best bovenaan open (vb. voorzien van een
rooster). Groene kikker en Gewone pad gebruiken deze aangepaste
tunnels, en vooral als ze voorzien zijn van een aarden vloer in
plaats van kale beton.

-  Muizen hebben baat bij kleine faunapassages, voorzien van
beschutting door vegetatie, en niet teveel ruimte tussen de
verschillende passages.

- Geleidingswanden met gebogen vorm bij een paddentunnel bieden
een minimum aan bescherming tegen roofdieren en uitdroging door
de zon, maar zijn moeilijker in onderhoud.

-  Tussen soorten onderling blijkt heel wat selectiviteit voor
verschillende oplossingen te bestaan, dit onderstreept het belang
van een goede afstemming van de passage op de beoogde
doelsoorten.
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Lokaal onderzoek, specifiek op de beoogde doelsoorten, is dus van groot
belang om een correcte inschatting te krijgen van mogelijk gebruik van
passages.
Algemeen geldt dat de dimensie een sterke bepalende factor is voor het
gebruik van de passage. Het belang ervan varieert echter van diersoort tot
diersoort. Daarnaast is het ook een sterke beperkende factor, want
algemeen geldt dat het kostplaatje toeneemt met de grootte van het
kunstwerk. Europese ecoducten met een breedte van minder dan 20 meter
hebben een opvallend lager gebruik dan bredere wildbruggen. Rond deze
afmeting blijkt dus een belangrijke drempelwaarde te zitten. Vanaf 60
meter breedte wordt de structuur door vrijwel alle aanwezige soorten
gebruikt. Ecoducten met een vorm die in het midden vernauwt, kunnen
voor sommige dieren afschrikkend werken, tenzij de afmetingen van de
passage groot gehouden worden (bv. 30 meter in het midden en 80 meter
aan de aanzet).

Figuur 67. Dimensionering: algemeen principe

Dimensionering
Een passage die een grotere
afstand moet overbruggen,
moet breder en hoger zijn,
en wordt – indien mogelijk
– voorzien van centraal
geplaatste, lichtdoorlatende
openingen.



92

Gebruik maken van bestaande structuren.
Sommige bestaande structuren worden door dieren gebruikt als
faunapassage. Toepassing van bijzondere aanpassingen kan dit
medegebruik doen toenemen. Detailbesprekingen van deze aanpassingen
zijn verder in dit onderdeel terug te vinden.
Dit soort nevengebruik vinden we in de eerste plaats terug bij duikers. Dit
zijn structuren die onder het wegdek door gaan, en doorgaans aangelegd
zijn om water af te voeren. Duikers worden gebruikt als rustplaats en
passageweg (door muizen en wezels, en zelfs door Lynx rufus (Bobcat),
wat aantoont dat ook grotere dieren ze kunnen gebruiken). Het gebruik
van duikers als faunapassage neemt toe met de dimensies van de duiker
en met de aanwezigheid van struikgewas in de onmiddellijke
aanwezigheid van de duiker. Het gebruik van duikers als faunapassage
neemt dan weer af met toenemende verkeersintensiteit, geluid en
wegbreedte. De rol van duikers als faunapassages kan, mits relatief kleine
aanpassingen, vaak nog verbeterd worden (zie verder).

Wanneer bestaande structuren worden aangepast om het gebruik als
faunapassage mogelijk te maken of te bevorderen, wordt gesproken over
niet-specifieke faunapassages. Passages met menselijke hoofd- of
nevengebruik zijn een interessant concept, temeer omdat dergelijke
structuren ongetwijfeld op meer bijval kunnen rekenen bij het grote
publiek (dat er gebruik van kan maken). Het valt echter nog te bekijken
wat de invloed is van het menselijke gebruik op het gebruik door dieren
(zowel kwalitatief als kwantitatief). Dit zou een interessante piste zijn
voor verder onderzoek.
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3.3.2. Faunapassages: verschillende types

Voor elk type passage wordt een indicatie gegeven van de minimale
dimensies van de passage. Dit is belangrijk, aangezien onderzoek vaak
uitwijst dat de efficiëntie van passages met dimensies onder deze
grenswaarden snel kan afnemen. Toch worden de afmetingen van de
passage te vaak minimaal gehouden (omwille van het kostenplaatje), wat
de goede werking niet ten goede komt. Bij elk type passage wordt ook
aangegeven voor welke doelsoorten de passage geschikt is, waarbij de
soort tussen haakjes staat als bijzondere aanpassingen nodig zijn of
gebruik erg sporadisch plaatsvindt.

Figuur 68.  Passage door overbrugging of
ondertunneling

Een faunapassage
bestaat in regel uit een
overbrugging of onder-
tunneling van de barrière
( e r  b e s t a a n
uitzonderingen), welke is
ingericht om de doorgang
van bepaalde diersoorten te
bevorderen (dit kan zowel
een hoofd- als een
nevendoelstelling zijn).

Forman et al. (2003) geven enkele indicaties voor afmetingen van kleine
faunapassages:

- diameter van 30 – 100 cm bij een lengte van 20m
- diameter van meer dan 150 cm bij een lengte van 50m of meer
- voor kleine zoogdieren is 30 à 40 cm gebruikelijk, dit soort dieren

verkiest vaak buizen met zulke kleinere diameters (toch zeker
kleiner dan 1 m) boven grotere.

- loopplanken van ecoduikers zijn best breder dan 40 cm
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Soort (groep) Breedte passage 

(minimummaat bij 
frequent gebruik)

Maximum afstand 

tussen de passages

Gewenste 

minimumbreedte corridor 
(Alterra, 2001)

Biotoopeisen Landschapsgebruik Gewenste 

inrichting (gedrag)

Gevoeligheid 

voor verstoring

Grote hoefdieren
Edelhert Functionele 

breedte minimaal 

50 m.

> 1000 m 1000 m struweel, 

ruigte, bos, 

heide / schrale 
vegetatie

Trekt over grote 

afstanden door bos 

en open gebied in 
nabijheid van 

beschutting

Open, goede 

zichtlijnen. 

Voldoende 
dekking, 

eventueel 

drinkpoel.

Zeer gevoelig

Ree Bovenlangs 15m, 

onderlangs 5-15m 

(afhankelijk van de 
lengte), Doorzicht 

belangrijk.

> 1000 m 100 m struweel, 

droge ruigte, 

bos, heide / 
schrale 

vegetatie

Territoriaal gedrag. 

Bos en open 

landschap in 
nabijheid van 

beschutting. Jonge 

mannetjes 
zwermen uit.

Open, goede 

zichtlijnen. 

Voldoende 
dekking en 

eventueel 

drinkpoel.

Gevoelig

Wild zwijn Bovenlangs 15 m, 

onderlangs 2-15 m 
(afhankelijk van 

langte), doorzicht 

belangrijk.

> 1000 m 100 m Struweel, bos, 

ruigte

Territoriaal gedrag 

(?), vooral in bos. 
Zoekt voedsel ook 

op 

landbouwgronden 
nabij beschutting.

Open, goede 

zichtlijnen. 
Voldoende 

dekking en 

eventueel 
drinkpoel.

Gevoelig

Landgebonden roofdieren

Vos circa 1 m 100 - 1000 m - Weinig kritisch Territoriaal Kleinwild-tunnel 
met goede 

geleiding

Matig gevoelig

Das 0,3 m 101 - 1000 m 100 m Bos, struweel 
(rust en 

verblijfplaatsen

), houtwal. 
Graslanden en 

akkers 

(fourageergebi
ed)

Territoriaal. Trekt 
vooral 's nachts 

langs 

landschapselement
en naar 

voedselgebied.

Dassentunnel met 
goede geleiding

Gevoelig

Overige 

marterachtigen

1 m 102 - 1000 m 50 m Bos, struweel, 

houtwal, ruig 
grasland

Trekken in 

beschutting van 
struweel en 

hoogopgaand gras. 

Bunzing (en 
Hermelijn in 

mindere mate) 

vaak nabij water.

Kleinwildtunnel 

met goede 
geleiding

Matig gevoelig

Watergebonden zoogdieren

Otter 0,5 m 

(loopstroken)

> 1000 m 50 m Waterloop, 

struweel, natte 
ruigte, moeras

Trekt in en langs 

water

Natte verbinding 

met brede 
oeverstroken

Gevoelig

Waterspitsmuis, 
Noordse woelmuis

? < 100 m 25 m Waterloop, 
natte ruigte, 

moeras

Trekken in 
(Waterspitsmuis) 

en langs water

Natte verbinding 
met brede 

oeverstroken

Niet gevoelig

Bever 10 m > 1000 m 50 m Waterloop, 
struweel, natte 

ruigte, moeras

Trekt in en langs 
water

Natte verbinding 
met brede 

oeverstroken

Matig gevoelig

Boomgebonden zoogdieren

Boommarter - > 1000 m 100 m Bos, struweel, 

houtwal

Trekt door 

boomkruinen en 
over korte 

afstanden over de 

grond

Doorlopende 

bosverbinding

Gevoelig

Eekhoorn - 100 - 1000 m 25 m Bos Trekt door 

boomkruinen en 

over korte 
afstanden over de 

grond

Doorlopende 

bosverbinding

Weinig gevoelig

Slaapmuizen - < 100 m ? Bos, struweel, 
houtwal

Trekken door 
boomkruinen en 

over korte 

afstanden over de 
grond

Doorlopende 
bosverbinding

Gevoelig

Kleine landgebonden zoogdieren

Haas Bovenlangs circa 2 
m, onderlangs 10 - 

15 m (gaat niet 

door kleine 
tunnels)

100 - 1000 m ? Open grasland 
met 

dekkingsmoge

lijkheden in 
kleine laagten

Over open terrein

Konijn 0,5 m 100 - 1000 m ? Struweel met 

open, grazige 
delen (zandig, 

lemig terrein)

Egel 1 m (gevoelig voor 
das)

< 100 m 25 m Bos, struweel, 
houtwal, ruigte

Trekt vooral 's 
nachts in 

beschutting van 

struweel og hoog 
gras

kleine faunatunnel 
met goede 

geleiding

weinig gevoelig

Muizen, 

spitsmuizen

0,5 m < 100 m 25 m Soortspecifiek kleine actieradius, 

soortspecifiek

soortspecifiek weinig gevoelig
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Soort (groep) Breedte passage 

(minimummaat bij 
frequent gebruik)

Maximum afstand 

tussen de passages

Gewenste 

minimumbreedte corridor 
(Alterra, 2001)

Biotoopeisen Landschapsgebruik Gewenste 

inrichting (gedrag)

Gevoeligheid 

voor verstoring

Vleermuizen

Vleermuizen - 100 - 1000 m 15 m Lijnvormige 
landschapsele

menten (water, 
houtwal, 

singel, 
bosrand)

Vliegen in 
schemering en 

nacht vooral langs 
landschapselement

en, bosranden en 
over water.

Geleidende en 
opgaande 

beplanting

Gevoelig

Reptielen en amfibieën
Amfibieën Breedte afhankelijk 

van lichtinval

< 100 m 25 m Greppel/sloot, 

natte ruigte, 
ruig grasland, 

struweel 
(essentie: 

dikke vochtige 
strooisellaag 

op bodem)

Trekken langs 

water en door 
structuurrijk 

grasland, ruigte en 
struweel

(eventueel aan 

waterloop 
gebonden) vochtig 

milieu

Niet gevoelig

Ringslang Doorlopende oever 100 - 1000 m 25 m Waterloop, 

natte ruigte, 
moeras, 

struweel

Trekt voornamelijk 

door en langs 
water

(eventueel aan 

waterloop 
gebonden) vochtig 

milieu

Gevoelig

Overige slangen Breedte gekoppeld 

aan mogelijkheden 
ontwikkeling 

biotoop

< 100 m 25 m Droge ruigte, 

struweel, 
heide / schrale 

vegetatie

Weinig mobiel. 

Trekken liefst door 
voorkeur-biotoop.

Aaneengesloten 

corridor van 
geschikt habitat.

Gevoelig

Hagedissen Breedte gekoppeld 
aan mogelijkheden 

ontwikkeling 
biotoop.

< 100 m 25 m Droge ruigte, 
struweel, 

heide / schrale 
vegetatie

Weinig mobiel. 
Trekken liefst door 

voorkeur-biotoop

Aaneengesloten 
corridor van 

geschikt habitat

Gevoelig

Grondgebonden insecten
Insecten van droge 

habitats

Breedte gekoppeld 

aan mogelijkheden 
ontwikkeling 

biotoop.

< 100 m 25 m soortspecifiek soortspecifiek soortspecifiek Niet gevoelig

Insecten van natte 

habitats

Doorlopende 

oeververbinding

< 100 m 25 m soortspecifiek soortspecifiek soortspecifiek Niet gevoelig

Vliegende insecten

Vlinders Breedte gekoppeld 
aan mogelijkheden 

ontwikkeling 
biotoop

100 - 1000 m 25 - 100 m Soortspecifiek: 
veelal 

struweel, 
kruidenrijke / 

bloemrijke 
vegetatie, 

heide / schrale 
vegetatie

Soortspecifiek. 
Weinig mobiele 

soorten zijn sterk 
gebonden aan 

voorkeursbiotoop

Soortspecifiek Niet gevoelig

Libellen Breedte gekoppeld 

aan mogelijkheden 
ontwikkeling 

biotoop

100 - 1000 m 25 - 100 m Soortspecifiek Soortspecifiek. 

Weinig mobiele 
soorten zijn sterk 

gebonden aan 
voorkeursbiotoop

(eventueel aan 

waterloop 
gebonden) vochtig 

milieu 
(soortspecifiek)

Niet gevoelig

Tabel 8. Richtlijnen voor eigenschappen van faunapassages naargelang de
doelsoorten.

Het is absoluut noodzakelijk om naast de diameter ook de lengte van de
passage in beschouwing te nemen (‘openheid’ van de passage). De lengte
dient zo kort mogelijk gemaakt te worden. Wanneer grotere afstanden
overbrugd moeten worden, dient gekozen te worden voor bredere
passages, met lichtinlatende voorzieningen halverwege.
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A. Ecoduct / natuurbrug (natuur bovenlangs)

Mogelijke doelsoorten: (in principe alles behalve sommige strikt
watergebonden soorten) edelhert, ree, wild zwijn, vos, das, overige
marterachtigen, lynx, boommarter, eekhoorn, slaapmuizen, haas, konijn,
egel, muizen, spitsmuizen, vleermuizen, slangen, hagedissen, amfibieën,
insecten van droge habitats, vlinders en libellen
Nevengebruik mogelijk van: otter, waterspitsmuis en noorse woelmuis.

Een ecoduct is een natuurlijk ingerichte viaduct, waarover een
doorlopende verbinding van leefgebieden gecreëerd wordt. Ze kunnen
door een brede waaier van dieren gebruikt worden. Monitoring toont aan
dat ze zowel gebruikt worden door kleine zoogdieren als muizen,
spitsmuizen, egels, marterachtigen, tot grotere zoogdieren als vossen,
dassen, reeën, herten en wilde zwijnen.

Door de grote afmetingen van een ecoduct kan een breed gamma aan
doelsoorten bereikt worden. Hiertoe dient de inrichting van het ecoduct
aangepast te worden aan deze doelsoorten. Voor Ree (en ook voor zwijn)
moet een passage breed zijn (15 meter of meer), hetzelfde geldt vreemd
genoeg voor Egel ook. Het ecoduct bestaat uit de overbrugging zelf en de
aanlooptaluds. Deze laatste zijn minder uitgesproken of onbestaande als
de weg zelf verzonken ligt.

De aanlooptaluds dienen zo ingericht te worden dat ze een goede
geleiding verschaffen naar de overbrugging zelf. Dit kan door middel van
greppels, taluds, begroeiing, geluidsschermen en rasters gebeuren.
Gebruik van het ecoduct kan gepromoot worden door middel van
drinkplaatsen, likstenen en besdragende struiken. De maximumhelling op
deze taluds is 1 op 10. Het aanbrengen van heterogeniteit door middel
van geulen, trapjes en taluds is aan te raden, zolang dit niet over de hele
breedte van de aanlooptaluds gebeurt.



97

Figuur 69. Ecoduct of wildbrug (bovenaanzicht)

Ecoduct
in bovenaanzicht, rechte
v o r m  ( l i n k s )  e n
zandlopervorm (rechts).

Figuur 70. Aanzet van de faunapassage.

De aanzet
van een faunapassage heeft
de volgende kenmerken:
1. een licht concave

helling (geeft beter
overzicht), maximum
1:10 hellend

2. schouder op een zekere
afstand (minimum 5m)
voor de overbrugging,
zodat een dier overzicht
heeft

3. afwering geluid en
visuele prikkels

4. goede aansluiting raster
5. verwijderen

lichtbronnen

Beschutting door planten is belangrijk voor vele zoogdieren, terwijl
relatief open plekken belangrijk zijn voor ongewervelden. Diversiteit in
de begroeiing nastreven kan het gebruik van de faunapassage sterk doen
toenemen, vooral als deze elementen ook over de overbrugging heen
worden aangelegd (bijvoorbeeld een stobbenwal en braambegroeiing),
zodat een continuïteit ontstaat naar de andere kant toe.
Ecoducten met een vorm die in het midden vernauwt, kunnen voor
sommige dieren afschrikkend werken. Breedte is erg belangrijk, het
ecoduct dient dan ook zo breed mogelijk gemaakt worden. Europese
ecoducten met een breedte van minder dan 20 meter hebben een
opvallend lager gebruik dan bredere wildbruggen. Vanaf 60 meter
breedte wordt de structuur door nagenoeg alle aanwezige soorten
gebruikt.
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Het gronddek op de overbrugging moet dik genoeg zijn om voldoende
groeimogelijkheden voor het te ontwikkelen vegetatietype te verschaffen.
De constructie moet hierop berekend zijn:

- Gras en kruidenrijke vegetatie: minimaal 0,3 meter
- Struweel en stobben: minimaal 0,6 meter
- Bomen en bos: minimaal 1,5 meter

Het aangebrachte groeimedium moet geschikt zijn voor de beoogde
vegetatie. In geval van zeer specifieke eisen van de vegetatie, kan
transplantatie (overbrengen van vegetatie met ondergrond) overwogen
worden. Laat de vegetatie op het ecoduct goed aansluiten bij de vegetatie
in de omgeving. Ondergrondse dwarslatten die water kunnen
tegenhouden kunnen aangebracht worden op de overbrugging om te
voorkomen dat deze te droog wordt voor de vegetatie. Wanneer het
ecoduct wordt ingericht met medegebruik (ruiters, fietsers of wandelaars)
dient het recreatiepad zo goed mogelijk (visueel en fysisch) afgeschermd
te worden van de rest van het ecoduct. Dit kan door middel van een
afscherming, stobbenwal, ruigte met doornstruiken, een greppel of
combinaties hiervan. Uiteraard moet het ecoduct breed genoeg zijn om
medegebruik toe te laten. Hou er rekening mee dat niet elk medegebruik
een even grote verstoring met zich meebrengt. Ruiters hebben hierbij een
lage impact. Er wordt best gedacht aan selectief medegebruik, tenzij er
specifieke noden zijn. Belangrijk is dat het ecoduct afgeschermd wordt
van licht, geluid en beweging, door middel van wallen en
geluidsschermen (minimum 2 meter hoog, goede aansluiting op de
rasters). Verlichtingspalen in de buurt van het ecoduct worden best
verwijderd of uitgeschakeld.

Figuur 71. doorsnede viaduct - ecoduct

Dwarse doorsnede
door een viaduct, links met
wegdek (ter referentie),
rechts ingericht als ecoduct.
B e m e r k  n a a s t  d e
a a n w e z i g h e i d  v a n
begroeiing, dat er een groot
(2m), ondoorlatend scherm
is geplaatst, en dat naburige
s t r a a t v e r l i c h t i n g  i s
verwijderd.
Het ecoduct is bovendien
voorzien van een geul en
stobbenwal.
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B. Viaduct (natuur onderlangs)

Mogelijke doelsoorten: (in principe alles, zeker bij een grote
overbrugging) edelhert, ree, wild zwijn, vos, das, overige marterachtigen,
lynx, boommarter, eekhoorn, slaapmuizen, otter, bever, waterspitsmuis,
noorse woelmuis, haas, konijn, egel, muizen, spitsmuizen, vleermuizen,
slangen, hagedissen, amfibieën, insecten van droge en natte habitats,
vlinders en libellen.

Deze aanpak is vooral interessant op plaatsen waar de infrastructuur een
laagte kruist (bijvoorbeeld waar de weg een beek- of rivierdal kruist). De
afmetingen worden voor een groot deel door het omliggende landschap
bepaald. Voor grotere doelsoorten moet de overspanning minstens 15
meter zijn, voor kleinere doelsoorten minstens 5 meter. De gangbare
minimum hoogte is 4 meter. Voor Ree (en ook voor zwijn) moet een
passage breed zijn, hetzelfde geldt ook voor Egel.

Misbruik van een viaduct kan vermeden worden door de toegang aan het
oog te onttrekken. Een viaduct wordt vaak gebruikt voor opslag van
voertuigen en als hangplek voor jongeren. Frequente menselijke
aanwezigheid is nefast voor het goed functioneren van de passage. Door
enkele grote stenen te leggen kan medegebruik door voertuigen
ontmoedigd worden, als dit nodig of wenselijk is.
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Figuur 72. Viaduct over depressie

Viaduct
De meest voor de hand
liggende locatie voor dit
type passage is bij een
depressie (vb. beekvallei).
Bij voldoende grote
afmetingen kan een breed
scala aan doelsoorten dit
soort passage gebruiken.

Figuur 73. Natuur onderlangs.

Dit type passage
kan ook gevormd worden
door het wegdek boven het
omliggende landschap aan
te leggen. Dit is echter
minder voor de hand
liggend, en zal meestal het
gevolg zijn van een
aanpassing aan een reeds
bestaande brug (vb. over
een afgesloten weg, of
over een spoorlijn die in
onbruik is geraakt).

In geval van wegen met gescheiden rijbanen kan het viaduct met een
opening tussen de rijbanen worden aangelegd, zolang deze niet te smal is
en het geluid van het verkeer niet ‘kanaliseert’ naar beneden toe.
Lichtinval (natuurlijk licht) stimuleert passage, zowel rechtstreeks door
de zichtbaarheid te verhogen als onrechtstreeks, door
vegetatieontwikkeling onder het viaduct te bevorderen. Om afschrikking
van dieren te minimaliseren, dient de passage afgeschermd te worden van
kunstlicht en geluid. Eventueel kan de verlichting op de overspanning
weggenomen worden. Een stobbenwal onder het viaduct door bevordert
passage van kleine dieren door ze meer beschutting te geven. Dit is voor
dit type passage vaak wenselijk, omdat door afscherming van licht de
plantengroei in de passage zelf, minimaal is.
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Figuur 74.  Viaduct

Een viaduct
voldoende ruim ingericht,
voorzien van beschutting
(vegetatie), en in de mate
van  he t  mogel i jke
afgeschermd van kunstlicht
en geluid is erg efficiënt als
passage voor veruit de
meeste soorten.

Voor de inrichting gelden de volgende richtlijnen:
- ondergrond bestaat uit aarde + vegetatieontwikkeling
- vegetatie zorgt voor beschutting en moet daarom zoveel mogelijk

worden bevorderd
-  zorg voor aansluiting met de omgeving: poelen, houtkanten,

bossen, zodat beschutting gewaarborgd blijft
-  bovenop het viaduct wordt best een geluidsscherm aangebracht,

zodat geluidsoverlast en visuele prikkels geminimaliseerd worden
- rasters moeten voorkomen dat dieren op de weg geraken
-  dekking voor kleine dieren dient verzorgd te worden door een

stobbenwal
- hou rekening met hoge waterstanden
- controleer op nevengebruik door mensen en ontmoedig dit

Monitoring kan gebeuren met infraroodcamera’s of sporenbedden van
zilverzand (voor kleinere passages).
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C. Grote faunatunnel

Mogelijke doelsoorten : ree, wild zwijn, vos, das, overige
marterachtigen, lynx, boommarter, eekhoorn, slaapmuizen, otter, haas,
konijn, egel, muizen, spitsmuizen, vleermuizen, ringslang en hagedissen
Nevengebruik mogelijk van: edelhert, slaapmuizen, overige slangen,
insecten van droge en natte habitats en mogelijk libellen

Wordt gebruikt om de passage van grotere dieren en grote grazers
mogelijk te maken, waar de weg hoger ligt dan het omliggende
landschap. Bijzondere aandacht dient te gaan naar de afmetingen,
wanneer grotere zoogdieren als doelsoort voor ogen gehouden worden. In
het bijzonder hertachtigen (vb. Ree) zijn kieskeurig wat passages betreft,
en hebben voldoende grote afmetingen nodig.
Eigenschappen:

-  onverharde bodem, waar mogelijk (licht) vegetatie laten
ontwikkelen.

-  vegetatie aan de ingang zorgt voor beschutting en geleiding,
besdragende soorten zijn aantrekkelijk voor fruiteters.

-  een beetje vocht in de tunnel kan goed zijn voor eventuele
begroeiing, maar een tunnel die onder water kan staan is
inefficiënt.

- rasters zorgen voor geleiding en voorkomen dat dieren op de weg
terechtkomen.

-  stobbenwallen zorgen voor extra schuilgelegenheid voor kleinere
dieren.

-  een watergang of beek die door de tunnel gaat, verhoogt het
gebruik ervan. Zorg voor voldoende plaats, en hou rekening met
hogere waterstanden: de tunnel mag niet onder water staan.

-  edelherten gebruiken dit soort passages doorgaans niet of
nauwelijks.

-  ook dieren die afhankelijk zijn van licht mijden deze tunnels
(reptielen, vlinders en vele andere insecten.

-  verstoring dient zo laag mogelijk te zijn. Het lokaal aanbrengen
van geluidsmuren (bij voorkeur met visuele afscherming), en het
plaatselijk verwijderen van straatverlichting creëren een betere
oversteekplaats.

Dimensies:
- minimumbreedte: 15 meter voor grotere doelsoorten, 5 meter voor

vee
- minimumhoogte: 4 meter
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-  verhouding (breedte*hoogte)/lengte: 1 voor ree, zeker 2 voor
edelhert

Monitoring kan gebeuren met infraroodcamera’s.

Figuur 75. Goed ingerichte faunatunnel.

Een goede inrichting
van een faunatunnel
voorziet in beschutting
door vegetat ie  en
e v e n t u e e l  e e n
stobbenwal, afscherming
van licht en geluid,
centrale lichtinval, goede
aansluiting op een raster
en voldoende grote
afmetingen.

Figuur 76. Goed ingerichte faunatunnel

De inplanting
in het landschap gebeurt
op basis van kennis over
l o c a l e  p o p u l a t i e s ,
faunaslachtoffers en
specifieke noden. De
specifieke locatie wordt
mee bepaald door de
ligging van de weg
(hoogte) ten opzichte van
de  omgeving ,  de
aanwezigheid van wissels
en de locale hydrologie.

Figuur 77. Een bredere weg vereist grotere dimensies

De verhouding
(breedte * hoogte) /
lengte dient ongeveer
constant te blijven voor
passages met  een
verschillende
ove rb rugg ing .  D i t
betekent in de praktijk
dat een langere tunnel
ook breder moet zijn. De
hoogte van een inrichting
aanpassen is immers vaak
minder voor de hand
liggend.
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D. Brug met doorlopende oever

Mogelijke doelsoorten: das, overige marterachtigen, boommarter, otter,
waterspitsmuis, noorse woelmuis, konijn, egel, muizen, spitsmuizen,
amfibieën, vlinders en libellen
Nevengebruik mogelijk van: ree, wild zwijn, vos, lynx, eekhoorn,
slaapmuizen, haas, vleermuizen, slangen, hagedissen, insecten van droge
en natte habitats

Waar een waterloop de weg kruist kunnen doorlopende oevers ervoor
zorgen dat passage onder de brug mogelijk is.

Figuur 78. Doorlopende oever

Design
van een brug, voorzien van
door lopende  oevers .
Rasters die hier goed bij
aansluiten, kunnen het
gebruik nog doen toenemen
(niet afgebeeld). Struiken
en houtkanten leveren
beschutting, en tevens een
zekere mate van geleiding
naar de passage.
Monitoring kan gebeuren
met infraroodcamera’s of
s p o r e n - b e d d e n  v a n
zilverzand.

Figuur 79. Doorlopende oevers.

Dimensies
openheid = (A*B) / lengte

- > 1: gunstig voor
gebruik door dieren

- 0,25 – 0,6: sterke
afname van gebruik
met een daling van
de openheid

- < 0,25: nauwelijks
gebruik

Voor de afstand tussen
loopstrook en brug (B)
geldt tevens een minimum
van 1 meter. Kies de
loopstrook zo breed
mogelijk.
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E. Ecoduiker / duiker met faunavoorziening

Mogelijke doelsoorten: overige marterachtigen, otter, waterspitsmuis en
amfibieën.
Nevengebruik mogelijk van: vos, das, boommarter, egel, muizen en
spitsmuizen, slangen hagedissen en insecten

Duikers zijn in de eerste plaats gemaakt voor de (tijdelijke) afvoer van
water, en zijn daarom in hun oorspronkelijke vorm niet erg geschikt voor
gebruik als faunapassage. Met behulp van enkele aanpassingen echter,
kunnen duikers van een zekere dimensie toegankelijk gemaakt worden
voor kleinere dieren die geen al te zware eisen stellen aan passages
(sommige marterachtigen, muizen, padden). Ook otters kunnen deze
passages gebruiken. Er moet minstens 0,6 meter ruimte zijn die normaal
niet onder water komt te staan, wil een aanpassing zinvol zijn.
Dimensies:

-  Doorloophoogte (afstand loopplank – bovenkant duiker): 0,6 tot
meer dan 1 meter bij voorkeur

- Breedte loopstrook: minimaal 0,5 meter voor kleine zoogdieren en
amfibieën, minimaal 0,7 meter voor marterachtigen. De efficiëntie
is beduidend hoger voor loopplanken, breder dan 0,4 meter.

-  Voor de berekening van de openheid wordt de hoogte gemeten
vanaf de loopplank.

Een ruw, niet te hellend oppervlak voorkomt dat grond of dieren grip
verliezen. Verdere aanpassingen om het gebruik van de duiker aan te
moedigen, kan bestaan uit geleiding naar de passage (met behulp van
rasters, houtkanten en struiken), en het voorzien van beschutting nabij de
passage (hoge vegetatie zoals struiken).
Monitoring kan gebeuren met sporenbedden van zilverzand, of met de
inktmethode.
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Figuur 80. Duikers met faunavoorziening: design

Aanpassing
van duiker tot ecoduiker
gebeurt meestal door
middel van loopstroken
(rechts), die bij voorkeur
voorzien zijn van grond (dit
is niet altijd mogelijk).
Prefab ecoduikers zijn
b e s c h i k b a a r  ( l i n k s ,
midden). De loopplanken
dienen goed aangesloten te
zijn op de oevers voor een
maximale geleiding, en ze
mogen niet onder de
maximale waterstand
aangebracht worden.
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F. Kleine faunatunnel / faunabuis

Mogelijke doelsoorten: vos, das, overige marterachtigen, otter, konijn,
(spits)muizen
Nevengebruik mogelijk van: boommarter, waterspitsmuis, noorse
woelmuis, egel

Kleine buizen of duikers die zijn bedoeld voor de passage van kleinere
diersoorten. Zo is aangetoond dat muizen baat hebben bij kleine
faunapassages, voorzien van beschutting door vegetatie, en niet teveel
ruimte tussen de verschillende passages. Passages van deze vorm zorgen
voor voldoende beschutting voor kleinere dieren.
Bijzondere varianten op de kleine faunatunnel zijn de dassentunnel (zie
G), en de amfibieëntunnel (zie H). Kleine faunatunnels worden best
geplaatst waar de weg wat hoger ligt ten opzichte van het maaiveld, en op
locaties waar wildwissels en landschapselementen zoals houtkanten de
weg snijden. De efficiëntie wordt sterk verhoogd wanneer meerdere
tunnels op enige afstand van elkaar worden aangebracht. Een goede
geleiding naar de tunnels door middel van rasters en beschutting in de
nabijheid van de opening is noodzakelijk voor de goede werking ervan.
Dimensies:

- Diameter (ronde tunnel): minimaal 0,8 meter (smalle wegen) – 1,3
meter (brede wegen)

- Breedte (rechthoekige tunnel): 0,75 – 1 meter
- Hoogte (rechthoekige tunnel): 0,50 – 0,75 meter

Dit komt ongeveer overeen, met de belangrijke nuance dat de diameter
van de buis moet groter zijn naarmate de lengte van de passage toeneemt.
Opmerkelijk is wel dat voor kleine zoogdieren (muizen, woel- en
spitsmuizen enz.) het gebruik van de passage toeneemt met afnemende
diameter (zeker minder dan 1 meter), en bovenstaande regel dus vervalt.
De vereiste doorsnede neemt toe met toenemende lengte. Hou bij de
aanleg rekening dat de grondlaag in de tunnel de uiteindelijke afmetingen
kleiner maakt! Forman et al. (1997) geven de volgende afmetingen als
ruwe richtlijn:

- 30 – 100 cm diameter voor een tunnel of buis van 20 meter
- minstens 150 cm voor tunnels van meer dan 50 meter
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Figuur 81. Kleine faunatunnel: design.

Rechthoekig of rond?
Rechthoekige tunnels
hebben voor amfibieën en
v o o r  z o o g d i e r e n
(uitzondering is de Das) de
voorkeur, waarschijn-lijk
omwille van de betere
geleiding en lichtinval.
Voor dit type tunnel zijn
ook prefab-elementen
beschikbaar. Ronde tunnels
lenen zich goed voor het
persen onder een bestaande
weg door.

Figuur 82. Inrichting faunabuis

Een goede inrichting
van een faunabuis heeft
minstens de volgende
karakteristieken:

- goede aansluiting
met raster

- beschutting
- vrije ingang
- bodem met aarde

-  Doorpersen is mogelijk tot een diameter van 3 meter, maar het
spreekt voor zich dat een dergelijke operatie snel duurder wordt bij
een grotere diameter.

- Op de bodem van een ronde tunnel wordt best een laagje cement
aangebracht dat daarna met grond bedekt wordt om een plat
loopvlak te verkrijgen. Hierdoor neemt de effectieve hoogte af: dit
moet vooraf meegenomen worden in de berekeningen voor de
nodige dimensie van de buis!

- Betonnen buizen verdienen de voorkeur boven stalen: deze laatste
worden vermeden door konijnen en sommige roofdieren

- Als de ruimte naast de weg beperkt is (vb. privé-gronden), kan de
uitloop in twee richtingen parallel aan de weg ingericht worden.
Ook hier moet het raster goed aansluiten op de buizen. De twee
uitloopbuizen komen samen in een inspectietunnel, waarin
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eventueel een tussenschot wordt aangebracht om het dier naar de
passage zelf te geleiden.

- De passage moet aangelegd worden met een kleine hellingshoek (>
1°), om stagnatie van water in de buis te voorkomen (tunnel mag
niet onder water staan). Een kleine overkapping aan de ingang kan
binnenregenen voorkomen.

- Een betonnen plaat (op grond) voor de ingangen voorkomt dat deze
dichtgroeien.

-  De tunnel wordt bij voorkeur afgeschermd van licht, geluid en
visuele prikkels (door een wand). In de omgeving van de put kan
straatverlichting verwijderd worden.

-  Inspectieputten kunnen voorzien worden van lichtdoorlatende
deksels en grindkoffers. Kies enkel voor een open grindkoffer (dus
met contact met ondergrond) in een droge omgeving met lage
grondwaterstand.

-  Een combinatie van meerdere passages kan de efficiëntie
verhogen.

- De naden tussen de tunnelelementen moeten waterdicht zijn.
Tunnels die dicht bij de bebouwde kom liggen krijgen nogal eens te
maken met recreatief medegebruik door kinderen. Speciale roosters
kunnen dit tegengaan. Regelmatige inspectie is nodig om de goede
werking van de passage te waarborgen. De ingang van de tunnel moet
open blijven maar er moet voldoende dekking aanwezig zijn.
Monitoring kan gebeuren door middel van zowel inkt- als sporenbedden.
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G. Dassentunnel

Doelsoort: das
Mogelijk nevengebruik van: vos, otter, overige marterachtigen en
konijn

Dit is een variant op een kleine faunatunnel, geoptimaliseerd voor dassen.
Dassen leven in groep en gebruiken vaste routes voor hun verplaatsingen.
De passages moeten hier zo goed mogelijk op aansluiten. Vuistregel is
van minstens twee passages per territorium te voorzien, of één tunnel per
200-400 meter weglengte. De tunnel wordt enkel gebruikt in combinatie
met dassenrasters met terugkeermogelijkheden (éénrichtingspoortjes die
dassen toelaten de weg te verlaten, als ze er per ongeluk op verzeild
geraken).

Figuur 83. Dassentunnel: design

Het design
van dassentunnels van
bovenaf gezien: dubbele
zijdelingse ingang (links) –
vooral gebruikt als er
weinig plaats voorhanden is
– of een normale ingang
(rechts). De grijze cirkel is
een inspectieput voor
onderhoud.

Figuur 84. Aanwijzingen voor nevengebruik van een
tunnel.

Nevengebruik
door Das van een hiervoor
niet speciaal ingerichte
duiker of tunnel kan zich
uiten door aanwezigheid
van sporen, uitwerpselen,
haren en wissels. Door de
tunnel te voorzien van
bijkomende beschutting en
afscherming, en door een
goede geleiding naar de
duiker te voorzien, kan het
gebru ik  e rvan  nog
toenemen.
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De Das is een zeldzame soort en mortaliteit in het verkeer kan een erg
grote invloed hebben op de populaties, en geldt als belangrijke
doodsoorzaak. Daarom is het van essentieel belang dat in de belangrijkste
leefgebieden ontsnipperende maatregelen gepaard gaan met rasters.

Dimensies:
Ronde buis met een diameter van 0,3 tot 0,5 meter (diameter groter
kiezen naarmate de passage langer is).
Aandachtspunten:

-  In de omgeving van de tunnel moet voldoende dekking voorzien
worden. Eventueel bijkomende planten aanbrengen.

- Combinatie met en goede aansluiting op rasters of geluidsschermen
is noodzakelijk voor de goede werking.

- Na de aanleg kan gebruik aangemoedigd worden door voedsel in
de tunnel te leggen (vb. pinda’s).

-  Gezien de gevoeligheid van dassen voor kunstlicht is het
verwijderen of afschermen van wegverlichting in de omgeving van
deze passages een noodzaak.

-  In nabijheid van de bebouwde kom met spelende kinderen moet
een maximale diameter van 0,3 meter gehanteerd worden: groter is
immers gevaarlijk voor kinderen.

-  Aanleg gebeurt best in de winter omdat dassen dan het minste
activiteit vertonen en verstoring minimaal blijft.

-  De tunnelnaden moeten goed aansluiten en waterdicht zijn. Hou
rekening met de grondwatertafel, de tunnel mag niet onder water
komen te staan.

-  Een regelmatige controle voorkomt een slechte werking door
zwerfvuil en water. Beheer van vegetatie rondom de tunnelingang
moet gericht zijn op het vrijhouden van de opening, terwijl er toch
voldoende vegetatie aanwezig blijft om voor beschutting te zorgen.

Monitoring kan gebeuren door middel van inkt- en sporenmethoden of
door haaranalyse.
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H. Amfibieëntunnel

Doelsoorten: amfibieën
Mogelijk nevengebruik van: vos, das, otter, overige marterachtigen,
lynx, konijn en (spits)muizen

De meeste amfibieën zijn zeer verkeersgevoelig, omdat ze zich periodiek
en jaarlijks verplaatsen tussen verschillende leefgebieden. Bovendien
gebeuren deze verplaatsingen aan een relatief traag tempo (in het
bijzonder bij padden), waardoor de verkeersgevoeligheid van deze dieren
nog extra toeneemt. Op plaatsen waar veel faunaslachtoffers vallen
kunnen amfibieëntunnels aangelegd worden. De eerste Vlaamse
amfibieëntunnel is in 1985 in Oudenaarde aangelegd, waarna er nog vele
gevolgd zijn. De gebruiksfrequentie van deze faunapassages door
amfibieën hangt sterk af van de directe omgeving en de inpassing in het
landschap, maar knelpunten zijn doorgaans gemakkelijk aan te duiden
aan de hand van faunaslachtoffers.

Initiatieven om de connectiviteit te verhogen zijn:
- Het overzetten van amfibieën door vrijwilligers: hiervoor worden

in het trekseizoen tijdelijke wanden geplaatst, voorzien van
emmers. Dit is erg arbeidsintensief en niet altijd even veilig voor
de vrijwilligers (gebeurt overwegend ‘s nachts). Besteed voldoende
aandacht aan hun veiligheid.

-  Combinatie permanente wanden – amfibieëntunnel kan goed
werken als ze aangebracht zijn op deze plaatsen waar de weg
trekroutes kruist. Wanden zouden altijd samen moeten gaan met
tunnels omdat ze anders de fragmentatie in het landschap
verhogen, wat de migratie sterk hindert of het probleem verschuift
naar plaatsen waar geen wanden geplaatst zijn..

- Geschikt maken van kleine faunatunnels voor amfibieën door het
voorzien van de juiste geleidingselementen. Dit kan toegepast
worden als dergelijke tunnels reeds aanwezig zijn. Door echter
naast kleine faunatunnels nog amfibieëntunnels aan te brengen
(liefst met een redelijke spreiding), zullen meer doelsoorten bereikt
kunnen worden.

Amfibieëntunnels kunnen zowel open als gesloten zijn (open = voorzien
van rooster), waarbij open tunnels sterk de voorkeur genieten. Plaatsing
gebeurt tussen de migratieseizoenen in. Voor de aanleg van deze tunnels
kan de weg opengebroken worden. Een alternatief is om ze in
verkeersdrempels in te passen bij de aanleg hiervan. Dit heeft als
voordeel dat het geheel minder zal kosten. Dit geldt sowieso als de
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amfibieëntunnels worden aangelegd bij (her)aanleg van de weg.
Bovendien vertragen de auto’s voor de drempel, waardoor de snelheid
waarmee ze over de tunnel rijden ook lager zal liggen.

Tabel 9. Afmetingen van amfibietunnels (55)

Type constructie
< 20m 20-30m 30-40m 40-50m 50-60m

Rechthoekige duiker
breedte 1,0m 1,5m 1,75m 2,0m 2,25m
hoogte 0,75m 1,0m 1,25m 1,5m 1,75m
Buis (diameter) 1,0m 1,4m 1,6m 2,0m 2,4m
Prefab halfrond
hoogte 1,0m 1,4m 1,6m - -
breedte 0,7m 0,7m 1,1m - -

Lengte van de tunnel

Figuur 85. Plaatsing van een amfibietunnel in het
landschap

Plaatsing
van een amfibieëntunnel in
het  landschap,  met
geleiding in de vorm van
een greppel gevuld met
b l a d m a t e r i a a l ,  e n
geleidingswanden.
Plaatselijk verlichten van
de passage kan een positief
effect hebben p de werking
ervan (aantrekking).
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I. Boombrug

Doelsoorten: eekhoorn, boommarter, slaapmuizen
Nevengebruik van: vleermuizen

Constructie voor klimmende soorten als eekhoorn, boommarter en
slaapmuizen. Hoewel de eekhoorn een boombewoner is, foerageert hij
met vaste regelmaat op grondniveau, waarbij hij ook wegen kan
oversteken. In Vlaanderen neemt de eekhoorn de vierde plaats in als
verkeersslachtoffer bij de zoogdieren. Aanrijdingen gebeuren vooral in de
nazomer en bij het begin van de herfst, wanneer de jongen uitzwermen.

Boombruggen stellen deze zoogdieren met hun specifieke levensstijl in
staat om de weg over te steken. De bomen worden met elkaar verbonden
door middel van touwen, loopplanken of netten. Beperkte ervaring met
dit type passage toont aan dat eekhoorns en slaapmuizen er effectief
gebruik van maken. Voor Boommarter is dit nog onvoldoende gekend.
Tevens zouden vleermuizen er gebruik van maken, door de constructies
te volgen tijdens de vlucht. De boombrug mag dan wel niet verlicht
worden door kunstlicht.

Figuur 86. Boombrug

Mogelijke designs
voor een boombrug:
Net (A), touw (B) of een
c o n s t r u c t i e  m e t
loopplanken (C). Deze
laatste is meer geschikt
voor boommarters. Touwen
van 4-10 cm dikte zijn in
principe genoeg voor
eekhoorns om als passage
gebruikt te worden, maar
n a a r g e l a n g  d e  t e
overbruggen afstanden
groter  worden,  zi jn
aangepaste constructies
(eventueel met tussen-
steunpunt) wenselijk.

Het aanbrengen van een boombrug is in de eerste plaats zinvol in een
dicht beboste omgeving met belangrijke populaties van eekhoorns,
slaapmuizen of boommarters, maar ook in parken kan het toegepast
worden. De aanwezigheid van faunaslachtoffers van deze soorten kan
gebruikt worden als argument voor het plaatsen van aangepaste
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constructies. Met de geleiding van deze dieren naar de boombrug is
weinig praktijkervaring.

Aandachtspunten:
- Als maatregel om de doelsoorten te beschermen tegen predatoren

kan een dun touw vlak boven de passage aangebracht worden.
- De aanhechting en constructie moeten niet enkel stevig genoeg zijn

voor de doelsoorten om erover te kunnen lopen, maar moet ook
bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden. In geen geval
mogen onderdelen ervan op de weg terecht kunnen komen
(verkeersveiligheid).

-  Ook hier is het raadzaam eventuele wegverlichting in de nabije
omgeving weg te halen, uit te zetten of minstens af te schermen.

- Monitoring kan gebeuren met behulp van infraroodcamera’s.
- Misschien kan gebruik het eerste jaar aangemoedigd worden door

voedsel te voorzien op of aan de aanzet van de boombrug.

J. Hop-over

Doelsoorten: vleermuizen en vogels
Nevengebruik van: vlinders en libellen

Een hop-over bestaat uit bomen en struiken die naast de weg op een
zodanige manier zijn aangebracht, dat ze als het ware een overbrugging
voorzien over de weg. Hun aanwezigheid ‘dwingt’ vogels en vleermuizen
hoger te vliegen, waardoor de kans op aanrijdingen afneemt. Bovendien
dempen de bomen luchtverplaatsingen en turbulenties, die vooral door
vrachtwagens veroorzaakt kunnen worden. Deze laatste kunnen vooral
insecten, maar ook laagvliegende vogels, uit balans brengen waardoor
deze aangereden worden. Vlinders laten zich niet onder de weg door
geleiden. Het is erg belangrijk op de plaats van de hop-over de
straatverlichting te verwijderen of af te schermen.
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Figuur 87. Principe van een hop-over.

Een hop-over
d w i n g t  v o g e l s  e n
vleermuizen hoger te
vliegen in de nabijheid van
de  weg ,  waardoor
aanrijdingen vermeden
kunnen worden.  De
efficiëntie neemt toe als de
bomen naast de weg
gevrijwaard worden van
ondergroei.

Aandachtspunten:
-  De locatie sluit best aan op bestaande vliegroutes (komt vaak

overeen met corridors in het landschap, zoals bomenrijen,
houtkanten, geulen)

- De beplanting kan op verhogingen aangebracht worden.
- Best worden de bomen voldoende opgesleund (dit wil zeggen dat

de onderste takken verwijderd worden): een hoge, takvrije stam
zorgt ervoor dat dieren de kruin verkiezen om de weg over te
steken.

-  Om dezelfde reden worden net naast de weg best geen struiken
aangebracht. Ze kunnen wel gebruikt worden als aanzet naar de
kruinen toe, op enige afstand van de weg.

- Zeker wanneer de hop-over specifiek naar vleermuizen gericht is,
dient de omgeving van de passage gevrijwaard te worden van
wegverlichting.

- Ook bomen in de middenberm kunnen als hop-over functioneren.

Monitoring van een hop-over is moeilijk. Met een vleermuisdetector kan
het gebruik door vleermuizen onderzocht worden, maar het blijft
arbeidsintensief monitoren.
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K. Brug met loopstrook (natuur bovenlangs)

Een bijkomende mogelijkheid om faunapassages in te richten is terug te
vinden in de bestaande infrastructuur. Het loopvlak van bestaande
bruggen en voetgangersbruggen is doorgaans ingericht met
ondoorlaatbaar beton en asfalt. Door op deze kunstwerken een begroeide
strook te voorzien kunnen dieren als medegebruikers de brug betreden.
Deze aanpassingen zijn vooral gericht naar ongewervelden en (kleinere)
zoogdieren. Het spreekt voor zich dat de gebruiksintensiteit door dieren
zal toenemen, naarmate de breedte van de loopstrook en de aangebrachte
beschuttingen toenemen, en naarmate de verkeersintensiteit afneemt. In
extreme gevallen spreken we van een ecoduct met medegebruik door
fietsers of wandelaars.

Figuur 88. Viaduct met loopstrook

Brug
met begroende loopstrook
is steeds een compromis.
De hoofdfunctie blijft een
mensel i jke  ac t iv i te i t
vervullen, dat kan gaan van
autoverkeer, ruiters, fietsers
tot voetgangers. Hoe lager
de gebruiks-intensiteit, hoe
beter de nevenfunctie als
faunapassage vervuld zal
kunnen worden. In dit
v o o r b e e l d  i s  e e n
stobbenwal en afscherming
aangebracht om de werking
te optimaliseren.

Aandachtspunten:
-  Vegetatiestrip heeft een minimale breedte van 1,5 à 2 meter

(minimaal 2,5 meter als een stobbenwal wordt voorzien).
-  Inrichting is enkel zinvol als er een goede verbinding is met

bestaande leefgebieden in de omgeving.
-  Beschutting in de vorm van struiken, bramen of een stobbenwal

(stevig verankerd) is erg belangrijk.
-  Afhankelijk van het belang van het kunstwerk (voor menselijk

gebruik) kan het begroend aandeel groter of kleiner aangelegd
worden.

- Het verharde deel moet zoveel mogelijk aan de buitenzijde van het
viaduct liggen, zodat de begroende oppervlakte gemaximaliseerd
wordt.
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- Een fysieke scheiding tussen verhard en onverhard deel is nodig,
wanneer medegebruik van kwetsbare soorten (vb. amfibieën) kan
verwacht worden.

-  De begroende strook dient zoveel mogelijk van licht, visuele
prikkels en geluid afgeschermd te worden.

- Het groeimedium van de loopstrook moet dik genoeg zijn om een
goede plantengroei te kunnen toelaten (zie ook het deel
‘ecoducten’).

- Op hellende delen van de overspanning kunnen dwarslatten in de
bodem aangebracht worden om lokaal water vast te houden voor de
planten.

-  Het aanbrengen van grond zorgt voor een bijkomende belasting.
De constructie moet deze kunnen dragen.

- De goede afwatering van het wegdek moet gewaarborgd blijven.
-  De nodige signalisatie (eventueel ook snelheidsvertraging) moet

aangebracht worden om bestuurders op de mogelijke aanwezigheid
van dieren te wijzen.

-  Er moet voorkomen worden dat de faunavoorziening gebruikt
wordt door motocrossers en ruiters.

Monitoring kan gebeuren door middel van infraroodcamera’s of
sporenbedden. Hou er rekening mee dat deze laatste op een viaduct
sneller kunnen uitdrogen en verwaaien.



119

L. Tunnel en viaduct met faunavoorziening (onderlangs)

Hiermee worden bestaande tunnels bedoeld, die voorzien zijn van
groenstroken (aan één of twee kanten), zodat medegebruik als
faunapassage aangemoedigd wordt. Uiteraard is dit enkel zinvol als de
tunnel breed genoeg is (meer dan 10 meter). Deze toepassing is enkel
zinvol wanneer de verkeersintensiteit in de tunnel laag is, en wanneer er
een goede aansluiting is met de leefgebieden van doelsoorten. De
afmetingen van de loopstrook zijn dezelfde als deze op een brug:
minimaal 1,5 à 2 meter, en 2,5 meter wanneer een stobbenwal voorzien
wordt. Ook hier wordt het verharde deel zoveel mogelijk langs de zijkant
van de onderdoorgang gehouden, zodat het aandeel van de groene ruimte
gemaximaliseerd kan worden.

Figuur 89. Tunnel met groenstroken.

Tunnel,
voorzien van groenstroken
aan beide zijden. Een
design met een bredere
groenstrook aan één zijde is
waarschijnlijk efficiënter.
Dergelijke aanpassingen
aan smallere tunnels zijn
enkel zinvol als de tunnels
niet lang zijn (< 25 meter).
Vooral kleinere soorten
zullen van deze aanpassing
gebruik maken.

Aandachtpunten:
- De nodige signalisatie (eventueel een verlaging van de maximum

toegelaten snelheid) moet aangebracht worden om bestuurders op
de mogelijke aanwezigheid van dieren te wijzen.

- De vegetatie onde de brug moet in een zo goed mogelijke conditie
blijven. Vochtvoorziening en voldoende ventilatie is belangrijk, het
design moet hierop berekend zijn.

- Medegebruik door ruiters, motocrossers of quads moet ontmoedigd
worden. Tevens worden tunnels in de buurt van de bebouwde kom
vaak gebruikt als hangplek voor jongeren. Een stobbenwal is
gevoelig voor vandalisme (vuurtje stoken). Los gestapelde stenen
kunnen ook dekking voorzien voor kleine dieren.

Monitoring kan gebeuren met infraroodcamera’s en sporenbedden.
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M. Brug en duiker met faunavoorziening

Bruggen over water en duikers kunnen voorzien worden van loopplanken
die het gebruik als faunapassage mogelijk maken.

Figuur 90. Brug met loopstroken

Brug
zonder doorlopende oevers,
kan voorzien worden van
loopplanken.
De eigenschappen en
afmetingen zijn analoog
met deze van ecoduikers
(zie onderdeel E)

N. Passage over het wegdek

Op minder drukke wegen kan overwogen worden om een passage over
het wegdek aan te leggen. Het raster werkt dan als geleiding naar
specifieke plaatsen, waar het wild kan oversteken. Snelheidbegrenzers
zoals verkeersdrempels kunnen ervoor zorgen dat het verkeer deze vaste
oversteekplaatsen traag passeert.

Figuur 91. Passage met stroommatten of wildroosters.

Inrichting
van een passage over het
wegdek. In de plaats van
stroommatten kunnen ook
wildroosters gebruikt
worden. Deze moeten dan
voorzien worden van een
loopplank om kleine dieren
eruit te laten.
Deze plaatsen zijn goed
aangegeven door middel
van signalisatie (passief of
actief)
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3.3.3. Locatie van de faunavoorziening

Bij het bepalen van de locatie van een nieuw aan te leggen
faunavoorziening kunnen de volgende vragen als leidraad gebruikt
worden:

1. Zijn er wildwissels aanwezig?
Inspectie op het veld, navraag bij terreinbeheerders en
inventaris van faunaslachtoffers.

2. Waar liggen de minst verstoorde gebieden?
Dit houdt alle vormen van menselijk gebruik in. Aanpassingen
kunnen gebeuren om minder verstoring in gebieden te
verkrijgen.

3. Waar liggen optimale habitats in de omgeving of is er ruimte voor
ontwikkeling van deze habitats?

Dit is voor een groot deel afhankelijk van de doelsoorten, en is
een erg belangrijk criterium.

4. Wat is de ligging ten opzichte van andere barrières en passages?
Met een voldoende spreiding kan een groter gebied ontsnipperd
worden (tenzij duidelijke aanwijzingen bestaan dat er bepaalde
knelpunten zijn)

5. Wat is landschappelijk gezien de juiste locatie?
6. Wat is de hoogteligging van de weg ten opzichte van de

omgeving?
Waar de weg zich in een inzinking bevindt, kan het ecoduct op
maaiveldhoogte worden aangelegd.

7. Wat is de beschikbare ruimte langs de weg?
Er moet voldoende ruimte zijn voor de aanloop naar de
voorziening.

8. Wat is de samenstelling van de ondergrond en de diepte van het
grondwater?

Een goede locatiekeuze kan de onkosten hier beperken. Het
benodigd type fundering is immers sterk afhenkelijk van de
lokale hydrologie.

9. Op welke locatie is de weg het minste breed?
Ook een goede overweging van dit punt kan kostenbesparend
werken. De kosten nemen immers sterk toe met benodigde
overspanning, dit terwijl de werking van een passage doorgaans
afneemt met de lengte.

10. Waar liggen nu al duikers, bruggen, viaducten?
Bestaande structuren kunnen ingericht worden als
faunapassages.
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3.4. Rasters, wildroosters en afschrikmiddelen
3.4.1. Rasters

Rasters zijn nuttig om de verkeersveiligheid te verhogen, door
aanrijdingen met dieren te voorkomen. Waar het leefgebied van dieren
wegen kruist, kan de mortaliteit van deze dieren hoog zijn, zeker in geval
van een hoge verkeersintensiteit. Rasters helpen zo aanrijdingen te
voorkomen, wat zowel ten voordele is van de verkeersveiligheid als van
de doelpopulaties zelf.

Figuur 92. Rasters werken als barrière

De rasters zelf
werken echter als barrière,
waardoor de habitat-
fragmentatie enkel toeneemt.
Hierdoor wordt het aantal
faunaslachtoffers efficiënt
verminderd, maar wordt
habitatfragmentatie in de
hand gewerkt.
Ontsnipperende maatregelen
zijn dus aangewezen.

Het aanbrengen van rasters werkt dan ook vaak contraproductief wanneer
de populatiegrootte niet daalt door de verkeersdoden, maar het kan in
zo’n geval wel nuttig zijn als voorlopige oplossing om de
verkeersveiligheid te garanderen. Daarenboven kan het gebeuren dat een
raster doorbroken of omzeild wordt door een dier dat kost wat kost wil
oversteken (seizoensgebonden migratie, op zoek naar voedsel, of in
paniek op de vlucht). Het dier kan dan ‘gevangen’ geraken op de weg. Uit
dit alles blijkt dat het aanbrengen van rasters steeds gepaard moet gaan
met ontsnipperende maatregelen zoals faunapassages. De rasters moeten
ook voorzien worden van enkelvoudige doorgangen of overgangen, die
dieren in staat stellen van de weg af te geraken. De rasters vervullen dan
een bijkomende rol als geleider naar de faunapassages. Wanneer er echter
geen probleem is voor de verkeersveiligheid, dienen rasters enkel te
worden aangebracht wanneer door grote aantallen faunaslachtoffers de
populaties achteruit gaan. Zo kan ook een grofmazig raster zijn nut
hebben, door grote dieren tegen te houden (en zo de verkeersveiligheid te
waarborgen), terwijl het kleinere dieren doorlaat (waarvan de populaties
bepaalde verliezen kunnen dragen) . Waar de aanleg van een raster niet
gepaard gaat met bijbehorende ontsnipperende maatregelen, en de rasters
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dus een barrière vormen, zal de kans toenemen dat deze rasters
doorbroken worden door dieren die zich een weg door, over of langs het
raster forceren. Rasters die over een onvoldoende lange afstand
aangebracht worden, kunnen bovendien de oversteek van dieren
concentreren op de plaatsen waar het raster eindigt. Een grondig
voorafgaand onderzoek naar de plaatselijke situatie is dus steeds
aangewezen.

Locatie
• Plaatsing van een raster moet gebeuren waar het nodig is:

eventuele knelpunten kunnen geïdentificeerd worden aan de hand
van de faunaslachtoffers die er voorkomen. Een raster dient dan
ook over een voldoende afstand (minimaal 50 meter voor kleine
dieren en 500 meter voor grote dieren) te worden aangebracht om
de kans op rondlopen te verminderen.

• Het raster moet goed aansluiten op landschappelijke elementen
zoals sloten, struwelen, …, ook dit verkleint de kans op rondlopen.
Hierbij dient het raster zo ingeplant te worden dat het geen platte
barrière vormt, maar veeleer ‘gesculpteerd’, in een trechtervorm
naar de passages toe, zodat dieren naar de passages geleid worden.

• Nergens mogen rasters zo aangebracht worden, dat dieren
‘gevangen’ kunnen geraken tussen twee of meerdere rasters. Als er
toch twee rasters dicht bij elkaar lopen, dient voldoende
tussenruimte voor onderhoud voorzien te worden.

• Wanneer overwogen wordt de rasters dicht tegen de weg te
plaatsen (bijvoorbeeld om leefgebied te winnen), moet rekening
gehouden worden met verkeersveiligheid (obstakelvrije zone,
overzicht in bochten, …). Opspattend water van de weg kan het
raster beschadigen (bevat vaak zouten die de corrosie kunnen
versnellen). Ook voor het bermbeheer kan een raster een obstakel
vormen.

• Een combinatie raster – veekering is af te raden omdat er zo
onduidelijkheden kunnen bestaan over de verantwoordelijkheid
voor onderhoud  en beschadigingen. Plaats het raster daarom bij
voorkeur op de grond van de wegbeheerder.

• Geleidingswanden (voor amfibieën) kunnen best bestaan uit
duurzaam, dicht materiaal (kunststof of betonelementen). Bemerk
dat HDPE kunststof kan uitzetten en krimpen onder invloed van
temperatuur. Zorg dus voor voldoende overlap.

Ontwerp
• Het raster moet hoog genoeg zijn (afhankelijk van de doelsoort, zie

Tabel 10). Indien het raster op een hellend talud geplaatst wordt,
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moet de eigenlijke hoogte aangepast worden naargelang de
hellingsgraad (referentie op 1 meter van het raster, aan de kant van
het leefgebied, dit komt overeen met het afzetpunt van een sprong).

• Maaswijdte moet goed afgestemd worden op de doelsoorten.
• Voor vossen, konijnen, wilde zwijnen en dassen moet het raster

enkele decimeters worden ingegraven, en onderaan voorzien
worden van een horizontaal stuk (30 cm, van de weg uitstekend).

• Schrikdraad is een dure oplossing, die enkel in noodgevallen,
tijdelijk zou mogen toegepast worden. Voor Edelherten is
aangetoond dat ze na contact met een schrikdraad, de omgeving
van de draad mijden. Dit effect zou ook voor andere dieren kunnen
bestaan. Hou hier rekening mee, ook voor wat betreft de
aanwezigheid van veekeringen met schrikdraad in de buurt van
faunapassages.

• Palen moeten aan de kant van de weg aangebracht worden, anders
kunnen sommige dieren (bijvoorbeeld de Das) over de rasters
klimmen. Tevens voorkomt dit dat het raster loskomt als dieren er
tegenaan lopen.

• Regelmatig onderhoud moet voorkomen dat er inefficiëntie is door
beschadiging aan het raster of doordat plantengroei ervoor zorgt
dat (kleinere) dieren door of over het raster kunnen.

• Palen (hout of kunststof) moeten sterk genoeg zijn om een
vluchtend dier tegen te houden. Voor hout wordt een dikte van
minimum 12 cm aangeraden (13 cm voor eindpalen).

• Op regelmatige afstand moeten terugkeervoorzieningen
aangebracht worden. Terugkeerluiken functioneren minder goed
dan voorzieningen die met heuveltjes werken.

• Toegangs- en onderhoudspoorten mogen nergens openingen
hebben die groter zijn dan de maaswijdte van het raster. Best
worden randen en dergelijke afgesloten met flappen.

• Afmetingen dienen afgestemd te worden op de beoogde
doelsoorten.

Afwerking
• Rasters moeten goed aansluiten op faunapassages, duikers,

viaducten en dergelijke. Deze kunstwerken moeten steeds
bereikbaar blijven voor dieren.

• Als bijkomende preventie (naast het raster voldoende hoog maken)
voor dieren die over het raster zouden springen, kan op ongeveer
een meter van het raster (het afzetpunt van een sprong) aan de kant
van het leefgebied een haag of dichte rij struiken aangeplant
worden. Bij voorkeur gebruik maken van niet-eetbare soorten. Een
goede soortkeuze (vb. geen klimplanten met secundaire diktegroei)
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en een inplanting op een kleine afstand van het raster voorkomt
beschadigingen.

• Regelmatig inspectie en onderhoud zijn nodig om de rasters te
controleren op beschadigingen, begroeiingen en dergelijke.

Figuur 93. Bepaling vereiste hoogte raster

De hoogte
van het raster moet bepaald
worden  vanui t  he t
‘afzetpunt’ (= punt waar
een dier zich afzet bij een
sprong, ongeveer op 1
meter van het raster).

Figuur 94. Raster (zijaanzicht)

Goede inrichting
van het raster:

- raster zelf
ondergronds
omgebogen, van de
weg af

- onderaan plaat voor
kleinere dieren

- palen aan de
wegzijde
aangebracht

- vegetatie op enige
afstand van het
raster (afzetpunt)

Geluidsschermen hebben een gelijkaardige functie, en hebben als
bijkomend voordeel dat ze de omgeving afschermen van geluid en
visuele prikkels. Transparante geluidsschermen houden een risico in voor
vogels (doodvliegen) en moeten voorzien worden van merkers op
regelmatige afstand. In de omgeving van, en op passages verdienen
geluidsschermen daarom de voorkeur boven rasters.
Waar rasters eindigen, moeten speciale maatregelen genomen worden
(zoals het vertragen van verkeer en signalisatie) om aanrijdingen van
fauna te voorkomen. Door aan weerszijden van de weg een strook vrij te
maken van vegetatie, worden dieren door het gebrek aan beschutting
ontmoedigd zich dicht bij de weg begeven. Daarnaast wordt de
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zichtbaarheid verhoogd voor automobilisten. Dit kan leiden tot een
vermindering van het aantal aanrijdingen met wild.

Tabel 10. Bepalen van hoogte en maaswijdte van rasters, met het oog op bepaalde
doelsoorten.

Doelsoorten Hoogte Maaswijdte Opmerkingen

Edelhert 2,2 m 150 - 200 mm De afstand tussen de verticale 
draden bedraagt 150 mm. De 
draden moeten een dikte hebben 
van ten minste 2,5 mm

Ree 1,8 m 150 - 200 mm De draden moeten ten minste 
1,90 mm dik zijn

Wild zwijn 1,5 m 150 - 200 mm 0,2 - 0,4 meter ingegraven

Das 1,0 m 25 mm horizontaal en 
50 mm verticaal 
(staande maas 
verdient de voorkeur 
boven liggend)

0,1 meter ingegraven

Amfibieën 0,4 - 0,5 m Dicht, glad kunststof 
'plank' (vb. HDPE)

0,1 meter ingegraven, omgeleid 
aan de uiteinden

Kleine 
zoogdieren

0,4 - 0,6 m 4x4 mm Bovenkant fijn gaas naar beneden 
buigen

Boommarter dicht, glad Plaatsen aan bovenkant van 
gecombineerd raster

Naast rasters bestaan er ook nog ‘hidden hedges’. Dit zijn elementen,
meestal in de vorm van een greppel met steile wand, waardoor
voorkomen wordt dat kleine dieren de weg op kunnen. Geleidingswanden
met gebogen vorm bij een paddentunnel bieden een minimum aan
bescherming tegen roofdieren en uitdroging door de zon. Anderzijds zijn
deze structuren moeilijk te onderhouden en zijn ze gevoelig voor
beschadigingen. Daarom wordt het gebruik van wanden van deze vorm
niet aangeraden.
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Figuur 95. Geleidingswanden

Verschillende types
geleidingswanden kunnen
toe-gepast worden (de weg
bevindt zich steeds links):
A: Gebogen wanden, ver-
schaffen een betere
bescherming (o.a. tegen de
zon), maar zijn moeilijk in
onderhoud.
B:  Rechte  wanden,
eenvoudig en efficiënt
C: Hidden hedges, hebben
het voordeel dat een dier
wel van de weg naar de
omgeving kan, maar niet
omgekeerd.

3.4.2. Afschrikmiddelen

Wildspiegels

Rode weerkaatsing van reflectoren is efficiënter dan deze van neutraal
gekleurde wildspiegels (vb. van metaal). Wildspiegels worden
aangebracht op de hoogte van de koplampen (45 – 80 cm), op 25 meter
van elkaar, en jaarlijks gereinigd. Overdag zijn ze niet efficiënt, maar ’s
nachts verminderen ze het aantal aanrijdingen met 80 % (184).
Over de efficiëntie bestaan uiteenlopende resultaten. Op wegen met een
hogere verkeersintensiteit treedt al gauw gewenning op. Feit is dat ze
relatief goedkoop zijn.
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Figuur 96. De werking van wildspiegels

Wildspiegels
weerkaatsen het licht van
koplampen naar  de
omgeving, waardoor dieren
a f g e s c h r i k t  o f
gewaarschuwd worden
door een aankomend
voertuig.
Ze zijn enkel zinvol ’s
nachts en op wegen met
e e n  r e l a t i e f  l a g e
verkeersintensiteit (omwille
van gewenning).

Akoestisch

Door middel van geluidsbronnen worden dieren uit de buurt van de weg
gehouden. De efficiëntie hiervan is niet gekend, en is vermoedelijk klein
tot onbestaande.
Vaak gaat het om systemen die op de auto aangebracht worden en een
fluitend geluid voortbrengen wanneer de auto in beweging is (onder
invloed van luchtstromingen rond de auto). Deze systemen worden
veeleer toegepast in uitgestrekte (semi)natuurlijke gebieden, zoals in de
VS en Canada. Op wegen met een zeer lage verkeersintensiteit zouden ze
daar nuttig kunnen zijn.

Geurafschrikking

Afschrikmiddelen op basis van geurstoffen, aangebracht in een bol polyurethaan, die nabij de
weg wordt aangebracht. In deze bollen worden een geurcombinatie van predatoren
geïnjecteerd. Deze methode wordt vooral toegepast om herten alert te maken wanneer ze de
weg naderen, waardoor ze het naderen van auto’s sneller zouden horen, en hierop met een
schrikreactie zouden reageren. In een onderzoek van Lutz (1994) naar de werking van
geurafschrikking (Duftzaun) werd wel een zekere reactie op het middel waargenomen. Deze
reactie verschilde tussen de verschillende diersoorten, van geen reactie (Edelhert en
Damhert), een zeer korte periode van afstoting (Sika hert), naar een voorzichtige benadering
(Ree), tot een periode van afstoting van 15 minuten voor Moeflon. Duidelijk is dat er zeer
snel gewenning kan optreden. Lutz vond bijgevolg geen afname van faunaslachtoffers voor
de bestudeerde soorten (bekeken over een wegdeel van 2,8 km gedurende een periode van 1
jaar) door het aanbrengen van Duftzaun.
Andreassen et al. (2005) onderzochten de efficiëntie van enkele alternatieve mitigerende
technieken op aanrijdingen van elanden door treinverkeer in Noorwegen. Hierbij vonden ze
een afname van 49% (ten opzichte van controleplots) in aanrijdingen waar over enige afstand
30 meter aan weerszijden van de rails vegetatievrij was gemaakt. Bijvoederen zorgde voor
een reductie van 40%, terwijl voor geurmarkering (type Duftzaun) een reductie van 85% werd
waargenomen, evenwel niet significant. Deze methode werd in de proefopzet slechts over
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kleine afstanden toegepast (500 meter), wat de hoge variantie in de resultaten kan verklaren.
Combinaties van maatregelen (combinatie met Duftzaun werd niet getest vanwege de hoge
variantie op de resultaten) brachten geen significante toename in efficiëntie met zich mee.

3.5. Geluidswering

Zoals eerder beschreven heeft geluid een negatieve werking op
verschillende natuurelementen in een invloedssfeer van verscheidene
honderden meters van de weg. Dit effect neemt toe met een toenemende
verkeersintensiteit. Geluidswering kan dus erg belangrijk zijn, zeker in
regio’s met mogelijkheden voor broedvogels in de nabijheid van de weg,
maar ook als toepassing om het gebruik van vb. faunapassages te
verhogen. Dit kan op verschillende niveau’s:

- inrichten van een bufferzone met hoge vegetatie
- maatregelen op de weg zelf (fluisterasfalt, verkeersarm maken van

wegen, verlagen van de maximumsnelheid)
- verzonken wegen
- geluidswering

of een combinatie van deze maatregelen.

Verzonken wegen zijn effectief tegen geluidsoverlast op korte afstand
van de weg (< 100m), maar hebben weinig invloed op de afmetingen van
de verstoringszone voor broedvogels (> 200m). In zulke kwetsbare
gebieden is het dus aangewezen te investeren in een technische oplossing
in de vorm van geluidswerende structuren.
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Figuur 97. Geluidswering

Geluidswering
kan op verschillende
manieren tot stand worden
gebracht:

A. afstand
B. geluidsmuren
C. aarden wallen (begroeid)
D. verzonken weg

Figuur 98. Geluid in een open en gesloten landschap.

In een open landschap
draagt geluid verder, en
neemt de invloedssfeer van
het geluid toe.
Begroeiing en reliëf zijn
daarom een eerste middel
om de geluidsoverlast van
een weg te verminderen.

Dergelijke geluidswerende structuren van 1-3 meter of 3-7 meter hoog
reduceren de verstoorde zone respectievelijk met 50% en 80%. Een
modulaire opbouw, waarin of waarop begroeiing kan aangebracht worden
(techniek uit de praktijk van gevelbegroening), geeft een efficiënter,
mooier en mogelijk ecologisch interessanter alternatief.
Hoe kleiner de korrelgrootte van de toplaag van het wegdek, hoe
geluidsarmer dat wegdek wordt: we spreken van ZOAB (Zeer Open
Asfalt Beton), in de volksmond ‘fluisterasfalt’ genoemd. Het gebruik van
fluisterasfalt kan leiden tot een reductie tot 20% van de negatieve
invloedssfeer van de weg. Ook het verlagen van de maximumsnelheid
heeft een geluidsverminderend effect. Het verlagen van de
verkeersintensiteit heeft een gelijkaardig effect, maar is op grote wegen in
Vlaanderen waarschijnlijk moeilijker haalbaar.
De combinatie kan gemaakt worden tussen verzonken weg,
geluidswering (bij voorkeur begroeid), en fluisterasfalt. Doorzichtige
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geluidswering moet voorzien worden van regelmatige merkers, om
doodvliegen van vogels te vermijden.

3.6. Hydrologie

Bentonietschermen bestaan uit een kleilaag en kunnen gebruikt worden
ter reductie van de hydrologische effecten van wegen, een andere - zij het
drastische - manier is het aanleggen van de weg op een verhoging (maar
dit brengt dan weer andere nadelen met zich mee). Compensatie voor
hydrologische verstoring kan gebeuren door elders de watertafel te
verhogen, om de ontwikkeling van vochtminnende vegetatie mogelijk te
maken.

3.7. Verkeer

Voor secundaire wegen, is het concentreren van het verkeer op enkele
secundaire hoofdassen een goede strategie om de netto continuïteit van
het landschap te bevorderen.

Figuur 99. invloedssfeer, alle wegen in gebruik

Een netwerk
van wegen oefent al snel
e e n  n a g e n o e g
gebiedsdekkende
invloedssfeer uit op de
omgeving.
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Figuur 100. Concentratie van verkeer op enkele assen

Concentratie
van verkeer op enkele
hoofdassen doet de totale
invloedssfeer afnemen, en
werkt op die manier
bevorderend voor de
continuïteit in het
landschap.

Het sluiten van wegen kan een compenserende maatregel zijn voor een
toenemende verstoring elders. Mitigerende maatregelen zouden ook
rekening moeten houden met de mogelijkheden die het verminderen van
de verkeersintensiteit op bepaalde wegen biedt.
Een systeem met bord en waarschuwingslichten, die knipperen wanneer
er dieren gedetecteerd worden in de nabijheid van de weg werkt vooral ’s
nachts (6%), op wegen met lage verkeersintensiteit en snelheid. Wanneer
er een model van een hert in de nabijheid geplaatst wordt werkt het
systeem beduidend beter (20%).
Voor de mitigatie van de negatieve invloeden van wegverlichting op
vogels en andere dieren, kunnen de volgende maatregelen overwogen
worden:

- Beperking van de verlichte ruimte door afscherming naar boven en
zijdelings naar de berm/omgeving

- Lage plaatsing van de lampen
- Beperking van de verlichtingssterkte
-  Aanpassing van de verlichtingskwaliteit door vermijden gebruik

van rood of oranje licht.
- Beperking van de verlichtingsduur (voorkomen van totale

onderbreking van de nacht).
-  Beperking van verlichting tot verkeerspunten die een optimale

zichtbaarheid vereisen: bochten, kruispunten, rotondes, …
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B. Waterwegen
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4. Waterwegen: eigenschappen
4.1. Introductie

Onder waterlopen verstaan we hier zowel natuurlijke (rivieren) als
kunstmatige (kanalen) waterlopen, de nadruk ligt hier verder specifiek op
ecologische systemen in beide types waterlopen. Kleinere elementen,
geassocieerd met wegen (grachten) worden beschouwd als onderdeel van
de berm en worden hier niet verder behandeld. Het onderscheid tussen
natuurlijke en kunstmatige waterloop is belangrijk in de context van
mitigatie. Voor natuurlijke waterlopen is immers een herstel naar de
oorspronkelijke (referentie) toestand te verdedigen, terwijl een
soortgelijke referentie voor kunstmatige waterlopen niet bestaat.
Veruit de grootste impact op Europese waterlopen komt vanuit
urbanisatie en landbouw. Verhoogde verzegeling door urbanisatie zorgt
niet enkel voor een hogere en meer gepiekte afvoer van water, maar dit
water wordt ook nog eens verrijkt met nutriënten en schadelijke stoffen.
Daarnaast worden stromen in een stedelijke omgeving vaak
gekanaliseerd, ze worden rechtgetrokken en in een keurslijf van
verstevigde oevers geplaatst, wat onder meer een verlies aan
habitatdiversiteit en dynamiek met zich meebrengt. In grote rivieren
worden kunstwerken aangebracht zoals overlopen en dammen, wat tot
een verhoogde habitatfragmentatie leidt.
De impact van deze ingrepen en hoe we ze kunnen verzachten, is sterk
verschillend voor kunstmatige en natuurlijke waterlopen.

Figuur 101. Gekanaliseerde en natuurlijke waterloop

Het verschil
tussen een gekanaliseerde
(of kunstmatige) waterloop
en een natuurlijke uit zich
in de eerste plaats door het
verschil in dynamiek: een
natuurlijke waterloop wordt
getypeerd door diversiteit
en dynamiek. Meanders,
steile oevers, asymmetrie,
zij-armen,
overstromingsgebieden
enz…, dragen hiertoe bij.
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Natuurlijke waterloop
Een natuurlijke waterloop (beek of rivier) en het stroomgebied van deze
waterloop worden in hoofdzaak gekarakteriseerd door geologie en
klimaat. De dynamiek van een waterloop is sterk afhankelijk van het
schaalniveau waarop deze bekeken wordt: een vrij en dynamisch systeem
vertoont meestal een hogere dynamiek op kleine schaalniveau’s
(elementen als zandbanken, eilandjes, meanders, obstakels, …), terwijl de
eigenschappen van het stroomgebied op grote schaal bekeken vrij
constant blijven. De waterloop zelf staat in nauwe relatie met het
omringende stroomgebied, waardoor een integrale aanpak in het beheer
steeds wenselijk is.
Zoninstraling is een andere belangrijke factor die de karakteristieken van
de waterloop bepaalt. Dit is in grote mate afhankelijk van de afscherming
van de waterloop door beekbegeleidende vegetatie. Eigenschappen van
waterlopen kunnen fundamenteel verschillen over het gehele
lengteprofiel, waarbij de bovenloop gekenmerkt wordt door andere
karakteristieken dan de benedenloop.
Beekherstel gaat van het herstellen van het oorspronkelijke
stroomverloop, het terugbrengen van dynamiek in het systeem, infiltratie-
en retentiezones, tot herstel van vegetaties en levensgemeenschappen. De
meeste Europese waterlopen zijn in meer of mindere mate gekanaliseerd,
vaak met steile, (deels) verzegelde oevers, afwezigheid van waterplanten,
gereguleerde stroomdynamiek, beperkte (hydrologische) connectiviteit,
zowel in de lengte als in de breedte, en een gebrek aan paaigronden voor
vissen.

Figuur 102. Het stroomgebied

Het stroomgebied
is ruimtelijk in te delen in
e e n  b e n e d e n l o o p ,
middenloop, bovenloop en
bron. De meanders nemen
normaal gezien toe in
g r o o t t e  n a a r  d e
benedenloop toe.
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Figuur 103. De rivier zelf

De natuurlijke waterloop
zelf vertoont vaak een hoge
dynamiek:
zandbanken, eilandjes,
neven-geulen, meanders,
stroom-kuilen, oevers, …

Figuur 104. Het dal

Het dal
vertoont, globaal gezien,
relatief constante eigen-
schappen, vaak met een
temporele variatie (debiet,
stroomsnelheid, …)

Figuur 105. Verhoudingen beekdal - stroomgebied

H e t  o m l i g g e n d
stroomgebied
en het stroomdal staan in
interactie met elkaar. We
spreken van een beek- of
r i v i e r s y s t e e m .  H e t
stroomdal fungeert zowel
als bron, put, geleider als
barrière. Al deze interacties
kunnen een rol spelen in
het bepalen van het
geschikte beheer van de
waterloop, en onderstrepen
het nut van een integrale
aanpak.

Factoren die in beschouwing moeten genomen worden bij het
karakteriseren van een beeksysteem:
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-  Permanentie: valt de waterloop periodiek droog (al dan niet
jaarlijks)?

-  Temperatuur: hoe hoger, hoe minder zuurstof mogelijk aanwezig
in het water

-  Licht: kan zowel afhankelijk zijn van de beekbegeleidende
begroeiing, als van de hoeveelheid macrofyten, algenontwikkeling
of slibopwerveling in het water.

- Stroming: afhankelijk van dimensies, verval en klimaat
-  Zuurstof: zuurstofvoorziening is afhankelijk van temperatuur,

stroming en de hoeveelheid organische stof. Deze laatste kan
toenemen door lozing uit rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI)
of riooloverstorten.

- Structuren: Korrelgroottesamenstelling van het minerale substraat,
organische substraten en hogere waterplanten.

-  Zuurtegraad: De meeste soorten van de lage landen hebben een
voorkeur voor een pH van (4)5 tot 6(7). (Sub)letaliteit bij een
lagere pH is niet enkel te wijten aan H+ - ionen, maar is ook
afhankelijk van in het milieu vrijgekomen zware metalen.

Kunstmatige waterloop
Onder kunstmatige waterlopen worden in de eerste plaats kanalen
verstaan, en verder ook afwateringsgrachten, in zoverre deze kunstmatig
door de mens zijn aangebracht en geen beek of rivier als oorsprong
kennen. Wat betreft mitigatie verschillen kunstmatige waterlopen sterk
van natuurlijke, in die zin dat ze geen natuurlijke of historische
referentietoestand kennen voor herstel. Bovendien mogen de
hoofdfuncties (transport, afwatering) doorgaans niet in het gedrang
komen en zal de ecologische functie eerder een nevenfunctie blijven,
waarbij ingrepen zich vooral zullen richten op de oevers.
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Figuur 106. Kunstmatige waterloop

De hoofdfuncties
v a n  k u n s t m a t i g e
waterlopen (o.a. transport)
worden best zo weinig
mogel i jk  geh inderd ,
waardoor mitigerende
ingrepen vooral op de
oevers, ontsnippering en
water-kwaliteit gericht zijn.
Deze ingrepen worden
meestal aangebracht om de
werking als barrière te
verminderen (zowel in
d w a r s -  a l s  i n
lengterichting), en de
oeverzones te verbeteren.

4.2. Habitatverlies en –fragmentatie

Habitatverlies bij aanleg van kunstmatige waterlopen is minder
uitgesproken dan het verlies dat optreedt bij de aanleg van wegen. Terwijl
het wegdek niet kan fungeren als habitat, kan een kunstmatige waterloop
in mindere of meerdere mate een habitat zijn voor verschillende planten-
en diersoorten. Habitatverlies van een heel andere orde gebeurt wanneer
een natuurlijke waterloop ‘gekanaliseerd’ wordt. Hieronder verstaan we
het rechttrekken, uitgraven en voorzien van een verhard profiel van
natuurlijke waterlopen. Dit leidt in regel tot een drastische vermindering
van de structuurdiversiteit, wat een daling van het aantal habitats met zich
meebrengt. Veranderingen van de fysische (vb. temperatuur) en
chemische eigenschappen van het water kunnen een stroom voor
sommige organismen onleefbaar maken. Ook dit is een vorm van
habitatverlies.
Habitatfragmentatie treedt op, op twee schaalniveaus. Ten eerste zorgt de
aanleg van een kanaal of het kanaliseren van een rivier in veel gevallen
voor een barrière in het landschap. Dieren die deze barrière wensen over
te steken dienen dit al zwemmend te doen. Wanneer de steile of verharde
wanden het uitstappen verhinderen, heeft de waterweg een werking als
barrière en als put. Een mogelijke mitigerende maatregel is het voorzien
van uitstapplaatsen of het inrichten van minder steile, begroeide oevers.
Wanneer de waterweg op zich beschouwd wordt, zorgen (kunstmatige)
hindernissen in de waterloop voor longitudinale habitatfragmentatie.
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Hierbij kan het onderscheid gemaakt worden tussen ‘harde’ en ‘zachte’
barrières: ‘harde’ barrières zijn feitelijke fysische structuren (sluizen,
stuwen, …) die verbreiding fysisch hinderen, zodat deze zonder
menselijke tussenkomst moeilijk tot onmogelijk wordt (vooral in
stroomopwaartse richting). ‘Zachte’ barrières zijn veeleer geassocieerd
met de isolatie van geschikte habitats, hetzij door de grote afstand tussen
verschillende habitats van hetzelfde type, of doordat de condities in de
tussenliggende delen ongunstig zijn voor de beschouwde soort (vb.
zuurstoftekort). Voor vervuilingsgevoelige vissoorten als de
rivierdonderpad kan bijvoorbeeld ook chemische vervuiling als een
barrière in de rivier optreden.

Figuur 107. Barrièrewerking

De barrièrewerking
i n  e e n  w a t e r l o o p
(natuurlijk, gekanaliseerd
of kunstmatig) kan zowel
longitudinaal (A) als
transversaal (B) zijn.

Figuur 108. Harde en zachte barriers.

Bij longitudinale
fragmentatie wordt het
onderscheid gemaakt tussen
‘harde’  en ‘zachte’
barrières.
Harde barrières (links) zijn
f e i t e l i j k e ,  f y s i s c h e
structuren die de waterloop
opdelen, zachte barrières
(rechts) zijn veeleer
geassocieerd met de isolatie
van habitats (door afstand,
chemische of fysische
karakteristieken, …)

Sluizen, stuwen en duikers (‘harde’ barrières) zijn voor veel diersoorten
een onoverkomelijke barrière. Op die manier wordt de beweging
verhinderd tussen stroomopwaarts en stroomafwaarts gelegen habitats,
paaigronden, fourageergebieden enz. De totale beschikbare habitat neemt
af, en genetische uitwisseling tussen metapopulaties wordt bemoeilijkt.
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Het probleem is erg uitgesproken voor diadrome vissoorten
–zoetwatersoorten die voor een deel van hun levenscyclus afhankelijk
zijn van zout water– zoals Atlantische zalm (Salmo salar), Beekforel
(Salmo trutta) en Paling (Anguilla anguilla). Maar ook sedentair geachte
vissen kunnen redelijke afstanden afleggen, of zelfs migratorisch gedrag
vertonen, en op die manier obstakels als barrières ervaren.

Figuur 109. Corridorfunctie en barrières

Corridorfunctie
Waterlopen zijn ook
corridors in het landschap,
voor dieren en planten,
zowel in het water als op
het land. In sommige
gevallen (vb. hydrochore
zaadverbreiding) is er een
duidelijke richting aan de
functie, nl. met de stroming
mee.

Ook voor de verbreiding van plantensoorten (vb. door middel van
hydrochore zaden, dat zijn zaden die door water verspreid worden)
kunnen dergelijke constructies obstakels zijn. Door de barrièrewerking
van obstakels kan de soortensamenstelling (zowel voor planten als voor
dieren), stroomopwaarts verschillen van deze stroomafwaarts. Het effect
van fragmentatie op de soortensamenstelling is soms direct en dramatisch
(vb. het lokaal uitsterven van soorten), maar kan ook subtiel zijn, en
negatief werken over een lange termijn.
Onderzoek van Blakely et al. (2006) toont aan dat zelfs kleine duikers een
(gedeeltelijke) barrière kunnen vormen voor beekgebonden vliegende
insecten. In het onderzoek wordt de verhoogde barrièrewerking in
vergelijking met een meer open brugconstructie aangetoond.
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Figuur 110. Richting van barrièrewerking

Barrièrewerking
is vaak groter in de
stroomopwaartse richting.
Dit resulteert vaak in een
selectieve stroomopwaartse
afwezigheid van soorten.

Figuur 111. Periodieke verandering barrièrewerking

Hoge waterstanden
en piekafvoeren kunnen de
barrièrewerking van zowel
harde als zachte barrières
tijdelijk veranderen, hetzij
door passief organismen mee
te voeren, hetzij door de
eigenschappen zelf van deze
barr ières  t i jdel i jk  te
veranderen.
Links: lage waterstand,
absolute barrière
Rechts: hogere waterstand
reduceert de barrièrewerking

Mitigatie kan gebeuren door de aanleg van alternatieve kanalen,
aangepaste structuren als vistrappen, aanpassingen aan de
karakteristieken van de waterloop zelf, of door de barrière in zijn geheel
te verwijderen.
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4.3. Fysische eigenschappen

Onder fysische veranderingen verstaan we veranderingen in hydrologie,
verloop en temperatuur. Hieronder valt o.a. het ondoordringbaar maken
van infiltratiegebieden, het rechttrekken van waterlopen, enz… Dit leidt
niet enkel tot rechtstreeks verlies aan natuurlijke aquatische
leefomgeving, maar ook tot het verminderen van de zelfregulerende en
zelfzuiverende capaciteiten van deze aquatische systemen. Eén van de
meest prominente problematieken voor natuurlijke waterlopen in
Vlaanderen is de hoge graad van verstedelijking.
Verzegeling in stedelijke omgeving zorgt voor hoge piekafvoeren van
deels vervuild water, wat de hydrologie van onze waterlopen ingrijpend
verandert. Ook de kanalisering van waterlopen leidt tot een hogere
afvoer.

Figuur 112. Gevolgen van urbanisatie

Een stadskern
werkt niet enkel als een
belangrijke longitudinale
barrière in de waterloop
(vaak een combinatie van
harde en zachte barrières),
maar ook als bron, met
name van run-off water met
een hoge sediment- en
stoffenlading.

Figuur 113. Stedelijke kern, zicht van bovenaf

Een stadskern
Werkt meestal als barrière
tussen beneden- en
bovenloop.
De stroomopwaartse impact
hiervan (vb. door het
hinderen van vismigratie)
kan  op  he t  he le
stroombekken ingrijpen.

Natuurlijke waterlopen die de mogelijkheid hiertoe hebben, passen hun
dimensies aan, aan de balans tussen afvoer van water en sedimentlading.
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Deze twee laatste elementen worden steeds en doorlopend drastisch
veranderd door toenemende urbanisatie, wat ertoe leidt dat natuurlijke
waterlopen zelden deze evenwichtstoestand bereiken.

Werkzaamheden in geürbaniseerde gebieden en landbouwgebieden
leiden, in combinatie met een (tijdelijk) gebrek aan begroeiing, tot een
verhoging van erosie, en dus tot toename van sediment in naburige
waterlopen. De textuur van het riviersediment kan verschillen in urbane
gebieden (ten opzichte van natuurlijke systemen), waarbij een verhoogde
afvoer en veranderingen in sedimentlading doorgaans leiden tot een
verschuiving van de textuur naar een grovere korrel.
Groot hout wordt geruimd uit stromen, terwijl dergelijke structuren net
bijkomend leefgebied voor organismen verschaffen. Bladafbraak is een
fundamenteel ecologisch proces in waterlopen. In een onderzoek door
Paul et al. (2006) wordt aangetoond dat de afbraak van bladmateriaal
aanzienlijk sneller gebeurt in een urbane of gecultiveerde context (in
vergelijking met suburbane en natuurlijke of semi-natuurlijke gebieden).
Hierbij wordt de snellere afbraak in landbouwgebieden voornamelijk
veroorzaakt door een toegenomen biologische activiteit als gevolg van
een nutriëntenaanrijking, terwijl de hogere afbraaksnelheid in urbane
gebieden in de eerste plaats te wijten is aan een mechanische fragmentatie
van het bladmateriaal door hoge piekafvoeren tijdens noodweer. Het is
echter niet zonder meer aan te raden bladafbraak als indicator te gebruik
voor de ecologische integriteit van een waterloop, aangezien deze factor
zelf nauw gerelateerd is aan de mate van urbanisatie of cultivatie van een
gebied.

De temperatuur van het water is een belangrijke regulerende eigenschap
voor tal van processen, in de eerste plaats afbraak van organische
componenten (bv. bladeren) en in de levenscyclus van (ongewervelde)
organismen. Het effect van verstedelijking op de temperatuur van het
oppervlaktewater is nog niet geheel duidelijk. Veelal anekdotische
observaties bevestigen echter dat de temperatuur in de zomer hoger en in
de winter lager zal liggen in vergelijking met een natuurlijke referentie
(temperatuur van oppervlaktewater onder bos). Dit is te wijten aan het
ontbreken van beschutting van planten, het water dat tijdens zomerse
buien van warme oppervlakten afspoelt, warm water van huishoudelijke
afvoer, enz.
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Figuur 114. Puntlozingen van koelwater

Puntlozingen
van warm water creëren
plaatselijk kleine warme
leefgebieden,  waarin
gebieds-vreemde (zelfs
tropische) soorten zich
soms goed thuis voelen.
Gezien de geïsoleerde aard
van dit fenomeen is dit
e c h t e r  v a a k  n i e t
problematisch.
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4.4. Chemische eigenschappen

Chemische eigenschappen van waterlopen in stedelijke gebieden kunnen
erg uiteenlopend zijn. Analoog aan het onderdeel wegen, wordt deze
problematiek slechts kort besproken in deze studie, omdat een volledige
behandeling van het onderwerp in detail te uitgebreid zou zijn. Een
summier overzicht van recente bevindingen rond deze problematiek is
terug te vinden in de review van Paul en Meyer (2001). Algemeen neemt
de waterkwaliteit in de Vlaamse waterlopen langzaam toe. Om de
doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water en het Vlaams
Decreet Integraal Waterbeleid te halen, zullen echter nog grote
inspanningen nodig zijn.
Van groot belang voor biota is de hoeveelheid zuurstof in water. Zuurstof
lost moeilijk op in water, zodat de concentraties steeds relatief laag
liggen. Veranderingen in omgeving (temperatuur, stroming, …) of
organische stof in de stroom oefenen een directe invloed uit op de
hoeveelheid beschikbare zuurstof in een stroom. Aanrijking van een
stroom met organisch materiaal kan leiden tot een verhoogde consumptie
en daarmee ook een daling van de beschikbare zuurstof. Dergelijke
omstandigheden kunnen leiden tot een (sterk) verhoogde mortaliteit van
(vis)soorten. Eutrofiëring van stromen is een belangrijk probleem, en
zorgt voor een verhoogde aanwezigheid en activiteit van fungi en micro-
organismen, wat op zijn beurt een verhoogde afbraak van organisch
materiaal tot gevolg heeft. Bij piekafvoeren of pieklozingen kunnen
chemische eigenschappen van het water (tijdelijk) sterk achteruit gaan.

Figuur 115. Eutrofiëring.

Eutrofiëring
Toevoeging van voedings-
stoffen, meststoffen, dood
organisch materiaal enz
leidt tot een hogere
consumpt ie  en  dus
verminderde
beschikbaarheid  van
zuurstof. Dit heeft steeds
een vermindering van de
soortenrijkdom in het
aquatisch systeem tot
gevolg.
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4.5. Respons van organismen

De hierboven aangehaalde eigenschappen en veranderingen in urbane
waterlopen hebben gevolgen voor de organismen die erin leven. Een goed
overzicht van de gevolgen van urbanisatie voor organismen in het water
kan gevonden worden in Paul & Meyer (2001). Voor stromen in
verstedelijkte gebieden is een monitoring van de biologische conditie
nodig (vb. de multimetrische benthische index voor biologische
integriteit, B-IBI) , maar dit zegt natuurlijk niet alles, en moet verder
aangevuld worden met fysische, chemische en landschappelijke analyses.
Piekafvoeren in urbane regio’s bevatten een verhoogde concentratie aan
bacteriën, in het bijzonder in bekkens met lozingen van
waterzuiveringsinstallaties en riolering. Een verhoogde nutriëntlading kan
tot algenbloei leiden, terwijl algen op zich toch ook een gevoeligheid
voor zware metalen en herbiciden tonen, wat dan weer kan leiden tot een
gereduceerde biomassa en soortendiversiteit binnen deze groep.
Bovendien gaan piekafvoeren vaak gepaard met een afname in de pH
(stijgende zuurtegraad), die voor gevoelige dieren nefast kan zijn. Dit
effect is meer uitgesproken in stromen waar de pH reeds laag is. Een
tijdelijk probleem bij piekafvoer wordt vaak enkel waargenomen bij
intensieve metingen over langere periodes (vb. jaarrond) en kan een
verklaring bieden waarom herstel van bepaalde populaties op zich laat
wachten terwijl de gemiddelde waterkwaliteit al sterk is verbeterd.
De respons van soorten op menselijke invloeden kan ook gebruikt
worden als indicator voor menselijke verstoring. De larven van Baetis sp.
(eendagsvlieg) worden vaak als indicator gebruikt. Gemeenschappen van
vissen zijn gevoelig voor de habitatkwaliteit in rivieren, en kunnen als
indicator gebruikt worden voor nagenoeg alle vormen van antropogene
verstoring (eutrofiëring, verzuring, chemische vervuiling,
stroomregulering, wijzigingen van de fysische habitat en fragmentatie).
Een beschrijving van dit gebruik van visgemeenschappen als indicators in
Europa is terug te vinden in Pont et al. 2006. De index die in deze
publicatie wordt voorgesteld is toepasbaar op alle Europese rivieren. Ook
de Belgische Biotische Index (BBI), die gehanteerd wordt bij de
beoordeling van de biologische waterkwaliteit, steunt op de aanwezigheid
van macroinvertebraten.
Macroinvertebraten zijn gevoelig voor watertemperatuur, deze kan dalen
door het aanplanten van rivierbegeleidende bufferzones met bomen.
Beschaduwing zorgt voor koelere watertemperaturen (wanneer op
voldoende grote schaal toegepast), en voor een mogelijke positieve
respons van macroinvertebraten.
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5. Waterwegen: mitigatie
5.1. Introductie

Beheer van waterlopen is vaak slechts beperkt tot een lokale ingreep over
korte termijn. Een waterloop maakt echter deel uit van een systeem, dat
een invloed uitoefent over het gehele beekdal. Dit stroomgebied komt
niet altijd voldoende aan bod. Ingrepen in beeksystemen vereisen een
gedegen integrale  en langtermijn  aanpak, waarbij het gehele
stroomgebied in beschouwing moet worden genomen. Een waterloop zal
zich immers steeds karakteriseren volgens de eigenschappen van het
stroomgebied waartoe deze behoort, en deze stabilisering kan – zeker na
een zware ingreep – verschillende jaren duren.

Figuur 116. Noodzaak integrale aanpak

Herstel
vraagt een aanpak waarbij
het gehele stroomgebied
bekeken wordt.
P u t - ,  b r o n -  o f
barrièrewerking, stroomop-
of stroomafwaarts, kunnen
de efficiëntie van de
ingreep doen dalen en
worden dus best mee in het
herstelplan opgenomen.

Zoals eerder aangehaald, onderscheiden kunstmatige waterlopen zich in
deze context van natuurlijke, door het ontbreken van een
‘oorspronkelijke’ toestand (referentie). Kunstmatige waterlopen dienen
steeds beheerd te worden op een manier die de hoofddoelstellingen niet in
het gedrang brengt. Mitigerende ingrepen zullen in dat geval eerder op de
oevers en omliggend stroombekken gericht zijn, op ontsnippering,
inrichten van habitat en verbeteren van de waterkwaliteit, terwijl bij
natuurlijke waterlopen het hele stroomverloop kan worden veranderd.

Ingrepen dienen steeds gebaseerd te zijn op goede ecologische principes
en een goed begrip van de hydrologie van het systeem. Zowel de fysische
en chemische karakteristieken (zoals water en nutriëntenbalans, stroming
en dynamiek), als de eigenschappen van de aanwezige en potentiële
levensgemeenschappen en de relatie met het omliggende landschap,
moeten goed gekend zijn.

Mitigerende maatregelen voor vissen en andere organismen:
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• Zuivering van het water dat op beken/rivieren wordt geloosd.
• Voorkomen van lozingen vanuit overstorten in bovenlopen.
• Opheffen van barrières in dispersieroutes om verspreiding

mogelijk te maken over beektrajecten die door vroegere
aantastingen onbewoond zijn geraakt

• Beek- en rivierherstel (opnieuw uitgraven van oude meanders,
herstel van beddingen met grind en stenen waar deze vroeger
voorkwamen).

• Aanleg bufferstroken op oevers van waterlopen. Deze (riet)oevers
kunnen uitspoeling van nabijgelegen akkers opvangen of kunnen
voorkomen dat vee de waterloop kan betreden en het water vervuilt
door afbraak van faeces.

• Vermijden van grootschalig baggerwerkzaamheden. Afstemmen
van baggermethode op mogelijke schade (vb. gebruik van
baggerpomp/baggerzuigboot in plaats van hydraulische kraan).

• Tijdens werkzaamheden de beek/rivier nooit (tijdelijk) droogzetten
door afzetten/damwanden of door middel van een bronbemaling,
maar in dat geval de beek tijdelijk omleiden (zo wordt ook tijdens
een ingreep een zekere mate van connectiviteit gewaarborgd).
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5.2. Ecologisch beekherstel
5.2.1. Algemene ingrepen

Het beheer of herstel van een beek gaat steeds verder dan de grenzen van
de beek zelf. De waterloop staat immers in nauw verband met de
omgeving ervan. We spreken van een beeksysteem. Herstel van een
beeksysteem vraag daarom altijd een integrale aanpak en een visie over
langere termijn. Zo heeft bijvoorbeeld een vistrap weinig zin als er
stroomopwaarts geen habitat of paaiplaats voorhanden is voor de
doelsoorten. Beekherstel kan dus zowel slaan op ingrepen aan de beek
zelf, als ingrepen in het stroombekken van de beek.
Hoewel beek- en rivierherstel wereldwijd veel wordt toegepast was er tot
voor kort geen standaard vastgelegd voor ecologisch beekherstel. Wat is
een goede praktijk voor ecologisch beekherstel? Een standaard voor
ecologisch beekherstel werd intussen aangereikt door Palmer et al.
(2005), en bestaat uit vijf kernpunten:

1. Een ideaalbeeld als richtlijn bestaat: een dynamisch ecologisch
doel is a priori bepaald en wordt gebruikt als richtlijn bij het
beekherstel.

Dit ideaalbeeld beschrijft een hypothetische dynamische, vanuit
ecologisch oogpunt gezonde rivier in de plaatselijke context waar
het rivierherstel plaatsvindt. Dit beeld moet realistisch en
haalbaar zijn, dus er wordt rekening gehouden met bestaande
infrastructuur, de aanwezigheid van exoten en dergelijke. Het doel
is dus een beeld voorop te stellen dat een zo optimaal mogelijk
beeld van de rivier schetst, gegeven een zekere plaatselijke context.
Onder ‘dynamisch’ wordt verstaan dat niet enkel de biota in het
ecologische systeem kunnen variëren, maar dat ook de hydrologie
en het profiel van de rivier ruimtelijke variatie kan vertonen
(naargelang er vb. veranderingen in debiet optreden). Historische
ecologie kan toegepast worden voor het opstellen van deze
referentie- en streefbeelden. Hierbij mag men niet streven naar een
herstel van de oorspronkelijke toestand. Gegevens uit het verleden
kunnen gebruikt worden bij een bepaling van een
referentietoestand, maar in het beekherstel moet naar de toekomst
gekeken worden, niet naar het verleden.
Naburige onverstoorde of reeds herstelde systemen, als deze
aanwezig zijn, kunnen zeker dienen als referentie. Hierbij moet wel
een vergelijking gemaakt worden van alle karakteristieken van
stroom en stroombekken voordat de referentie gekozen kan
worden. Elke waterloop is immers uniek. Voor grotere rivieren kan



152

het zoeken van een referentie problematisch zijn. Een alternatief is
dat een zwaar aangetaste rivier gekozen wordt als referentie van
‘hoe het niet moet’.
Een derde alternatief (naast een ideaalbeeld en een naburige stroom
als referentie) is om één of een set van procesgebaseerde modellen
te gebruiken als leidraad voor het herstel. Dit kan toegepast worden
wanneer een duidelijke referentie ontbreekt.
Ten vierde kan de classificatie van stromen, gebaseerd op factoren
als profiel, gradiënt, korrelgrootte sediment, … uitkomst bieden.
Dit moet wel met de nodige terughoudendheid toegepast worden.
Het falen van herstelprojecten is vaak te wijten aan het
onvoldoende toepassen van fysische, chemische of ecologische
principes. Deze moeten dus voldoende gekend zijn wil het
herstelproject een succes zijn.
In de praktijk zijn de grote lijnen van dit referentiebeeld vaak
evident en dus intuïtief goed te bepalen, zonder dat daar een hele
reeks onderzoek voor nodig is. Vaak zijn de eerste noden zodanig
duidelijk, dat een uitgebreid design geen noodzaak is om reeds
bepaalde herstellingsmaatregelen te nemen (vb. het herbeplanten
van kale oevers). Sommige doelstellingen kunnen enkel op langere
termijn gehaald worden, dit moet op voorhand duidelijk
aangegeven worden.

2. Ecosystemen worden verbeterd: ecologische condities in het
riviersysteem worden meetbaar verbeterd.

Een ecologisch succesvolle ingreep moet meetbare verbeteringen
met zich meebrengen, zoals een hogere kwaliteit van het water, de
terugkeer van verdwenen of zeldzame doelsoorten, een verhoging
van de diversiteit. Dit kan enkele jaren nodig hebben om duidelijk
en meetbaar te worden. De situatie voor de ingreep dient hierbij als
referentie gehanteerd te worden, en er moet rekening gehouden
worden met eventuele inherente variabiliteit in het systeem.
Daarnaast moet ook bekeken worden in welke mate verschillende
ingrepen complementair werken en elkaar zelfs versterken. In een
waterloop waar de verstoring erg uitgesproken is, kan één enkele
herstelingreep mogelijk een verspilling van geld en middelen
betekenen, terwijl een combinatie van ingrepen misschien wel
zinvol kan zijn.

3. De ecologische veerkracht van het systeem neemt toe: het
riviersysteem onderhoudt zichzelf.
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Een natuurlijk ecosysteem is onderhevig aan temporeel
veranderende omstandigheden, veroorzaakt door veranderingen in
de natuurlijke omgeving en van menselijke activiteiten. Een
natuurlijk systeem kan zichzelf in zekere mate onderhouden, in die
zin dat het een zekere veerkracht vertoont, zowel op hydrologisch,
geomorfologisch en ecologisch gebied, tegen veranderlijke
omstandigheden. In de praktijk betekent dit dat een rivier de
mogelijkheid heeft om een zekere dynamiek (binnen bepaalde
grenzen) te vertonen.
In verstoorde riviersystemen kan deze veerkracht volledig verloren
gegaan zijn. In dat geval moet een ingreep er zeker op gericht zijn
deze veerkracht (deels) te herstellen en zo duurzaamheid na te
streven. Anders kan men in een situatie van continu opvolgen en
bijsturen verzeild raken, waardoor de onderhoudskosten hoog
oplopen en de ingreep op termijn niet houdbaar blijft. De
veerkracht verhogen betekent in regel dat het aandeel van
technische oplossingen en kunstwerken vermindert (omdat deze de
stroom meestal in een keurslijf dwingen). Hierop bestaan wel
enkele uitzonderingen (vb. de toepassing van vistrappen).

4. Geen permanente schade is aangebracht tijdens de ingreep: bij de
uitvoering van het project wordt het toebrengen van irreversibele
schade vermeden.

Dit punt spreekt voor zich, in die zin dat zeker voor zwaar
ingrijpende werken de schade geminimaliseerd dient te worden.
Dit kan gaan van het vrijwaren van zeldzame planten en dieren tot
het vermijden van werken tijdens het paaiseizoen. Wanneer men
ernstige permanente schade kan verwachten, verdient een
alternatieve ingreep de voorkeur. Het spreekt ook voor zich dat
rekening gehouden moet worden met eventuele andere
restauratiewerken stroomopwaarts maar vooral stroomafwaarts.
Permanente schade kan ook onverwacht plaatsvinden.

5. Metingen van ecologische indicatoren van zowel voor als na de
werkzaamheden worden geanalyseerd en de bevindingen uit dit
onderzoek worden gepubliceerd.

Deze indicatoren moeten vooraf duidelijk bepaald en gedefinieerd
worden, waardoor een objectieve evaluatie van het project
mogelijk wordt. Daaropvolgend moeten alle resultaten en
bevindingen, positieve en ook negatieve, gepubliceerd worden. Dit
laat een analyse toe van het succes van de ingreep, en maakt het
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mogelijk te leren uit fouten van het verleden. Best is dat ook het
brede publiek duidelijk geïnformeerd wordt over de aard,
doelstellingen en verwachtte resultaten van herstelprojecten. Onder
dit punt kan ook monitoring vallen, wat vaak ontbreekt in een
herstelproject maar essentieel is voor een goede evaluatie van het
project.

Analoog aan punt 1 is het ‘leitbild’-concept. Dit referentiebeeld kan
uiteenlopen van de ultieme onverstoorde situatie, tot de ‘minst mogelijk
verstoorde situatie’. Aan de basis van dit concept ligt ofwel een
ideaalbeeld dat ofwel geïnspireerd is op optimale referentiecondities voor
een gegeven ecosysteem, op een vergelijkbare maar minder verstoorde
site in de omgeving, of op een historische reconstructie van de waterloop
(historische ecologie). Als zowel natuurlijke als historische
referentiegegevens ontbreken, kan een theoretisch model aan de basis
liggen van dit streefbeeld. Deze vier manieren zijn ruwweg analoog met
de hoger beschreven methodiek. Het is duidelijk dat de keuze van dit
referentiekader kan uiteenlopen naargelang de gebruikte methode, en dat
de doelstellingvoor herstel hierdoor evenzeer kan uiteenlopen. Een
duidelijke definitie van het gehanteerde ‘leitbild’ is dus onontbeerlijk. In
veel gevallen kan het beter zijn meerdere sites als referentie te gebruiken,
zo kan plaatselijke dynamiek en heterogeniteit beter in rekening gebracht
worden.

Figuur 117. Componenten van een beeksysteem

Een beeksysteem
heeft ruimtelijk een
l o n g i t u d i n a l e  ( A ) ,
transversale (B) en een
verticale (C) component.
Daarnaast heeft het nog een
temporele en hiërarchische
component
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Figuur 118. Hiërarchische component beeksysteem

De hiërarchische
component  van een
beeksysteem houdt in dat
het systeem op te delen is
in kleinere componenten:
vb. oevervegetatie is op te
d e l e n  i n
soortengemeenschappen,
die op hun beurt bestaan uit
individuele soorten, die op
hun beurt door individuen
samen-gesteld zijn.

De longitudinale component houdt het hele stroomverloop in, van bron
tot monding. Ze bevat concepten als transport van water, sedimenten en
stoffen, connectiviteit, het effect van stroomopwaartse activiteiten op
stroomafwaarts gelegen systemen, enzovoort.
De transversale component strekt zich uit dwars op de stroomrichting,
en houdt de interactie tussen de stroom en het omliggende dal in. Ze
bevat concepten als overstromingsgebieden, de vorm van
stroomprofielen, de interactie van een rivier met het omliggende
landschap, …
De verticale component op zijn beurt, behelst de relatie tussen bodem,
water en lucht, de interactie tussen grondwater en oppervlaktewater,
evaporatie en depositie, enzovoort. De temporele component tot slot,
bevat alle veranderingen over tijd, die een stroom ondergaat. Hieronder
vallen zaken als de levenscyclus van organismen, veranderingen in de
meandering en andere dynamiek.
Een integrale aanpak vraagt aandacht voor elk van deze aspecten, op
verschillende schaalniveau’s, met oog voor de hiërarchische samenhang
tussen verschillende elementen in een stroombekken. Zo heeft het weinig
zin om in te grijpen op habitatschaal, als er grote problemen bestaan op
het niveau van het stroombekken. Wiens (2002) beschrijft het verband
tussen landschapsecologie en aquatische systemen. De rivier en het
bijbehorende stroomgebied kunnen op verschillende schaalniveau’s
beschouwd worden, waarvan de heterogeniteit van de rivier zelf als een
apart ‘rivierlandschap’ beschouwd kan worden.
In Nederland wordt gewerkt aan een decision-support-system voor
rivierherstel. De ruggengraat hiervan wordt gevormd door een “5S-
systeem”, dat in vijf punten de belangrijkste karakteristieken opsomt die
een natuurlijke waterloop typeren, en waarop kan gewerkt worden bij het
beekherstel. Dit concept integreert de hoger vernoemde vier dimensies en
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hiërarchie op een overzichtelijke wijze in een reeks aandachtspunten en
richtlijnen voor management. Deze indeling is intuïtief en rechtlijnig, en
wordt dan ook in grote lijnen gevolgd in de rest van dit hoofdstuk.

Ecologisch beekherstel in 5-S-model
-  Systeemvoorwaarden (klimaat, geologie, bodem, verhang,

…)
 Stroomgebied = samenhangend geheel
 Elk beeksysteem is uniek
 Natuurlijk beeksysteem = zelfregulerend
 Gradiënten zijn inherent verbonden met het

beeksysteem
 Bovenloop beïnvloedt de benedenloop
 Beschaduwing is belangrijk

-  Stroming (waterbalans stroomgebied, afvoerverlopen,
neers lag-a fvoer  re la t i e ,  g rondwate r s t romen ,
stroomsnelheden, …)

 Stroming is sturend voor de beekstructuren
 Hydrologie is sturend voor het beeksysteem
 Hydrologie is een samenhangend geheel in het

stroomgebied
 Natuurlijk beeksysteem heeft beperkte hydrologische

dynamiek
- Structuren (erosie en sedimentatie, substraatdiversiteit,

morfologie, organische structuren, …)
 Variatie in structuur biedt habitats
 Stromen meanderen
 Natuurlijke obstakels horen bij het systeem,

onnatuurlijke niet
-  Stoffen (nutriënten, macro-ionen, zuurstofhuishouding,

micro-verontreinigingen, kwaliteit waterbodem, transport
van stoffen, stoffenbalans, …)

 Goede zuurstofhuishouding
 Voorkom onnatuurlijke toevoer van voedingsstoffen
 Voorkom toevoer van milieuvreemde stoffen
 Oevervegetatie en houtwallen functioneren als

natuurlijke buffer
-  Soorten (aquatische macrofauna, epifytische diatomeëen,

macrofyten, terrestrische vegetatie, …)
 Soortensamenstelling levensgemeenschap is resultaat

van milieucondities
 Elke beek is uniek in biota
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 Soortenrijkdom is afhankelijk van stabiliteit en
diversiteit

 Levensgemeenschappen hebben ruimte en samenhang
nodig

Hier kan eventueel een zesde ‘S’ aan toegevoegd worden, namelijk
‘sturen’, waarmee de menselijke invloed op een stroom bedoeld wordt.
Deze kan zowel in negatieve (‘verandering’) als in positieve (‘herstel’)
zin op het systeem inwerken.

Zo wordt gekomen tot een aantal richtlijnen voor het herstel van
waterlopen:

• Bepaal een reeks van kwantificeerbare doelstellingen die door het
herstelproject gehaald moeten worden, voordat het project zelf van
start gaat. Dit maakt monitoring en kostenbaten-analyse
makkelijker en waardevoller nadien.

• Het project moet gebaseerd zijn op een gedegen wetenschappelijke
basis, en een goed uitgewerkt concept.

• Pas het project aan zodat kan geleerd worden uit fouten van het
verleden. Gebruik dit inzicht om processen stelselmatig te
verfijnen en zo de efficiëntie te verhogen.

• Herstel van (natuurlijke) processen is te verkiezen boven het
herstel van de vorm. Streef niet naar een vast einddoel, streef naar
het herstel van processen en karakteristieken (zoals
stromingsregime en dynamiek).

• Bij herstel van waterlopen moet steeds gekeken worden naar het
gehele stroombekken als één geheel, dus ook alles wat zich
stroomopwaarts en stroomafwaarts bevindt (dit wordt in de praktijk
vaak niet gedaan).

• Herstel van waterlopen bestaat doorgaans uit erg zichtbare
ingrepen. Het is essentieel dat het publiek goed geïnformeerd
wordt hierover, zodat een continu bewustzijn en betrokkenheid
gewaarborgd blijft.

Er zijn gelijkenissen op te merken tussen deze richtlijnen en de hoger
uiteengezette praktijk van ecologisch herstel van waterlopen. Deze
richtlijnen zijn echter eerder gericht op de praktijk van het herstel van
waterlopen, en kunnen gebruikt worden als praktische vuistregels om een
dergelijk project op een goede manier aan te pakken. Het vormt een
goede aanvulling op de bovengenoemde standaard, en introduceert enkele
bijkomende elementen, zoals het richten van het herstel op het gehele
stroombekken, en het rekening houden met publieke opinie en
participatie.
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“Beken stromen”  (218) komt tot een leidraad voor ecologisch
beekherstel, die de 5S-structuur volgt:
Ook hier geldt het principe van voorkomen – mitigeren – compenseren.
Behoud van systeemeigen ecologische waarden gaat voor herstel en
ontwikkeling (zie ook het ‘stand still’ principe). Het behoud van
bestaande ecosysteemwaarden biedt meer zekerheid voor succes, en vergt
doorgaans minder inspanningen dan een ontwikkeling van nieuwe
natuurwaarden.
Op dit punt is wel een goede praktijk voor ecologisch beekherstel
afgebakend, maar in projecten op het veld blijkt vaak dat er niet
voldoende gekeken wordt naar onderliggende ecologische processen die
meespelen in het herstel. Een goede uitgangssituatie creëren is geen
absolute garantie voor succes.
Onderstaand overzicht geeft de voornaamste ecologische vragen waarmee
rekening gehouden moet worden bij het ecologisch beekherstel.

1. Zijn er (longitudinale) barrières die kolonisatie verhinderen?
• Identificeer en lokaliseer bronpopulaties
• Hoe kunnen deze barrières verwijderd worden?

2. Welke zijn de habitatbehoeften van de verschillende doelsoorten in
hun verschillende levensstadia?
• Identificeer deze behoeften (o.a. bodemgeschiktheid)
• Hoe worden deze habitats best ruimtelijk ten opzichte van

elkaar ingericht?
3. Zijn er geïntroduceerde (gebiedsvreemde, exotische) soorten die

disproportioneel ten opzichte van inheemse soorten, kunnen
profiteren van habitatherstel?
• Kan de kolonisatie van deze soorten beperkt / voorkomen

worden?
4. Wat is de invloed van langtermijn en grootschalige processen op de

respons?
• Beïnvloeden deze de uitkomst of het tijdsverloop van de

respons?
• Kan monitoring hieraan aangepast worden?

5. Hoe groot moeten habitatplekken zijn om een succesvol herstel van
populaties, gemeenschappen en ecosysteemfuncties te kunnen
waarborgen?
• Minimum oppervlakte?
• Wat is de invloed van de ruimtelijke spreiding van deze habitats

op de uitkomst van de ingreep (via competitie, predatie,…)?
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Een groot probleem dat opduikt bij ecologisch beekherstel is het conflict
tussen het – vaak ingewikkelde – theoretisch concept van de integrale
aanpak, en de praktische beperkingen waarmee het beheer op het veld te
maken krijgt.
De keuze van de te herstellen beek moet goed beargumenteerd worden.
Hierbij moet men rekening houden met ecologische potenties,
haalbaarheid (ook praktijkgericht) en rendement. Ook het
maatschappelijk en politiek draagvlak en het belang van andere dan
ecologische functies van de waterloop moeten bekeken worden.
Een brongerichte aanpak verdient de voorkeur. Hierbij richt men zich op
de oorzaak van problemen, op de basis van knelpunten. Dergelijke
werkwijzen zijn in regel duurzamer dan effectgerichte maatregelen.
Effectgerichte maatregelen dienen enkel toegepast te worden als
voorlopige, tussentijdse of begeleidende maatregel. Maatregelen moeten
hoe dan ook gebiedseigen zijn. Elk beeksysteem heeft unieke
karakteristieken (vooral kennis van de hydrologie is van belang).
Maatregelen zijn dan ook niet steeds universeel toepasbaar, zodat een
voorafgaande analyse, gekoppeld aan een monitoring en bijsturing van de
maatregelen steeds aangewezen is. In ieder geval moet een duidelijke en
eenduidige ecologische visie naar voren geschoven worden. Bij het tot
stand komen van deze visie moeten alle betrokken partijen (niet enkel
ecologen maar ook eigenaars, beheerders, beleidsmensen en gebruikers)
vroeg en doorlopend betrokken worden, zodat een integrale benadering
kan gehanteerd worden.
Binnen het beekherstel worden best afgelijnde doelstellingen beschreven,
welke een prioritering krijgen. Zo kan een identificatie en ordening van
knelpunten leiden tot een meer doelgerichte aanpak. Definieer de
verschillende componenten van het beeksysteem en bepaal op welk
ruimtelijk schaalniveau (stroomgebied > beekdal > beek > traject) het
probleem zich situeert.
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Tabel 11. Mogelijke maatregelen voor herstel van waterlopen
Actie maatregelen voor herstel

A1 Verbetering waterkwaliteit (puntbronnen) verminderen afvalwater

vermineren effluent
verbetering afvalwaterzuivering

aanleg helofytenfilters
aanleg overstromingsgebieden

aanleg bufferzones

A2 Verbetering waterkwaliteit (niet-puntbronnen) verminderen gebruik van toxische stoffen
verminderen gebruik van meststoffen

omleiden van vervuilde stromen
aanleg van helofytenfilters

aanleg van overstromingsgebieden
aanleg van bufferzones

B  Herstel grondwatertafel verwijdering drainage

bevorderen infiltratie
veranderingen in grondwaterwinning

aanleg van bossen in stroombekken
aanleg hydrologische buffers

infiltratie van gezuiverd effluent
aanleg inundatiezones

bevordering waterretentie
herstel van natuurlijk stroomverloop

C  aanpassen profiel (longitudinaal) toelaten natuurlijke meandering

aanleggen (nieuwe) meanders
verwijderen stuw

D  Herstel dwarsprofiel aanleg asymmetrisch profiel

aanleg overhangende oever
vernauwing en ondiep maken (dwars)profiel

verwijdering verharding
uitbaggeren

aanleg bypass, nevengeul
aanleg dijken

E Herstel oeverzone (her)bebossing oevers

graven van poelen
(her)openen oude meanders

verlagen aangrenzende gronden
landbouwvrije zone inrichten

F Habitatverbetering Alle ingrepen onder B, C, D en E

Habitatinrichting voor specifieke doelsoorten
Aanleg van stroomkuilen en zandbanken

Aanleg van vistrappen
Aanbrengen van objecten in stroom

G Aanpassing onderhoud Verminderen onderhoudsfrequentie

Verminderen onderhoudsintensiteit
Plaatsgericht onderhoud

H  Herintroductie / verwijderen van soorten Wegvissen

Herintroductie
Aanpassing onderhoud (G)

5.2.2. Maatregelen die inwerken op stroming
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Inleidend dient gezegd te worden dat in de eerste plaats de nadruk moet
liggen op een integrale aanpak van de ecologische functie van de
waterloop (vb. wil een heraangesloten meander zinvol zijn als paaiplaats,
moet de waterkwaliteit afdoende zijn om vissen toe te laten). In die zin
moet bij een herstelproject eerst aandacht besteed worden aan de
abiotische toestand, alvorens een herintroductie of toename van de
soortendiversiteit kan verwacht worden.

- Ingrepen in het stroomgebied

Het aankoppelen van een stroomgebied leidt tot toename van
stroomsnelheden en heeft een verhoging van de waterstanden tot gevolg.
Dit leidt op zich weer tot een hogere structuurdiversiteit. De waterstanden
van de benedenloop stijgen in regel met de aankoppeling van het
oorspronkelijke stroomgebied.
Het verwijderen van drainage in het stroomgebied leidt ook tot een
verhoging van de waterstand. Hierdoor wordt het afvoerpatroon van de
beek afgevlakt, en worden hoge piekafvoeren verminderd. Ook
maatregelen ter bevordering van de infiltratie, retentie en het aanleggen
van bosgebieden in het stroomgebied hebben dit effect.

- Ontwikkelen van inundatiezones en nevengeulen

Inundatiezones zijn zones waar de stroom bij hogere afvoeren buiten zijn
oevers kan treden, zodat water langer in het stroomgebied kan gehouden
worden. Door het verwijderen van de toplaag in een overstromingsgebied
wordt het maaiveld dichter bij de grondwatertafel (conform
oorspronkelijke toestand) gebracht. Tevens worden nutriënten en
sommige afvalstoffen verwijderd wat tot een soortenrijkere
rivierbegeleidende vegetatie kan leiden. Dit is echter een ingrijpende
maatregel die zorgvuldige overweging vereist.
Het heraansluiten of herinrichten van overstromingsgebieden zorgt voor
een toename in de dynamiek en buffercapaciteit van de rivier, wat op zijn
beurt kan leiden tot een zelfregulerende stroom met een hogere diversiteit
aan planten en dieren.



162

Figuur 119.  Overstromingsgebied

Een overstromingsgebied
of inundatiezone is een
afgebakende zone die kan
overstromen bij hoge
waterstanden, en zo als
bufferzone kan optreden.
De meeste rivieren in
V l a a n d e r e n  h e b b e n
(hadden) van nature
overstromingsgebieden.

Figuur 120. Droge en natte nevengeul

Een nevengeul
kan tijdelijk (boven) of
permanent (onder) onder
water staan, en zorgt voor
een belangrijke bijdrage
aan de diversiteit van een
riviersysteem (vb. door
habitat te verschaffen aan
s p e c i f i e k e  p l a n t e n ,
amfibieën,…)

Deze maatregelen verhogen de connectiviteit tussen hoofdgeul en
omliggende elementen (nevengeul, maar ook overstromingsgebieden of
oude meanders). Hierbij kan geopteerd worden voor een droge (tijdelijk
onder water) of natte (permanent onder water) nevengeul. Reduceert
piekafvoeren in het beektraject. Een natte nevengeul kan dienen als
habitat voor bv. amfibieën. Analoog kan ook een droge nevengeul habitat
bieden aan vele organismen van natte milieus.
De variabele connectiviteit Cd, gedefinieerd als de gemiddelde jaarlijkse
duur (dagen / jaar, gemiddelde over verschillende jaren) waarop water in
de overstromingsgebieden rechtstreeks in verbinding staat met de
hoofdgeul, is een bruikbare maat gebleken om de impact en succes van
herstellingswerken waarbij waterloop verbonden wordt met omliggende
oppervlaktewaters, te voorspellen.
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Figuur 121. Hydrologische connectiviteit

Hydrologische
connectiviteit
is een maat voor de
( t i j d e l i j k e ,  v a a k
periodische) verbinding
tussen waterlopen en
omliggende
oppervlaktewater-lichamen
(geulen, vijvers, plassen).
De maat voor deze
connectiviteit (Cd) is een
overkoepelende maat,
waarin  verschi l lende
parameters ge-integreerd
zitten (oa. stroomsnelheid,
f luctuat ies  van het
waterpeil, …).

- Verwijderen stuw

Figuur 122. Verwijderen van stuwen

Verwijderen van stuwen
vraagt een integrale aanpak,
en gaat goed samen met de
heraanleg van meanders.
Stuwen zonder meer
verwijderen zou in de
meeste gevallen tot het
droogvallen van de beek
leiden. Daarom moet het
verval over de gehele
lengte van de beek verdeeld
worden. Door de beek te
laten meanderen wordt het
verval verdeeld over een
grotere afstand.

Hiervoor is een ontwikkelingsperiode van meerdere jaren vereist. Het
verwijderen van obstakels werkt in op de problematiek van longitudinale
habitatfragmentatie, en komt de connectiviteit in een waterloop ten
goede.
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5.2.3. Bevorderen structuurdiversiteit

- Aanleg van meanders (actief of passief)

Meanders kunnen aangelegd worden, of kunnen ontstaan op passieve
wijze door een beheer van niets doen. Ze leiden tot een hogere
structuurdiversiteit, wat op zijn beurt kan leiden tot een hogere
soortendiversiteit, zowel in de stroom, als op de oevers en in de vallei
zelf.
Passief: trage ontwikkeling, zeker in vlakkere gebieden als Vlaanderen.
Het klein en te ondiep dimensioneren van de beek laat hogere
stroomsnelheden toe, die de beek toelaten spontaan verder te
ontwikkelen. Deze dynamiek is vereist om natuurlijke meanders tot stand
te laten komen. Objecten in de stroom doen deze plaatselijk deflecteren,
waardoor op die plaats meanders gevormd worden. Verwijderen van
stuwen en oeverversteviging is uiteraard wenselijk.

Figuur 123. Spontane meandering

Spontane meandering
na  in t roduct ie  van
stoorobjecten (1-3 geeft
ontwikkeling in de tijd
weer). Door de langzame
ontwikkeling krijgt de
aanwezige
levensgemeenschap de kans
om z ich  mee  t e
ontwikkelen.
Nadeel kan wel zijn dat
noch de snelheid, noch de
uitkomst op voorhand
gekend is. Voor deze
toepassing is dus voldoende
ruimte en tijd nodig.

Aangelegd: door de aanleg van meanders neemt de beeklengte toe en het
verhang af. Voordeel is dat het effect op korte termijn en voorspelbaar
kan bekomen worden, een uitgangssituatie van waaruit beek en oever
zich verder spontaan kunnen ontwikkelen (zie ook principes van
natuurtechnische milieubouw). Keuze van tracé en de dimensies van de
bedding moeten doordacht gebeuren. Als voorbeeld kan een vergelijkbare
beek uit de buurt genomen worden, of men kan zich baseren op
historische gegevens. Hierbij dient rekening gehouden te worden dat de
lokale hydrologie misschien gewijzigd is in vergelijking met het
verleden, wat tot onevenwichtige hydrologische situaties kan leiden. Bij
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het aanleggen van meanders kan soms handig gebruik gemaakt worden
van oude meanders door deze weer aan de stroom te koppelen.

Figuur 124. Aangelegde meanders en diversiteit

Aangelegde meanders
kunnen voorzien worden
van een zekere graad van
(abiotische) diversiteit, en
kunnen deze verder
ontwikkelen na verloop van
tijd.

In een meanderende stroom ontstaat normaal spontaan een patroon van
stroomkuilen, grindbedden en zandbanken. Dit kan ook eenvoudig
kunstmatig aangebracht worden.
In de buitenbocht van meanders kan een steile of overhangende oever
ingericht worden of ontstaan. Deze biedt gerichte broed- en schuilkansen
voor vogels (vb. de Ijsvogel, die hierin zijn nestholen graaft) en vissen.

- Aanpassingen aan de bedding

Hieronder wordt het verkleinen, asymmetrisch maken of structureel
veranderen van het profiel (vb. twee-fasen-bedding) of de aanleg van
stroomkuilen en zandbanken verstaan. Aanpassingen aan de bedding zelf
worden gedaan om het stroomverloop te wijzigen, en om meer
structuurdiversiteit in het systeem te brengen.
Morfologische processen op micro-schaal (= in de beekbedding) kunnen
worden beïnvloed door het aanbrengen of laten bestaan van kleine
structuurelementen (stenen, omgevallen bomen, waterplanten, …), of
door het toepassen van selectief en heterogeen beheer van de waterloop.
Door het beekprofiel assymetrisch aan te leggen wordt diversiteit in
bodem en oevers verkregen. Het aanbrengen van een assymetrisch profiel
kan, in combinatie met wisselingen in de stroomsnelheid, leiden tot
natuurlijke meandering van de beek. Het weldoordacht aanplanten van
bomen kan de bedding in zekere mate vastleggen, en zo het onderhoud
beperken.



166

Figuur 125. Asymmetrisch profiel

Een asymmetrisch profiel
is ecologisch waardevoller,
omdat het aan één zijde een
steile oever biedt, en aan de
andere zijde een gradiënt,
en zo kansen biedt aan een
veelheid van levens-
gemeenschappen. In een
meanderende rivier hebben
zulke oevers afwisselend
een andere expositie, zodat
e e n  n o g  h o g e r e
versche idenheid  aan
leefomstandigheden
ontstaat.

Figuur 126. Twee-fasenbedding

Twee-fasen bedding
of accolade-profiel, waarbij
bij piekafvoeren het
overtollig water afgevoerd
wordt in een bredere
hoogwaterbedding. Bij
lagere afvoeren wordt het
water geconcentreerd in de
kleine bedding, zodat de
stroomsnelheid hier relatief
hoog kan blijven.

Het alternatief voor een twee-fasenbedding, het aanleggen van meanders
in combinatie met het behoud van de genormaliseerde loop als nevengeul,
is in veel gevallen echter doeltreffender.
Verdere structuurvariatie kan aangebracht worden in de vorm van
stroomkuilen, zandbanken en grindbedden. Deze elementen ontstaan vaak
spontaan in meanderende waterlopen, en kunnen relatief eenvoudig
aangebracht of geïnitieerd worden. Het heeft weinig zin deze in een
genormaliseerde loop aan te brengen, na verloop van tijd vlakken deze
elementen terug af door dichtslibbing.
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Figuur 127. Stoorobjecten

Stoorobjecten
aanbrengen
(driehoeksribben, stenen,
boomstronken, palen, blad-
en detritusdammen, …) is
een eenvoudige methode
om meer variatie in de loop
aan te brengen. Deze
kunnen op langere termijn
de aanzet zijn van een meer
meanderend stroomverloop.

Hiervoor moet de stroomsnelheid wel voldoende hoog zijn, en moeten
spontane veranderingen van de oever mogelijk zijn. Grote houteenheden
(stronken en stammen, deze laatste kunnen gekruist aangebracht worden
tot grote houtstructuren), en in mindere mate stenen en driehoeksribben,
vangen materiaal als slib en bladeren, leiden zo ook tot een hogere
structuurdiversiteit, wat het aantal habitats doet toenemen.
Beekbegeleidende poelen, die al dan niet overspoeld worden bij hoge
waterstanden, vervullen een belangrijke rol in de verhoging van de
structuurvariatie. Ze kunnen een belangrijke refugiumfunctie vervullen.
Een variatie hierop is het éénzijdig aankoppelen van oude meanders.

Figuur 128. Aankoppelen oude meander

O u d e  m e a n d e r
aankoppelen
D e z e  k u n n e n  e e n
belangrijke rol vervullen
als paaiplaats voor vissen.
Het heraansluiten van een
oude meander (die al dan
niet –tijdelijk– droog staat)
is eenvoudig en relatief
goedkoop, en heeft weinig
rechtstreekse gevolgen voor
het stroomverloop van de
rivier zelf.

- Aanpassingen aan de oever
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Hieronder wordt het weghalen of aanbrengen van oeververdediging, het
aanbrengen van stoorobjecten, of het inrichten van een steile of
overhangende oever verstaan.
Bij het verwijderen van de profielverdediging kan initieel een verhoogde
erosie optreden. Dit kan beperkt worden door op voorhand te zorgen voor
een meer gelijkmatig stroomverloop, en door een tijdelijke
oeverversteviging toe te passen. Dit kan onder de vorm van wissen of
niet-verduurzaamd hout gebeuren. Deze maatregel gaat logisch samen
met het aanbrengen van meandering en oevervegetatie.
Het creëren van gunstige omstandigheden, gevolgd door een spontane
kolonisatie van de oevers verdient de voorkeur, tenzij aangeplant moet
worden om erosie te vermijden.
Het aanbrengen van oeveraanpassingen die de stroom afbuigen en
concentreren, en van grind, leidt tot een nauwer en diepere stroomgeul,
en tot meer heterogeniteit in het substraat (meer grovere fractie),
waardoor macroinvertebraten meer kansen krijgen en kunnen toenemen
in soortenaantal en diversiteit. Uit hetzelfde onderzoek blijkt eveneens
dat een dergelijke ingreep na een termijn van vier jaar een verhoogde
paaifrequentie van forel tot gevolg had, maar door het geringe succes van
de broedsels was het globale broedsucces niet significant hoger (zou
kunnen komen door het hoge aantal roofvissen in het segment). Deze
ingreep betekende dus een verbetering van de fysische eigenschappen van
een stroom, en zorgde op die manier voor meer paaigelegenheden voor
vissen.
Het aanbrengen van bomen op (nauwe) corridors op oevers kan een
belangrijk heilzaam effect uitoefenen op ecosystemen in rivieren, in het
bijzonder in een verstedelijkte context. Dit uit zich ondermeer door
rijkere visgemeenschappen.

Figuur 129. Gradiënt

Gradiënten
Een over met lage helling
kan een interessante
gradiënt opleveren. Een
wisselend waterpeil zorgt
ervoor dat er zones zijn die
permanent (A), tijdelijk
(B), of nooit (C) onder
water staan, elk met hun
specifieke flora en fauna.
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- Aanbrengen van obstakels / elementen in de stroom

Het aanbrengen van elementen als planten, dood hout, stenen en
dergelijke meer, verhoogt de structuurdiversiteit, zodat meer specifieke
habitats beschikbaar worden voor organismen. Dood hout in het water
verschaft goede habitat voor Bronforel (Salvelinus fontinalis) en
Beekforel (Salmo trutta). Bundels hout kunnen ook effectief toegepast
worden als paaiplaats voor verschillende vissoorten. Bovendien wordt
dood hout in een stroom wordt als meer natuurlijk en mooier ervaren.

Grote houteenheden
(stronken en stammen, deze
laatste kunnen gekruist
aangebracht worden tot
grote houtstructuren)
vangen materiaal als slib en
bladeren, leiden tot een
hogere structuurdiversiteit,
wat het aantal habitats doet
toenemen. Dit wordt vaak
toegepast als maatregel,
met uiteenlopend succes.

Grote houteenheden aanbrengen in een stroom verandert effectief de
eigenschappen van deze stroom en zorgt voor meer diversiteit. Het is
evenwel in de eerste plaats geschikt als begeleidende maatregel in een
meer integraal gericht beheer, en dient ook in dat kader toegepast te
worden, wil men teleurstellingen voorkomen. De volgende
aandachtspunten moeten in acht genomen worden:

- goede spreiding
- goede verankering (hoe kleiner de elementen, hoe meer dit

wenselijk is)
- voldoende grote elementen

Hoewel populair, is de toevoeging van grote houteenheden niet
zaligmakend op zich. Een dergelijke ingreep leidt vaak wel tot een
verbetering van de fysische karakteristieken van een stroom, maar dit
heeft enkel een gunstig effect op biota wanneer deze karakteristieken aan
de basis lagen van de slechte toestand van de stroom.
Rivierdonderpad heeft baat bij de aanwezigheid van (al dan niet
artificiële) stenen in de stroombedding. Onderzoek voor Beekforel komt
tot dezelfde conclusie: het plaatsen van stenen en andere elementen in de
stroombedding resulteert in diversiteit van diepte, stroomsnelheid en
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substraat, waardoor een ruimtelijk complex geheel van microhabitats
gecreëerd wordt.

5.2.4. Ingrijpen op soortniveau

Herstel van de vegetatie door middel van spontane kolonisatie vanuit een
uitgangssituatie (vb. persistente zaadbank, of de aanvoer van hydrochore
zaden) verdient nog steeds de voorkeur boven het aanplanten. Indien er
toch aangeplant wordt, probeer dan zoveel mogelijk te werken met
gebiedseigen en standplaatsaangepast plantmateriaal.
De herintroductie van sleutelsoorten (vb. Bever) kan nodig of wenselijk
zijn in geval van geïsoleerde habitats, of waar een spontane kolonisatie
om één of andere reden niet te verwachten valt (bijvoorbeeld omdat er
geen persistente zaadbank aanwezig is). Het herintroduceren van deze
soorten moet steeds voorafgegaan worden door het creëren van de nodige
abiotische karakteristieken van de waterloop zodat deze de soort kan
dragen. Het genotype van de soorten die ter herintroductie gebruikt
worden, wordt niet altijd in beschouwing genomen. De aangebrachte
soorten moeten standplaatsaangepast zijn, en komen dus best uit de
onmiddellijke omgeving, tenzij er indicaties zijn dat een grotere
genetische diversiteit wenselijk is als uitkomst.
Larned et al (2006) hebben onderzoek gedaan naar het introduceren van
inheemse macrofyten, als onderdeel van een herstelproject. Hierdoor
werd de vestiging en verspreiding van exoten beperkt, maar de vestiging
van inheemse invertebraten werd niet bevorderd. Invertebraten worden
waarschijnlijk in hun kolonisatie gehinderd door andere limiterende
factoren, zoals slechte waterkwaliteit of sedimentatie (dus door een
beperking op de vestigingscapaciteiten van de gewenste soorten). Naast
deze vestigingsbeperking kan men in deze situatie ook beperkt worden
door verbreidingsbeperking, waarbij de gewenste soort niet komt omdat
de nieuwe habitat niet bereikbaar is (hoewel deze wel degelijk van
voldoende hoge kwaliteit is om de soort te herbergen). Ook hieruit blijkt
de noodzaak van 1) een integrale aanpak, en 2) een goede voorbereiding
om zich ervan te vergewissen dat de stroom de gewenste soorten kan
dragen, of dat deze soorten de stroom wel kunnen bereiken.
Verbreidingsbeperking (eng. dispersal limitation) kan verholpen worden
door:

-  maatregelen die de connectiviteit in het omliggende
landschap verhogen, zodat de soort alsnog de nieuwe
gebieden kan bereiken.
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-  Introductie van de soort (bij voorkeur gebiedseigen en
standplaatsaangepast genetisch materiaal).

Het omgekeerde kan ook als ingreep bestaan: nutriëntenaanrijking van
een stroom kan leiden tot een teveel aan macrofyten. Deze (deels)
weghalen kan een te verantwoorden beheersingreep zijn. Dit kan echter
op zijn beurt zijn weerslag hebben op de invertebratenfauna die op deze
macrofyten leeft. Om de impact van het weghalen van macrofyten zo laag
mogelijk te houden, kunnen de volgende vuistregels in acht genomen
worden:

- Maaien of ruimen van macrofyten heeft een belangrijk korte-
termijn effect op de invertebraten die erop leven (dus minder
op bodem- of stroomgebonden invertebraten).

- hoe homogener de stroom, hoe groter deze impact kan zijn,
om heterogeniteit en refugia te waarborgen worden best
sommige delen niet gemaaid.

- dit maaien gebeurt best in de zomer.
Bij herstelingrepen waarbij aanplanten van (inheemse) planten gebeurt, is
voldoende kennis over de bodem noodzakelijk:

- Welke bodemorganismen zijn vereist en aanwezig?
-  Kunnen sleutelsoorten zich vestigen (kijk ook naar

referentie-sites)?
-  Wat zijn de vestigingsmogelijkheden voor inheemse

soorten? Voor exoten?
- Zijn bodemverbeterende maatregelen nodig?

Om hier zinvolle uitspraken over te doen, is kennis nodig over
stikstofgehalte, minerale stofgehalte, waterhuishouding, wortelruimte,
organische stofgehalte, en dergelijke meer.
Inspanningen moeten geleverd worden om een snelle vestiging te
bevorderen. Een trage vestiging van de aangebrachte doelsoorten
verhoogt de kansen op invasie van ongewenste soorten, dat kan leiden tot
mislukking van de ingreep. Speciale aandacht kan gaan naar onder meer
bodemverbeterende soorten (o.a. stikstoffixeerders) en de verbreiding van
zaden vanuit de omgeving (vb. hydrochorie). Kennis van verbreiding kan
soms aanplanting op grote schaal onnodig maken en zo kostenbesparend
werken.
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Figuur 130. Hydrochorie

Hydrochorie
is de verbreiding van zaden
door water, hetzij met
behulp van stroming, of
met de wind. Zeker in dat
eerste geval kunnen harde
barrières voor zaden niet te
passeren zijn, waardoor de
vegetatie stroomafwaarts
van de barrière een andere
soortensamen-stelling kent
dan deze stroomopwaarts.
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5.2.5. Monitoring en efficiëntie

Het doel van monitoring en evaluatie van een herstelproject is enerzijds
om de efficiëntie te beoordelen in het licht van de vooraf bepaalde
doelstellingen (o.a. het ‘leitbild’), en anderzijds om het project (of andere
gelijkaardige projecten) zonodig bij te sturen of te verbeteren. Monitoring
kan echter ook gebeuren voor de aanvang van het project, waarbij het tot
doel heeft als basis te dienen om knelpunten te identificeren en een plan
van aanpak op te stellen. Vaak is monitoring voor het project niet of te
beperkt uitgevoerd, wat de evaluatie van de efficiëntie van het herstel
nadien bemoeilijkt. Dit geeft onvoldoende basis om te leren uit fouten
van het verleden. Een tendens is merkbaar, waarbij protocols van vorige
herstelprojecten zonder meer geprojecteerd worden naar nieuwe
projecten, zonder dat een controle mogelijk is naar de werkzaamheid.
Bovendien is het zo dat, zelfs als de werkzaamheid van een ingreep
onderzocht en bewezen is, deze niet noodzakelijk op andere plaatsen, in
andere omstandigheden, tot dezelfde resultaten zal leiden. Ideaal is dat
een goede monitoring vooraf aan de basis ligt van een aantal duidelijk
gespecifieerde evaluatiecriteria (vb. aanwezigheid of abundantie van
bepaalde macroinvertebraten), die gehanteerd kunnen worden in de
monitoring achteraf. Hierbij moeten ook abiotische factoren in
beschouwing worden genomen. Dit leidt tot een relatief transparante
evaluatie van het project, waardoor adequate bijsturing efficiënter kan
gebeuren. Voor een degelijke monitoring moeten voldoende fondsen
voorzien worden, iets wat vaak niet gebeurt.
Ook vrijwilligers kunnen, mits degelijke opleiding, een goede monitoring
doen. Een Amerikaans onderzoek waarbij de monitoring van een groep
van vrijwilligers vergeleken is met deze, uitgevoerd door een
professioneel team, heeft slechts marginale verschillen tussen de
resultaten aangetoond. De conclusie was dat de gegevens van de groep
vrijwilligers bruikbaar was.
Toch zijn er enkele bedenkingen te maken bij het bepalen van het succes
van een ingreep, waarvan men zich toch bewust moet zijn bij de
interpretatie van de resultaten van een monitoring:

-  Theoretisch is het woord ‘succesvol’ verbonden aan een
waarde-oordeel dat moeilijk in cijfers uit te drukken is, zeker
gezien het dynamisch karakter van ecosystemen op zich. Op
voorhand dient daarom een welomlijnd idee bepaald te zijn
van wat ‘succesvol’ is in de specifieke context van de
ingreep (vb. in aantal soorten, aanwezigheid van
doelsoorten, chemische of fysische karakteristieken, …)
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- Het opnemen van soortensamenstelling en structuur, waaruit
vaak het succes wordt afgeleid, zegt niet alles over de
werking van functionele systemen.

-  Correcties tijdens of na de beheersingreep, zoals het
aanvullend aanplanten waar een initiële aanplanting niet
aangeslagen is, bemoeilijkt de interpretatie van de uitkomst
van de monitoring

-  Monitoring is kostelijk en kan in weinig gevallen grondig
genoeg gebeuren.

Een oplossing hiervoor ligt in enerzijds het opstellen van duidelijke
protocols voor monitoring, en anderzijds het herstelproject voorstellen als
een continu proces, eerder dan een discrete éénmalige ingreep.

De creatie van een goede uitgangssituatie is geen garantie voor een
succesvol beekherstel. De doelsoort moet aanwezig zijn in de nieuw
gecreëerde habitat, of er kunnen geraken (eng. dispersal limitation).
Vooral de eerste jaren kan verbreiding een belangrijkere rol spelen dan
overleving. Het waarborgen van de longitudinale connectiviteit van een
stroom waar nodig kan een belangrijke factor zijn in het welslagen van
een herstelproject. Ter vergelijking kunnen andere delen van dezelfde
stroom beschouwd worden. Hou dan wel rekening met effecten die een
weerslag hebben op stroomafwaartse condities. In dat opzicht is het aan
te raden om zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts een referentie te
hebben.

Figuur 131. Monitoring

Monitoring
Het is zinvol om, naast een
monitoring in het gebied
van de ingreep zelf (grijs),
t e v e n s  z o w e l  e e n
stroomopwaartse als een
stroomafwaartse referentie
te hebben.
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5.3. Vistrappen
5.3.1. Werking

Eerder werd de problematiek van longitudinale habitatfragmentatie van
waterwegen geschetst. Ter mitigatie van deze problematiek (in de eerste
plaats met het oog op vispopulaties) worden al decennia vispassages
aangelegd, die het voor vissen mogelijk moeten maken om deze barrières
te passeren. Doorgaans bestaat een vistrap uit een omloop rond het
obstakel, waar een kleine fractie van het beschikbare water over geleid
wordt. Op die manier ontstaat een route met klein verval, overbrugbaar
voor de beoogde doelsoorten.

5.3.2. Types

Initieel gebeurde het meeste onderzoek naar vistrappen naar de meer
commercieel interessante (in de eerste plaats salmonide) vissoorten. De
‘klassieke’ vistrappen zijn dan ook niet geschikt voor een brede waaier
aan soorten. Steeds meer gaat ook aandacht uit naar non-salmonide
vissen, en worden vistrappen ontworpen en aangelegd vanuit een veeleer
ecologische, in plaats van economische doelstelling.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van enkele types vistrappen.

Figuur 132. Stenenbed

Stenenbed
Strook met kleiner verval
en stenen werkt als
passage.
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Figuur 133. Denil vistrap

Denil vistrap
Het verval wordt opgedeeld
in discrete trappen die door
vele, maar niet alle,
vissoorten genomen kunnen
worden. Zo wordt een
opeenvolging van bassins
verkregen. In de bassins
kan een vis uitrusten
alvorens een volgende trap
te nemen. Vooral gericht op
salmonide vissen.

Figuur 134. ‘Vertical slot’ vistrap

‘Vertical slot’ vistrap
Het verval wordt gebroken
door verticale obstakels.
Ook hier kan de vis rusten
in traagstromende delen.
Eerde r  ge r i ch t  op
salmonide (lid van de
zalmachtigen) vissen.

Figuur 135. ‘Lock-system’ vistrap

‘Lock-system’ vistrap
Mechanisch systeem werkt
in cycli. Kan zowel sneller
zwemmende soorten aan de
oppervlakte doorlaten
( b o v e n ) ,  a l s
t raagzwemmende  en
bodemgebonden soorten
(onder).

Vislift
Complexe constructie om vissen bijna letterlijk naar een volgend niveau
in de rivier te heffen. Bestaat uit een aantrekkingsstroom, een gedeelte
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waar de vissen verzameld worden, een liftkoker en een uitzwemgedeelte,
vaak voorzien van een monitoringsysteem. De vissen worden van deel
naar deel gedwongen door manden en korven. Passage van vissen door
een dergelijke constructie is gerelateerd met de stroming. Het is zinvol te
onderzoeken in hoeverre het gebruik van de lift varieert tussen dag en
nacht, en bij verschillende stromingsintensiteit, zodat de cycli van
werking hieraan aangepast kunnen worden.

Meer natuurlijk ingerichte vistrappen:

Figuur 136. Natuurlijk trapsgewijs zijkanaal

Natuurlijk trapsgewijs
zij-kanaal
(eng. Naturalized step-pool
bypass channel).
Ook hier wordt het verval
verdeeld over discrete
stappen,  die  echter
natuurlijk ingericht worden
en daardoor ook als habitat
fungeren.

Figuur 137. Natuurlijk zijkanaal

Natuurlijk zijkanaal
b e s t a a t  u i t  e e n
(meanderend) zijkanaal met
geschikt substraat, verval
(lager dan de hoofdloop) en
morfologie, dat gebruikt
kan worden door meerdere
soorten.
Natuurlijke zijkanalen
hebben een dubbele
functie: 1) als vistrap voor
een brede waaier van
soorten, en 2) als habitat
voor enkele van deze
soorten.
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Figuur 138. Inrichting natuurlijk zijkanaal

Een natuurlijk zijkanaal
wordt best zo ecologisch
gunstig mogelijk ingericht
(fysische en botanische
diversiteit,
oeverbegeleidende
vegetatie,  …). Deze
vistrappen zijn dus niet
enkel meer gericht op
commercieel interessante
soorten, en vormen vaak
zelf een belangrijke habitat
en/of paaiplaats.

De laatste decennia gebeurt er in Europa een verschuiving naar dit type
van vistrappen.

Aalpassages
Aalpassages zijn onontbeerlijk als maatregel bij grote longitudinale
barrières, in gebieden waar deze soort normaal voortkomt.
Paling kan niet uit het water springen en verticale obstakels van meer dan
50-60% van de lichaamslengte vormen dan ook een onoverkomelijke
barrière. Pijpen en leidingen, voorzien van klimmaterialen zoals
geotextiel, keitjes of borstels waarin een zacht stroompje water loopt,
vormen goede passages. Gezien de kleine dimensies van deze
constructies moet controle op dichtslibben gebeuren, en hiervoor kunnen
in het geval van een lange of gesloten passage, onderhoudsluiken hun nut
bewijzen. Vooral matten (vb. van geotextiel) zijn gevoelig voor blokkage
door slib. Het medium waarop de aaltjes kruipen (borstels, matten, …)
moet zeker ook over naden, randen en andere obstakels gaan.
Water dient, al dan niet artificieel, voorzien te worden. Palingen worden
gestimuleerd om te klimmen bij stroomsnelheden van 0,5 m/s.
Aanbrengen van sterke waterjets aan de ingang van de aalpassage kan
overwogen worden om deze ingang te accentueren en aantrekkelijker te
maken (bijvoorbeeld als men te maken heeft met sterke stroming of
turbulentie in de achtergrond, waarin de ingang van de aalpassage
verloren kan gaan).
Palingen kunnen ook Denil vispassages gebruiken als de
stroomsnelheden maar laag genoeg zijn.
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Visgeleiding
Daarnaast bestaan er ook enkele manieren om vissen tegen te houden of
te geleiden. Vissen kunnen naar de ingang van een vistrap geloodst
worden door een ‘aantrekkingsstroom’. Als deze ontbreekt of te laag is,
treedt er ‘attraction defficiency’ (gebrek aan aantrekking) op, de vissen
hebben moeite met de ingang van de trap te localiseren. Systemen om
vissen en andere waterdieren te geleiden zijn gebaseerd op visuele stimuli
(bellenscherm, licht of stroboscoop), auditieve stimuli, stroom- of
drukverschillen, of elektrische stimuli.

Figuur 139. Geleidingssystemen

Geleiding
naar de opening van een
passage gebeurt in de eerste
plaats door een voldoende
grote uitstroom te voorzien,
wat vissen aantrekt. In
tweede instantie kunnen
speciale, al dan niet
mechanische,
geleidingsmaatregelen toe-
gepast worden.

Enkele geleidingssystemen:
- Systemen op basis van geluid. Wordt gebruikt om een inlaat

af te sluiten voor vissen. Bestaat uit een versterker en
luidspreker, die random signalen weergeeft. Een dergelijk
systeem, toegepast aan de kerncentrale van Doel, zorgt voor
een (soortafhankelijke) afname van visopname door de inlaat
van 60%. Het systeem heeft een significant effect op de
volgende soorten: haring, sprot, Abramis bjoerkna (Kolblei),
Osmerus eperlanus (Spiering), Dicentrarchus labrax
(Zeebaars), Perca fluviatilis (Baars), Solea solea (Tong),
Platichthys flesus (Bot) en Pomatoschistus-soorten. Hoewel
veranderingen in zoutgehalte en temperatuur van water
invloed hebben op de snelheid van geluid door dat water, is
dit effect klein genoeg (zelfs in brakke wateren aan Doel)
om de efficiëntie van een geluidssysteem niet te schaden.
Vissen met een goed ontwikkelde zwemblaas zijn in het
bijzonder gevoelig voor geluiden. Efficiëntie van een
dergelijk systeem is ook afhankelijk van plaatselijke
stroomsnelheden (kan de vis nog wel ‘ontsnappen’ aan de
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inlaat?), achtergrondgeluiden en soortensamenstelling van de
lokale visgemeenschappen. Hier werkt de kunstmatige
barrière dus specifiek in op de ecologische putfunctie van de
installatie. Een variant van dit systeem genereert
geluidsgolven van lage frequentie met behulp van een
oscillator en een oscillerende plaat.

- Systemen op basis van een combinatie van lucht en geluid.
Het creëren van een lucht-water mengsel (scherm van
luchtbellen), waaraan een geluidsbron gekoppeld is, voorziet
de mogelijkheid om zeer gelokaliseerd een geluidsscherm op
te werpen. Het geluid reflecteert op de scheiding lucht-water,
zodat het voor het grootste deel in het scherm blijft. Gaten in
het scherm worden bij afwezigheid van licht (e.g. ’s nachts)
moeilijk gedetecteerd door de vissen, waardoor in zulke
omstandigheden de efficiëntie van het scherm het hoogst is.
Het geluidsniveau in het scherm kan zo hoog liggen als 170
Db, en neemt typisch af tot 5% van dit niveau binnen 0,5 tot
1 meter van het scherm. Vissen met een grote zwemblaas
zijn gevoeliger voor dit systeem. Deze toepassing van de
kunstmatige barrière heeft tot doel de totale longitudinale
connectiviteit in de stroom te verhogen.

-  Systemen op basis van licht. Lichtpulsen schrikken vis af.
Kan gebruikt worden in combinatie met andere
geleidingssystemen. Veelbelovend in het weren van paling
rond inlaten.

- Systemen op basis van elektriciteit (gradueel of met pulsen).
Dit gebeurt door twee of meer elektrodes met een
spanningsverschil in het water aan te brengen, waardoor
tussen deze elektrodes een elektrisch veld ontstaat. Naarmate
vissen zich verder in een gradueel elektrisch veld begeven,
voelen ze een toenemende onaangename sensatie. Boven een
bepaalde grens richten ze zich dwars op het elektrisch veld,
en verwijderen ze zich. In een Amerikaans onderzoek is een
graduele elektrische barrière zeer efficiënt gebleken in het
tegenhouden van grotere vissen (> 600 mm), maar niet van
kleinere vissen (< 150mm), die ofwel doorheen de barrière
zwommen, ofwel erdoor verlamd werden en stierven.
Mogelijk gebeurt dit omdat ze niet in staat zijn de richting
van het elektrisch veld waar te nemen. De efficiëntie kan
verhoogd worden door een combinatie met akoestische
systemen.
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Figuur 140. Gebruik geleiding

Geleidende systemen
kunnen gebruikt worden
om een bepaalde zone af te
slui ten voor vissen
(bijvoorbeeld een inlaat van
e e n  k r a c h t c e n t r a l e ,
verlagen van de putfunctie
van  de  ins ta l la t ie ,
voorbeeld rechts), of om
vissen naar een bepaalde
lokat ie  te  gele iden
(bijvoorbeeld de inlaat van
een vistrap, verhogen van
de connectiviteit binnen de
installatie, voorbeeld links).

Hierbij dient speciale aandacht te gaan naar de volgende factoren (veel
voorkomende oorzaken van het niet degelijk functioneren van een
auditief visgeleidingssysteem):

- frequentie van het geluid overlapt niet met de voornaamste
waarnemingszone van vissen (0 – 600 Hz): de installatie
werkt niet of onvoldoende omdat de vissen het geluid niet
waarnemen.

- geluidsniveau of geluidstype is niet gericht gekozen.
- achtergrondlawaai (‘ruis’) is niet in rekening gebracht.
- geluidsbron is niet geschikt voor de toepassing.
-  interferentie van geluid veroorzaakt onvoorziene

geluidspatronen.
-  sterke stroming houdt vissen ‘gevangen’ tegen de

geluidsbarrière.
-  geen goede route voorzien om te ontsnappen aan de

geluidsbarrière.
- goede geleiding maar slechte toegang tot de vistrap.
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Figuur 141. Het functioneren van een
geleidingssysteem

Veel  voorkomende
fouten
in een geleidingssysteem:
A. systeem werkt niet of
onvoldoende (vb. door
geb ru ik  ve rkee rde
geluids-frequentie, of
door in-compatibiliteit
tussen het systeem en de
doelsoort).
B. plaatsing geleiding ok,
maar de vistrap is
ontoegankelijk.
C. geleiding sluit niet aan
op ingang vistrap.
D. Goede geleiding als
referentie.

5.3.3. Werking en optimalisatie

Monitoring
De werking van een vispassage wordt beïnvloed door vele factoren, die
zowel soort- als plaats-gerelateerd kunnen zijn. Daarom is het raadzaam
de installatie van een vistrap steeds te koppelen aan een monitoring, die
de efficiëntie van de passage kan nagaan. Resultaten uit een dergelijke
monitoring kunnen aangewend worden om de installatie te optimaliseren.
Het zijn in de eerste plaats dergelijke in situ (ter plaatse) waarnemingen
die van belang zijn bij de beoordeling van de efficiëntie van de vistrap.
Het meeste onderzoek naar de efficiëntie van vistrappen is gebeurd naar
de meer commercieel interessante (in de eerste plaats salmonide) vissen.
Onderzoek naar het gebruik van vispassages door non-salmonide vissen
heeft pas relatief recent zijn ingang gevonden.

Werking
Niet enkel moet een vis een vistrap goed kunnen nemen, dit moet ook
vlot en zonder grote uitputting of kwetsuren kunnen gebeuren
(reproductief succes mag niet in het gedrang komen), vissen nemen
immers vaak een vistrap om te kunnen paaien. Sommige vissen zijn niet
zo’n krachtige zwemmers, en blijven bij voorkeur dicht bij de bodem,
waar stroomsnelheden ook lager zijn. Klassieke vistrappen (vb. Denil),
gericht op salmonide vissen, zijn voor deze soorten vaak niet efficiënt.
Watertemperatuur en debiet stimuleren stroomopwaartse migratie van
vissen. Het gebruik van een vistrap neemt toe met toenemende turbiditeit
(troebelheid, in dit geval meestal na of tijdens periodes van verhoogde
neerslag), maar dit is dus in de eerste plaats te wijten aan het feit dat een
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verhoogde turbiditeit veroorzaakt wordt door een verhoogd debiet. Twee
belangrijke vragen zijn: kan de vis de vistrap (ingang) vinden
(aantrekkingsefficiëntie, attraction efficiency), en kan de vis doorheen de
vistrap bewegen (doorgangsefficiëntie, passage efficiency)? Vissen
kunnen naar de ingang van een vistrap geloodst worden door een
‘aantrekkingsstroom’. Als deze ontbreekt of te laag is, kan de
aantrekkingefficiëntie drastisch dalen.
Studie toont aan dat ook het stroomafwaarts migreren van jonge vissen
over stuwen tot hoge mortaliteit en vertragingen kan leiden: Beekforel
18-71%, Atlantische zalm 53%.
Uit studie blijkt dat de meeste vissen die via een vistrap stroomopwaarts
zijn gegaan, deze ook gebruiken om weer stroomafwaarts te gaan. In de
vistrap zelf kunnen interacties als uitsluiting (een hogere aanwezigheid
van de ene soort doet de aanwezigheid van een andere soort dalen) en
predatie voorkomen.

Optimalisatie
Het design van een vistrap is bepalend voor de werking.
Rasters voor inlaten blijken een afschrikeffect op palingen te hebben,
zelfs als er een redelijke stroming door gaat (iets wat palingen aantrekt).
De benthische levensstijl van paling maken dat een bodem-passage
efficiënter kan werken voor deze soort dan een oppervlakte-passage.
Wanneer palingen tot de doelsoorten behoren, wordt echter vaak gekozen
voor een speciaal voor deze soort aangepast design, al dan niet naast een
ander type vistrap.
Onderzoek naar de werking van een denil vistrap resulteerde in een
eerder lage efficiëntie: 16,7% van de vissen die de trap inzwommen
raakten succesvol boven, in regel met meerdere pogingen. Dit wil niet
noodzakelijk zeggen dat de passage inefficiënt werkt, wel dat vissen
relatief veel pogingen (vermoeiend) moeten doen voor ze de passage met
succes kunnen nemen.
Migrerende zalmen laten zich leiden door geur om hun geboorteplaats
terug te vinden. Op kleinere schaal, in de rivier zelf, laten ze zich in
hoofdzaak leiden door relatief debiet. Zo worden ze sterk aangetrokken
door de uitlaatstroom van menselijke bouwwerken. Deze eigenschap
wordt gebruikt om de efficiëntie van passages te verhogen, door een
sterke uitlaatstroom te voorzien. Stroomsnelheid heeft dus een
belangrijke invloed op het gebruik van een vistrap. Ook turbulentie heeft
hier een (negatieve) invloed op. Bovendien kan migratie doorheen
turbulente passages door duisternis bemoeilijkt worden.
Kritische zwemsnelheid en de mogelijkheid positie te houden in
snelstromend water zijn soortgerelateerde variabelen die bepalen of een
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vis al dan niet een vistrap kan nemen. Dit heeft vaak een selectie door de
vistrap naar grootte tot gevolg. Grote, gezonde exemplaren hebben een
voordeel, en nemen de passage gemakkelijker. Benthische soorten
gebruiken plaatsen met lagere stroomsnelheden langs wanden en
grondvlak van de vistrap, dus als deze soorten doelsoort zijn, dient de
vistrap plaatsen met geschikte stroomsnelheden te voorzien.

Steilere vistrappen hebben economische voordelen, maar zijn meestal
voor veel vissoorten totaal ongeschikt (enkel voor vissen die snel kunnen
zwemmen, of gebruik kunnen maken van rustplaatsen met een lagere
stroomsnelheid –stroomsnelheidsrefugia- in de vistrap zelf).
Belangrijke vereisten voor een goede vistrap:

- voldoende hoge capaciteit
- aangepast aan de zwemkarakteristieken van de vis
- permanent functioneel
- goede plaatsing van de ingang

In vistrappen kan veel rommel (takken, afval, …) terechtkomen. Dit kan
het goed functioneren in gedrang brengen. Met regelmaat controleren en
zo nodig uitkuisen is de boodschap.
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