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11  SSAAMMEENNVVAATTTTIINNGG  

 
Versnippering valt te definiëren als ‘de verdeling van ruimtelijke gehelen in kleinere of minder 
samenhangende gehelen’. Versnippering wordt gezien als één van de belangrijkste oorzaken 
van de achteruitgang van de biodiversiteit in Vlaanderen. De fysische aanwezigheid van 
kanalen en waterwegen in het landschap kan natuurlijke processen zoals migratie, de 
verspreiding of uitwisseling van genetisch materiaal indirect - bijvoorbeeld door niet 
overbrugbare oeververdediging -; of direct - door een hogere mortaliteitsgraad binnen 
versnipperde populaties - negatief beïnvloeden. De fysische aanwezigheid van waterwegen 
kan een soortspecifiekek mate van barrièrewerking veroorzaken. De mate waarin deze 
barrière-effecten optreden wordt bepaald door de fysische aspecten van de waterweg zelf, de 
mate van natuurlijkheid van de oever, de scheepvaartintensiteit en soortspecifieke kenmerken 
van de diersoorten.  
 
Deze studieopdracht rond de ‘ontsnippering van waterwegen in de provincies Oost-
Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant’ vormt het sluitstuk van een reeks 
studieopdrachten rond ontsnippering van kanalen, voorgaande studies behandelden de 
Provincies Antwerpen en Limburg. In een bredere context kadert dit in de 
langetermijndoelstelling van het Vlaamse milieubeleid rond ontsnippering: nl. het 
‘Optimaliseren van de ecologische samenhang van terrestrische en aquatische biotopen in 
functie van het instandhouden, ontwikkelen of herstellen van leefbare (meta)populaties van 
zoveel mogelijk doelsoorten’. Het studiegebied omvat 418 km kanalen en 9 km riviertraject van 
de Dender. Voor deze waterwegen werd gezocht naar mogelijkheden om de negatieve 
effecten van versnippering op te heffen, te compenseren of te milderen door het opstellen van 
ontsnipperingsvoorstellen. De waterwegbeheerders en de Vlaamse overheid vragen een 
doelgerichte inzet van financiële middelen. Om hieraan tegemoet te komen worden in deze 
studie prioritaire zones langs waterwegen aangegeven waar het uitvoeren van 
inrichtingsvoorstellen concreet kan bijdragen tot de realisatie van de langetermijndoelstelling 
rond versnippering, nl. de ecologische samenhang tussen biotopen en natuurgebieden 
optimaliseren, vergroten of herstellen.  
 
De studie werd uitgewerkt in een vijftal deelfasen:  
(1) omgevingsanalyse: afbakening en prioritering van aandachtzones;  
(2) definiëring van de richtsoorten;  
(3) bespreking van de aandachtzones en belangrijkste knelpunten;  
(4) uitwerking ontsnipperingsvoorstellen;  
(5) monitoring en beheer.  
 
In de deelfase omgevingsanalyse werd een selectie gemaakt van de belangrijkste 
aandachtszones op basis van de landschapsecologische samenhang m.b.v. GIS-
desktopanalyse en literatuurstudie. Per waterlooop werd minimum één aandachtzone 
geselecteerd. Deze GIS-analyse werd gebruikt om inzicht te krijgen in de ecologische 
integriteit, connectiviteit, versnippering en barrièrevorming binnen het studiegebied. In deze 
fase werden mogelijke versnipperingseffecten door waterwegen op een grotere 
landschapsecologische schaal bekeken, waarbij parallelle knelpunten en barrièrevormende 
structuren eveneens in rekening werden gebracht. Voor de aandachtzones werd een 
multicriteria-analyse (MCA) uitgevoerd op basis van 14 parameters resulterend in een eerste 
objectieve prioritering voor de mate van belangrijkheid van de verschillende aandachtzones in 
functie van ontsnippering. De belangrijkste criteria zijn gelinkt aan de juridisch-beleidsmatige 
toestand van de omgeving, de landschaps-ecologische waarde; de waterweg- en 
oeverstructuur, de verkeersintensiteit op de waterweg, de gekende knelpuntzones en 
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verspreidingsgegevens van faunadoelsoorten. Op basis van een aanvullende 
terreininventarisatie werd de bekomen prioritering van ontsnipperingzones afgetoetst en 
bijgestuurd. Aanvullend werden de belangrijkste lokale knelpunten naar oeverstructuur en 
omgeving in kaart gebracht. Aan sommige kanaaltrajecten van o.a. het Schipdonkkanaal, 
Leopoldkanaal en het kanaal Ieper-Ijzer, die juridisch-beleidsmatig en ecologisch een zeer 
groot belang hebben, werd rekening houdend met de hoge graad van natuurlijkheid een lage 
prioriteit tot ontsnippering toegekend.  
 
Van alle onderzochte waterlooptrajecten werd aan ongeveer 10% de hoogste prioriteit voor 
ontsnipperig (prioriteit 1) toegewezen, 26% kreeg een middelhoge prioriteit 2; ongeveer 23% 
van de onderzochte waterlooptrajecten heeft door zijn hoge graad van natuurlijkheid of niet 
verstevigde oeverstructuur (prioriteit 3a) een minimale versnipperende werking. In ruim 40% 
van de trajectlengte werd de lage prioriteit 3b toegekend, dit zijn voornamelijk de sterk 
verstedelijkte agglomeraties zoals de Brusselse rand of de kanaalzone Roeselare-Leie, of 
sterk geïndustrialiseerde waterwegtrajecten in havengebieden zoals het kanaal Gent-
Terneuzen of het kanaal Brugge-Zeebrugge.  
 
Op basis van een ecologische screening van zowel verspreidingsgegevens, de ecoprofielen 
van de verschillende soorten werden uiteindelijk Boommarter, Bunzing, Das, Haas, 
Steenmarter, Ree, Vos als doelsoorten voor deze ontsnipperingsstudie weerhouden. Voor 
zeldzame soorten als Das en Boommarter kunnen ontsnipperingsmaatregelen een belangrijke 
bijdrage leveren in het voortbestaan van deze soorten. Op basis van deze richtsoorten worden 
de ontsnipperingsvoorstellen uitgewerkt.  
 
Uitgaande van de voorbereidende knelpunten- en potentieanalyse werden concrete 
ontsnipperingsmaatregelen voorgesteld voor de verschillende prioritaire ontsnipperingszones. 
Bij de uitwerking ervan werd steeds een aftoetsing gemaakt aan de verschillende richtsoorten 
om de meest efficiënte ontsnipperingsmaatregel te kunnen selecteren. De voorstellen 
omvatten mogelijke maatregelen zoals o.a. het inrichten van fauna-uitstapplaatsen, 
natuurtechnische oeverherinrichting, begeleidende maatregelen bestaan in het opheffen of 
milderen van parallelle barriérevormende elementen of het voorzien van beplanting en 
geleidingsinfrastructuur.  
 
Monitoring- en beheervoorstellen vormen een belangrijk onderdeel van een functioneel 
ontsnipperingsbeleid. Uit de basisgegevensanalyse van deze studie is gebleken dat er 
belangrijke kennisleemten bestaan omtrent de grootte-orde van de negatieve effecten op 
populaties en de efficiëntie van de reeds uitgevoerde ontsnipperingsmaatregelen. De 
wetenschappelijke onderzoeksmogelijkheden voor het evalueren van de efficiëntie van de 
genomen maatregelen werden in het kader van deze studie opgelijst, op basis hiervan werden 
een aantal realistische monitoringvoorstellen geformuleerd.  
 
In het kader van deze opdracht wordt eveneens voorzien in het uitwerken van een handleiding 
voor de waterwegbeheerders om in de toekomst bijkomende ontsnipperingsmaatregelen te 
kunnen nemen. De basisgegevens die uit de studie naar voor gekomen zijn, worden gebruikt 
om een beslissingsschema uit te werken om een duidelijke handleiding te geven aan de 
waterwegbeheerders bij het plannen en evalueren van toekomstige 
ontsnipperingsmaatregelen.  
 



 

 
 124470015 – eindrapport  pagina 8
project: Ontsnippering van waterwegen in de provincie West- en Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant 
 

22  IINNLLEEIIDDIINNGG  EENN  DDOOEELLSSTTEELLLLIINNGG  

Versnippering is te definiëren als de verdeling van ruimtelijke gehelen in kleinere of minder 
samenhangende gehelen. In het Natuurrapport 1999 (Kuijken, 1999) wordt versnippering als 
een ‘sleutelindicator’ binnen de milieuproblematiek beschouwd, omdat het als één van de 
belangrijkste oorzaken wordt gezien van de achteruitgang van de natuurwaarden (of 
biodiversiteit in het algemeen) in Vlaanderen. In deze tweejaarlijkse natuurrapporten wordt een 
beleidsevaluatie gemaakt van de toestand van de natuur in Vlaanderen o.m. met betrekking 
tot versnippering.  
 
Het Vlaams milieubeleid voor de planperiode 2003-2007 wordt opgebouwd vanuit twaalf 
milieuthema’s, waarvan versnippering er één van vormt. Als langetermijndoelstelling rond 
versnippering binnen het Vlaamse milieubeleid geldt ‘Optimaliseren van de ecologische 
samenhang van terrestrische en aquatische biotopen in functie van het instandhouden, 
ontwikkelen of herstellen van leefbare (meta)populaties van zoveel mogelijk doelsoorten’.  
 
Eén van de mogelijke instrumenten of maatregelen hiervoor is het verwijderen of milderen van 
het versnipperend effect voor zoveel mogelijk bestaande (prioritaire) versnipperende 
elementen. Vlaanderen bezit het meest uitgebreide infrastructuurnetwerk aan wegen, 
waterwegen en spoorwegen, 3,5% van het grondgebied wordt erdoor ingenomen (Defloor et 
al., 2001). De Vlaamse overheid zoekt steeds meer naar mogelijkheden om deze negatieve 
effecten te verwijderen, te compenseren of te milderen door het uitvoeren van 
ontsnipperingsprojecten. Specifiek voor waterwegen werden in het verleden reeds twee 
ontsnipperingsstudies uitgevoerd respectievelijk in de Provincie Antwerpen en Limburg (Criel, 
2004; Van Rompaey M. & D. Criel, 2003). De huidige studieopdracht vormt het vervolgtraject 
op deze ontsnipperingsstudies in de Provincie Oost- en West-Vlaanderen en de Provincie 
Vlaams-Brabant.  
 
In deze studie wordt in de eerste plaats gezocht naar inrichtingsvoorstellen die de 
barrièrevorming dwars op de waterwegstructuur wegwerken. In deze studie worden prioritaire 
zones langs waterwegen aangegeven waar het uitvoeren van inrichtingsvoorstellen concreet 
kan bijdragen tot de realisatie van de langetermijndoelstelling rond versnippering, nl. de 
ecologische samenhang tussen biotopen en natuurgebieden optimaliseren, vergroten of 
herstellen. Door het herinrichten van de oeverstructuur, het plaatsen van specifieke 
faunavoorzieningen en het realiseren van landschappelijke herstelmaatregelen moet 
bestaande barrières en knelpunten in de waterinfrastructuur worden opgeheven. Er worden 
tevens voorstellen gedaan voor het effectief monitoren van de effecten van deze 
inrichtingsmaatregelen op ontsnippering van op (meta)populaties van doelsoorten.  
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33  PPRROOBBLLEEEEMMSSTTEELLLLIINNGG  

3.1 Omschrijving van de versnipperingsproblematiek  

De versnippering van het landschap en de natuurlijke structuren vormt één van de 
belangrijkste negatieve ecologische processen die heeft plaatsgevonden in de twintigste 
eeuw.  
 
Versnippering wordt in het natuurrapport 2005 (Dumortier et al., 2005) gedefinieerd als: “Het 
uiteenvallen van structuren en hun organisatorische ordening. Bij versnippering van natuur 
gaat het om fragmentatie van het leefgebied van soorten, waardoor soorten tenminste lokaal 
kunnen uitsterven. Versnippering uit zich in de afname van oppervlakten, de toenemende 
weerstand tussen kleiner wordende oppervlakten door andere vormen van landgebruik en 
meer algemeen dus in de toename van aantal en omvang van barrières.”  
 

 
Figuur 3-1: schematische voorstelling mogelijke versnipperingseffecten door waterwegen 

 
Het infrastructuurnetwerk van wegen, spoorlijnen en kanalen draagt in een aanzienlijke mate 
bij tot de problematiek van versnippering naast nog andere factoren zoals bebouwing, 
industriële ontwikkeling en intensieve landbouwactiviteiten. De fysische aanwezigheid van 
kanalen en waterwegen in het landschap kan natuurlijke processen wijzigen zoals migratie, de 
verspreiding of de uitwisseling van genetisch materiaal. Lijnvormige infrastructuurelementen 
zoals wegen, spoorwegen en kanalen vormen voor vele dieren een harde fysische barrière1, 
waarbij er jaarlijks honderdduizenden dieren sterven door aanrijdingen of verdrinking. De 
directe effecten van versnippering zijn velerlei, directe effecten zijn het verdrinken van talloze 
dieren. Uit de beperkte cijfergegevens over verdrinkingsslachtoffers in kanalen blijkt dat het 
plaatselijk om aanzienlijke aantallen kan gaan. De belangrijkste indirecte effecten zijn o.a. 
isolatie van populaties met als gevolgen inteelt, genetische degradatie en verminderde 
reproductie, een hogere kans op lokaal uitsterven van kleinere populaties (Pouwels et al., 
2002). Andere factoren die het versnipperingsproces mee bepalen of zelfs versterken 
(optreden van cumulatieve effecten) zijn o.a. de dichtheid van andere barrièrevormende 
structuren (wegen, spoorwegen en bebouwing2), landgebruik en verstedelijkingsgraad. 
                                                
1 Noot: in het kader landschapsecologische studies met behulp van ruimtelijke modellen wordt ook vaak 
gesproken over de weerstand van het landschap. De weerstand van het landschap heeft niet 
noodzakelijk met barrièrevorming te maken maar eerder met de aard en grootte van bepaalde 
oppervlaktes in het landschap. Voor een strikte bossoort kan een moerasgebied een grote 
landschappelijke weerstand vertonen (Pouwels et al., 2002a). 
2  Voor wegen en spoorwegen worden verschillende impactklassen m.b.t. barrièrewerking toegekend 
afhankelijk van de verkeersintensiteit en breedte: (1) zeer groot barrière-effect voor autosnelwegen en 
hoofdwegen; (2) Aanzienlijk barrière-effect voor secundaire wegen; (3) Redelijk oversteekbaar: 
spoorwegen (4) barrière-effect maar nog vrij oversteekbaar: lokale wegen of verbindingswegen. (Defloor 
et al., 2001).    
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Versnippering wordt als één van de belangrijkste sleutelfactoren gezien van de achteruitgang 
van de biodiversiteit in Vlaanderen (Kuijken, 1999).  
 
De belangrijkste doelstellingen en redenen voor ontsnippering zijn:  
- opnieuw verbinden van leefgebieden opdat soorten vrij kunnen migreren tussen 

leefgebieden;  
- aaneenschakelen van te kleine leefgebieden in grotere ‘metapopulaties of 

netwerkpopulaties’ om uitsterven van populaties tegen te gaan;  
- nieuwe leefgebieden bereikbaar maken om uitbreiding van soorten of herkolonisatie 

mogelijk te maken;  
- uitwijkmogelijkheden creëren voor bedreigde leefgebieden opdat soorten kunnen 

overleven 
- … 
 
 

3.2 Versnippering en populaties: enkele begrippen 

Draagkracht: Elke diersoort stelt eisen aan zijn leefomgeving. Denk hierbij aan de benodigde 
ruimte, beschikbaarheid van voedsel en schuilplaatsen. Een habitatplek (plek leefgebied) van 
een soort kan slechts voor een bepaald aantal individuen aan die eisen voldoen. Dit maximum 
aantal noemen we de draagkracht van een leefgebied. 
 
Lokale populatie: De grootte van een lokale populatie wordt enerzijds bepaald door de 
draagkracht van het gebied anderzijds, door factoren zoals ziekte, aanwezigheid van 
predatoren en toevallige aantalfluctuaties. Kleinere populaties zijn gevoeliger voor lokaal 
uitsterven ten gevolge van allerlei toevalsfactoren.  
 
Netwerkpopulaties of metapopulaties: worden gevormd door een netwerk van kleinere 
leefgebieden waartussen uitwisseling kan optreden (Figuur 3-2). Dergelijke populaties zijn 
beter bestand tegen lokaal uitsterven omdat ze kunnen uitwijken naar andere hiermee 
verbonden leefgebieden of vanuit andere populaties opnieuw kunnen herkoloniseren. De 
levensvatbaarheid van de metapopulatie is, behalve van de omvang en kwaliteit van het 
leefgebied, afhankelijk van de configuratie van de habitatplekken en de weerstand van het 
landschap tussen de habitatplekken. Wanneer een populatie door verbinden is versterkt tot 
het niveau van een minimaal levensvatbare (meta)populatie of sleutelpopulatie, is de kans op 
uitsterven als gevolg van toevalsprocessen (droogte, extreme natheid, ziekte) tot een 
aanvaardbaar niveau teruggebracht. (van der Grift et al., 2005) 
 

 
Figuur 3-2: Principe van uitwisseling binnen metapopulaties (naar: van der Grift, 2001) 
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Duurzaamheid: Voor de duurzame aanwezigheid van een soort waar het leefgebied 
versnipperd is, is in deelgebieden naast de gezamenlijke draagkracht van de habitatplekken, 
de uitwisseling van individuen tussen deze deelgebieden van belang. De uitsterfkans wordt 
verkleind wanneer er geen barrières aanwezig zijn en de gebieden dicht genoeg bij elkaar 
liggen. Bij twee geïsoleerde habitatplekken is de kans op uitsterven groot omdat er geen 
herkolonisatie plaats kan vinden vanuit een van beide gebieden, nadat deze zijn ‘leeggeraakt’ 
Habitatplekken die via uitwisseling met elkaar verbonden zijn vormen samen een netwerk, 
waarvan de totale draagkracht de kans op duurzame instandhouding van de populaties 
bepaalt. Alle populaties in dit netwerk vormen samen de netwerk- of metapopulatie. (Van der 
Grift, 2001) 
 
 

3.3 Waterwegen als versnipperend infrastructuurelement  

De meeste waterwegen3 waar scheepvaart op plaatsvindt zijn voorzien van oeverversteviging 
om oevererosie ten gevolge van golfwerking tegen te gaan. In het algemeen zijn deze oevers 
steiler en robuuster gemaakt. Het oevermateriaal werd vaak gekozen in functie van een 
minimaal onderhoud zoals damwanden van beton, staal of hardhout; gestorte oevers van 
breukstenen of breukstenen met gietasfalt. Tevens worden deze oevers meestal onder relatief 
steile profielen aangebracht om het ruimtebeslag zo beperkt mogelijk te maken. Het resultaat 
is meestal loodrechte oevers of oevers met een steil hellingsprofiel (1:2 – 1:3), met een grote 
waterdiepte of vrij geringe afstand van de oever. Ecologisch gezien zijn dergelijke oevers 
weinig interessant ze staan bijna lijnrecht tegenover de ecologische vereisten die veel 
oeverorganismen stellen aan hun omgeving.  
 
De fysische aanwezigheid van waterwegen kan een barrièrewerking hebben op verschillende 
diersoorten die deze infrastructuur willen kruisen. De mate van de barrière-effecten wordt 
mede bepaald door de fysische aspecten van de waterweg zelf (breedte, diepte, 
stroomsnelheid), de mate van natuurlijkheid van de oever (breedte, aanwezigheid van 
kunstmatige oeververdedigingsstructuren,…), het gebruik voor scheepvaart (aantal 
vaarbewegingen, golfwerking…) en soortspecifieke kenmerken van de diersoorten. Dieren die 
in het water terecht komen, verdrinken na uitputting omdat ze niet in staat zijn de kunstmatige 
oeverstructuren of de te steile oevers te overbruggen.  
 
De bermen en oevers van kunstmatig aangelegde waterwegen kunnen ook ontwikkelen tot 
zeer waardevolle ecotopen met een duidelijke corridorfunctie parallel met de kanaalrichting 
binnen verstedelijkte en versnipperde landschappen. Deze corridors kunnen de 
landschappelijke connectiviteit tussen faunapopulaties vergroten. Anderzijds kunnen dergelijke 
waterwegen ook aanleiding geven tot secundaire versnipperende effecten4 zoals de 
ontwikkeling van watergebonden industrie (aanleg laad - en losinfrastructuur), de bouw van 
bruggen en sluizen of de ontwikkeling van watergebonden recreatie-infrastructuur zoals 
jachthavens. De aanwezigheid van kunstmatige oeverversteviging maakt het gebruik van 
kanalen en waterwegen als verbindingszone voor watergebonden dieren zoals Bevers, 
Woelmuizen, minder interessant (Bak et al., 2000).  
 

                                                
3 Volgens art. 3 §2 47° van het Decreet betreffende het integrale waterbeleid van 18 juli 2003 is een 
waterweg een als bevaarbaar aangeduide waterloop of kanaal met een verbindingsfunctie via het water. 
Niet alle kanalen die als ‘bevaarbaar’ aangeduid staan, worden ook effectief bevaren, sommige kanalen 
werken bijvoorbeeld als afvoerkanaal.   
4 Primaire versnipperende effecten zijn gebonden aan de aard en eigenschappen van de waterweg. 
Secundaire effecten ontstaan door bepaalde ontwikkelingen langs deze infrastructuur, bijvoorbeeld 
watergebonden bedrijvigheid, watersportinfrastructuur, etc.  
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Uit diverse studies is reeds gebleken dat oevers met verticale damwanden dodelijke obstakels 
vormen voor in het water gevallen of overzwemmende dieren. In Nederland verdronken op een 
traject van 63 km van de Twenthekanalen tussen 1987 en 1994 minstens 210 reeën 
(Ministerie van Verkeer en Rijkswaterstaat, 1999). Ook Damhert, Wild zwijn, Vos, Haas, 
Bunzing en Das behoorden tot de verdrinkingsslachtoffers. Langs het Twenthekanaal nabij het 
landgoed Twickel (Nederland) werden langs één traject een aantal fauna-uitstapplaatsen 
voorzien, langs een tweede traject werd geen FUP’s voorzien ter controle. De resultaten in 
Figuur 3-3 en Figuur 3-4 geven aan het aantal verdrinkingsslachtoffers met meer dan 80% 
afnam op het traject met FUP’s (Bak et al., 2000). Deze afname is alleen voor diersoorten met 
een goed zichtvermogen relevant. De Das ondervindt geen voordeel van de aangelegde 
FUP’s, hetgeen samenhangt met het slechte zichtvermogen van deze soort. In Vlaanderen zijn 
er tot op heden nog geen monitoringstudies bekend of lopende met betrekking tot de 
effectiviteit van faunavoorzieningen langs waterwegen.  
 

 
Figuur 3-3: Evolutie van het aantal verdrinkingsslachtoffers op het Twenthekanaal voor en na 
realisatie van fauna-uitstapplaatsen (traject I) en op een controletraject (traject II) (bron: Bak et 
al., 2000) 

 

 
Figuur 3-4: Evolutie van het aantal verdrinkingsslachtoffers op het Twenthekanaal voor en na 
realisatie van fauna-uitstapplaatsen (traject I uit Figuur 3-3) (bron: Ministerie van Rijkswaterstaat, 
Nederland) 
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3.4 Beleidsmatige aanpak van versnipperingsproblematiek in Vlaanderen 

Het ontsnipperingsbeleid in Vlaanderen omvat een driesporenbeleid. Bij gebiedsgerichte 
ontsnippering wordt in de eerste plaats gestreefd naar de ontwikkeling van ecologisch 
samenhangende netwerken van natuurgebieden zoals het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk), 
IVON (Integraal Verwevings en Ondersteunend Netwerk), Natura2000-netwerk,… Deze 
gebiedsgerichte ontsnippering wordt ook in andere Europese landen gevolgd. In Nederland is 
er de ‘ecologische hoofdstructuur’ (EHS) als belangrijkste instrument om netwerkpopulaties te 
herstellen, daarnaast is er de realisatie van ‘robuuste verbindingen’. Een tweede peiler wordt 
gevormd door het streven naar grotere en aaneensluitende natuurgebieden met een grote 
duurzaamheid. Kleinere versnipperde natuurgebieden zijn immers gevoeliger voor negatieve 
beïnvloeding van buitenaf dan grotere aaneengesloten natuurgebieden. Als derde peiler in het 
ontsnipperingsbeleid zijn er de natuurtechnische inrichtingsmaatregelen (ecoducten, 
vistrappen, ecotunnels viaducten, ecobermen, fauna-uitstapplaatsen, etc.) om leefgebieden 
opnieuw met elkaar te verbinden. 
 
Het beleid rond integraal waterbeheer kan in de nabije toekomst een belangrijke bijdrage 
leveren inzake het ontsnipperen van waterwegen. De voorbije jaren werden in het kader van 
de realisatie van een Vlaams beleid voor de bevaarbare waterlopen, beheerd door de 
Administratie Waterwegen en Zeewezen (nu: Waterwegen en Zeekanaal NV), zogenaamde 
‘Verkennende ecologische gebiedsvisies’ uitgewerkt door het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek (vroeger: Instituut voor Natuurbehoud). In deze studies wordt voor deze 
waterlopen en hun vallei als doel gesteld om het watersysteem waartoe de waterwegen 
behoren te behouden en te herstellen, rekening houdend met het huidig en toekomstig 
multifunctioneel gebruik van deze waterwegen (waterbeheersing, economie (transport, 
industrie, landbouw), recreatie, landschap en de natuurfunctie). Binnen de mogelijkheden voor 
natuurontwikkeling scoort een natuurvriendelijke (her)inrichting van de oever meestal hoog. 
Met betrekking tot het studiegebied werden reeds verkennende ecologische gebiedsvisies 
opgesteld voor de Moervaart (Vermeersch et al., 2005), Bergenvaart (De Rycke et al., 2004), 
Leopoldkanaal (Van Kerckvoorde et al., 2004), Dender (Vermeersch et al., 2004) en het 
Kanaal Gent-Brugge (Van Kerckvoorde et al., 2005.  
 

 
Figuur 3-5: Hoofdinfrastructuur in Vlaanderen (bron: Defloor et al., 2001) met Gewestwegen 
(donkerrood), overige hoofdwegen (lichtrood), kanalen (blauw) en spoorlijnen (zwart).  
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Vanuit het Instituut voor Natuurbehoud werd vanuit de methodologie van de opmaak van 
kwetsbaarheidskaarten, een kwetsbaarheidkaart voor de effectgroep ‘barrière-effecten’ 
opgesteld. Deze ecosysteemkwetsbaarheidkaarten met betrekking tot biotoopverlies en 
barrière-effect worden specifiek als basisinstrument binnen de milieueffectrapportering 
toegepast (Peymen et al., 2000).  
 
Om acties gericht te kunnen plannen werd door de Vlaamse overheid een prioriteitenatlas 
ontsnippering opgesteld (Defloor et al., 2001). Deze atlas geeft de prioritaire 
barrièreknelpunten door gewestwegen, kanalen en spoorwegen aan (Figuur 3-5). Het 
voorstellen van natuurtechnische inrichtingsmaatregelen langs waterwegen is één van de 
manieren om te gaan ontsnipperen. De hoofdaandacht inzake ontsnippering ging in 
Vlaanderen in de eerste plaats naar ontsnippering van verkeerswegen. De totale lengte aan 
kanalen in Vlaanderen bedraagt 723 km.  
 
Met betrekking tot de meetbaarheid van versnippering is er in Vlaanderen een duidelijke nood 
aan gegevens. De versnipperingsgraad in Vlaanderen wordt beschreven aan de hand van 
twee indicatoren (bron: NARA 2005; Dumortier et al., 2005): (1) de planologische, 
kwantitatieve gebiedsgerichte versnippering van natuur wordt bepaald aan de hand van de 
groene gewestplanbestemmingen; (2) de versnippering van erkende en Vlaamse 
natuurreservaten. Dergelijke effectstudies naar de gevolgen van versnippering zijn in 
Vlaanderen nog maar beperkt uitgevoerd en dit voornamelijk voor verkeerswegen.  
 

 
Figuur 3-6: netwerk van kanalen tegenover zones van belang voor natuur volgens beleidsstatus. 
Lijnsegmenten (rood en oranje) doorsnijden resp. klassen 2, 3 en 4 (donkergroen) en klasse 1 
(lichtgroen)  (bron: Prioriteitenatlas ontsnippering; Defloor et al., 2001) 

 
In de provincie Antwerpen en Limburg werden reeds verschillende fauna-uitstapplaatsen 
gerealiseerd o.a. 19 FUP’s op het kanaal Dessel-Schoten (te Ravels, Arendonk, Mol, Retie, 
Dessel), 4 FUP’s op het kanaal Dessel-Kwaadmechelen te Mol; 12 FUP’s langs het 
Albertkanaal te Ham, Beringen, Lummen en Geel (bron: Infra Eco Network Europe-databaes: 
http://www.iene.info).  
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44  PPLLAANN  VVAANN  AAAANNPPAAKK  VVAANN  DDEE  SSTTUUDDIIEEOOPPDDRRAACCHHTT  

4.1.1 Fase 1 – Omgevingsanalyse: afbakening en prioritering aandachtzones 
Het studiegebied omvat in totaal 418 km kanalen verspreid over de provincies Oost- en West-
Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant. Er wordt een selectie gemaakt van de 
belangrijkste aandachtszones op basis van de landschapsecologische samenhang m.b.v. GIS-
desktopanalyse. Per waterlooop wordt minimum één aandachtzone geselecteerd. Deze 
analyse in een GIS-omgeving moeten een inzicht geven in de ecologische integriteit, 
connectiviteit, versnippering en barrièrevorming die aanwezig is in het studiegebied (waterweg 
en aanpalende oeverzone5). De aanwezigheid van knelpunten en potenties wordt in de eerste 
plaats nagegaan door het screenen van het beschikbare digitale en analoge kaartmateriaal en 
aanvullende ecologische gegevens.  
 
Bij de beoordeling van de landschapsecologische samenhang worden zowel topografische 
gegevens als de meeste actuele biologische waarderingskaarten van het INBO gehanteerd. 
Voor deze aandachtzones wordt een multicriteria-analyse uitgevoerd om te komen tot een 
eerste objectieve prioritering van de aandachtzones. Belangrijke criteria zijn:   
 
(1) waterwegstructuur: de potentiële oversteekbaarheid van de kanalen op basis van volgende 
criteria: breedte van de waterweg, structuur van de overgang water-oever, intensiteit van 
scheepvaart;  
(2) aanpalende zone van de waterweg: aanwezigheid van bufferzones, bufferbreedte van de 
oeverzone, graad van natuurlijkheid van de oeverzone, aanwezigheid van andere 
barrièrevormende structuren langs de waterweg (parallelle wegeninfrastructuur, 
lintbebouwing,…), recreatief medegebruik en aanpalend grondgebruik,… ;  
(3) bijdrage tot duurzaamheid van ecologisch netwerk: hier worden relevante juridisch-
beleidsmatige criteria gehanteerd (afbakening van HRL, VRL, VEN, groene 
gewestplanbestemmingen: bosgebieden en natuurgebieden; provinciale 
natuurverbindingsgebieden aangeduid in PRS,…);  
(4) ecologische en landschappelijke criteria: de verspreidingsgegevens, duurzaamheid en 
grote van ecologisch netwerk (o.b.v. BWK), landschappelijke gegevens…; 
 
Op basis van deze gegevens kan een eerste indicatieve prioritering van de aandachtzones 
worden doorgevoerd. Aanvullend op deze desktopfase wordt een terreinverificatie uitgevoerd 
waarbij de bestaande toestand van de aandachtzones en de juistheid van de gekende 
ecologische gegevens nagegaan en aangevuld wordt. Tijdens het terreinwerk worden 
detailkaarten gebruikt met de digitale basisgegevens als referentie. Aanvullende ecologische 
gegevens van de belangrijkste natuurwaarden en verbindingselementen die verzameld werden 
zijn o.a. de ontwikkelingstoestand, ecologische waarde, soortendiversiteit, vegetatiestructuur, 
bufferbreedte, etc. De terreininventarisatie kan de resultaten van de desktopanalyse ofwel 
bevestigen ofwel bijsturen op basis van terreingegevens (toekenning hogere of lagere 
prioritering).  
 

4.1.2 Fase 2 – Definiëring van de richtsoorten  
Naarmate de geschiktheid van een aangrenzend gebied langs een waterweg groter is voor 
een soort, kan gesteld worden dat de prioriteit tot ontsnippering in dergelijke zones groter zal 
zijn. 
Bij de selectie van richtsoorten moet rekening gehouden worden met een aantal elementen:  
                                                
5 Hiermee wordt niet specifiek gerefereerd naar het begrip ‘oeverzone’ uit het Decreet Integraal 
Waterbeleid (art. 3, 43°, art. 9-10) 
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- relevantie van de diersoort met betrekking tot barrièrewerking door waterinfrastructuur 
(inzicht op basis van verdrinkingsaantallen of andere gegevens); 

- populaties van de soort aanwezig in de omgeving of reële verspreidingspotenties in de 
nabije toekomst: ook soorten die momenteel een beperkte verspreiding kennen moeten als 
toekomstige richtsoort in aanmerking kunnen komen. bestaande verspreidingsgegevens 
(verspreidingsgegevens uit zoogdierenatlas) en Rodelijst voor Vlaanderen gehanteerd;  

- gedegen ecologische kennis van de soorten (het ‘ecoprofiel’ van de soort): o.a. actieradius, 
periodieke migratiebewegingen, biotoopvoorkeuren, landschapsgebruik, voedsel- en 
foerageergedrag, etc.  

 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van databankgegevens voor zoogdieren (Instituut voor 
Natuurbehoud, Instituut voor Bosbouw- en Wildbeheer (IBW), Natuurpunt, afschotstatistieken 
van wildbeheereenheden (WBE’s)) en diverse literatuurbronnen. Op basis van deze 
richtsoorten worden de ontsnipperingsvoorstellen uitgewerkt.  
 

4.1.3 Fase 3 – Bespreking van de aandachtzones en de belangrijkste knelpunten  
Per aandachtszone worden de belangrijkste resultaten van de omgevingsanalyse uitgewerkt.  
De belangrijkste knelpunten en potenties worden aangegeven. De bespreking van de 
knelpunten gaat zowel in op knelpunten inzake de oeverstructuur, als op parallelle 
infrastructuurknelpunten (spoorwegen, wegen en bebouwde gebieden,…). Er wordt ook dieper 
ingegaan op de landschaps-ecologische structuur en het belang als verbindingsgebied.  
 

4.1.4 Fase 4 – Uitwerken ontsnipperingsvoorstellen  
Bij het uitwerken van ontsnipperingsmaatregelen moet steeds een afweging gemaakt worden 
van de ecologische, financiële en materiële randvoorwaarden die de verschillende 
inrichtingsvoorstellen met zich meebrengen. In het kader van deze opdracht wordt voorzien 
voor het uitwerken van minimum één ontsnipperingsvoorstel per waterweg (dit kan ook 
een serie kunstwerken zijn over een grotere afstand langs de waterweg), met een 
maximum van 19 inrichtingsvoorstellen in totaal. Een Aan de hand van literatuurgegevens 
en technische studies worden concrete voorstellen uitgewerkt voor de knelpunten binnen de 
verschillende aandachtzones. Hierbij wordt getracht om zoveel mogelijk soortspecifieke 
maatregelen genomen. In deze fase is het van belang om de prioritaire aandachtszones voor 
ontsnippering te toetsen aan de verschillende richtsoorten om de meest efficiënte 
ontsnipperingsmaatregel te kunnen selecteren. Aandacht gaat naar kostenefficiënte 
maatregelen voor een breder spectrum van diersoorten. 
 
Mogelijke inrichtingsmaatregelen en ontsnipperingsmaatregelen die kunnen bijdragen om de 
landschaps-ecologische integriteit te verhogen zijn (niet limitatief overzicht):  
− specifieke inrichting fauna-uitstapplaatsen (diverse mogelijkheden beschreven in 

vakliteratuur);  
− herinrichting van (kunstmatige) oeverzones: ‘vernatuurlijken’ van oeverzones door 

natuurtechnische ingrepen: o.a. hellingsaanpassen, plas-dras, natuurlijke oevermaterialen 
en beplanting, creëren van bufferzones, herstel van natuurlijke structuurkenmerken van 
waterlopen;  

− opheffen of milderen van barriérevormende elementen (bv: een weg, illegale constructies, 
sluikstorten); 

− duidelijke afspraken omtrent ecologisch gericht oeverbeheer, duurzaam bosbeheer, 
ecologisch bermbeheer, harmonisch park- en groenbeheer, verenigbaar recreatief 
medegebruik, etc.;  

plaatsen van faunageleidingselementen; 
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4.1.5 Fase 5 – Monitoring en beheer  
Monitoring- en beheervoorstellen vormen een belangrijk onderdeel van een 
ontsnipperingsbeleid. Het evalueren van de efficiëntie van de genomen maatregel vraagt 
immers een specifieke aanpak. Er worden voorstellen gedaan om op de 
ontsnipperingsmaatregelen op een efficiënte en een realistische manier te monitoren.  
 
De noodzaak en mogelijkheden van een (opvolgings)beheer van fauna-uitstapplaatsen en 
oeverstructuren wordt aangegeven door een aantal richtlijnen.  
 
In het kader van deze opdracht wordt eveneens voorzien in het uitwerken van een handleiding 
voor de waterwegbeheerders om in de toekomst bijkomende ontsnipperingsmaatregelen te 
kunnen nemen. De basisgegevens die uit de studie naar voor gekomen zijn, worden gebruikt 
om een beslissingsschema uit te werken om een duidelijke handleiding te geven aan de 
waterwegbeheerders bij het plannen en evalueren van toekomstige 
ontsnipperingsmaatregelen.  
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55  OOMMGGEEVVIINNGGSSAANNAALLYYSSEE::  BBEESSCCHHRRIIJJVVIINNGG  VVAANN  SSTTUUDDIIEEGGEEBBIIEEDD  EENN  AAFFBBAAKKEENNIINNGG  AAAANNDDAACCHHTTZZOONNEESS  

5.1 Situering studiegebied  

Het volledige studiegebied omvat alle kanalen in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en 
Vlaams-Brabant. Het totale studiegebied omvat 415 km waterlopen. Twee aandachtszones, 
voor het Zeekanaal Brussel-Schelde (aandachtzone 22) en voor het kanaal Leuven-Dijle 
(aandachtzone 25), welke volgens onderstaande methodiek (§ 5.2) werden afgebakend, 
werden niet weerhouden omdat ze binnen de provincie Antwerpen liggen. De nummers van 
beide aandachtzones komen in dit rapport niet meer terug. Op vraag van de stuurgroep werd 
het gedeelte van de Dender tussen Dendermonde en Aalst opgenomen in de studie, ter 
compensatie werd de Ringvaart niet weerhouden als studiegebied. Bijkomende 
aandachtzones werden genummerd als “zone xxbis”, verwijzend naar de dichtst bijgelegen 
aandachtzone.  
 

Tabel 5-1: Overzicht van de waterwegen binnen de studieopdracht  

Naam waterweg/kanaal Totale 
lengte (m)  Provincie Type 

vaarweg(*) Beheerders  

kanaal Gent-Oostende 64.350 Oost-/West-
Vlaanderen II / IV / Va / VI Waterwegen en Zeekanaal NV 

(W&Z) – afd. Bovenschelde  
Boudewijnkanaal 
(Kanaal Brugge-

Zeebrugge) 
12.000 Oost-/West-

Vlaanderen VIb Maatschappij van de Brugse 
Zeevaartinrichtingen NV  

kanaal Plassendale-
Nieuwpoort 21.200 West-

Vlaanderen I W&Z – afdeling Bovenschelde 

kanaal Nieuwpoort-
Duinkerke 18.741 West-

Vlaanderen I W&Z – afdeling Bovenschelde 

kanaal Ieper-IJzer 15.156 West-
Vlaanderen I W&Z – afdeling Bovenschelde 

Lokanaal 14.329 West-
Vlaanderen I W&Z – afdeling Bovenschelde 

Afleidingskanaal van de 
Leie 

27.517 
(bevaarbaar) 
28.053 (niet 
bevaarbaar) 

Oost-/West-
Vlaanderen 

I / II / niet meer 
gebruikt voor 
handelsvaart / 

Va 

W&Z – afdeling Bovenschelde 

Leopoldkanaal 40.570 Oost-/West-
Vlaanderen 

Niet meer 
gebruikt voor 
handelsvaart 

W&Z – afdeling Bovenschelde 

Kanaal van Roeselare 
naar de Leie 16.512 West-

Vlaanderen IV W&Z – afdeling Bovenschelde 

kanaal Bossuit-Kortrijk 15.213 West-
Vlaanderen I / IV W&Z – afdeling Bovenschelde 

Dender 
47.620 

(Vlaanderen
) 

Oost-
Vlaanderen I / II / IV W&Z – afdeling Bovenschelde 

Kanaal Gent-Terneuzen 
17.147 

(Vlaanderen
)  

Oost-
Vlaanderen VIb 

Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken (MOW) – 
afdeling Maritieme Toegang 

Moervaart 29.900 Oost-
Vlaanderen II W&Z – afdeling Bovenschelde 

Bergenvaart (kanaal 
Veurne-Sint-

Winoxbergen) 
11.060 West-

Vlaanderen 

Niet meer 
gebruikt voor 
handelsvaart 

W&Z – afdeling Bovenschelde 

Zeekanaal Brussel-
Schelde 27.000 Vlaams-

Brabant VIb W&Z – afdeling Zeekanaal 

kanaal Brussel-Charleroi 13.850 Vlaams-
Brabant IV W&Z – afdeling Zeekanaal 

kanaal Leuven-Dijle 30.270 Vlaams-
Brabant II W&Z – afdeling Zeekanaal 
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(*) zie tabel Tabel 5-2; bron: www.waterrecreatie.be en Waterwegen en Zeekanaal NV  
 
Kaart 1 situeert de kanalen binnen het studiegebied en de aandachtzones voor ontsnippering 
(zie § 5.2 - Methodiek afbakening aandachtzones).  
 
De intensiteit en scheepskarakteristieken zijn belangrijk in functie van de potentiële 
barrièrewerking. Schepen van hoger tonnage zullen een grotere golfslag en waterbeweging 
veroorzaken dan kleinere schepen. Dit heeft op zijn beurt een effect op de verzwaring van de 
oevers en de kansen van overzwemmende dieren om het te halen. Bij sterke golfslag riskeren 
sommige dieren om letterlijk tegen de oever geslagen te worden.  
 
Tabel 5-2: Scheepvaartkarakteristieken voor kanalen (bron: Vlaamse Overheid, Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken, Waterwegen en Zeekanaal NV) 

Type vaarweg Scheepstype Scheepskarakteristieken (C.E.M.T.) 
Klasse Benaming Tonnenmaat Lengte (m) Breedte (m) Diepte (m) 

I Spits 250-400 38,5 5,05 1,80-2,20 
II Kempenaar 400-650 50-55 6,60 2,50 
IV Johann Welker 1.000-1.500 80-85 9,50 2,50 

Va Grote 
Rijnkasten 1.500-3.000 95-110 11,40 2,50-2,80 

Vb Duwvaart > 3.000 172-185 11,40 2,50-4,50 
VIa /  95-110 22,80 2,50-4,50 
VIb /  185-195 22,80 2,50-4,50 

 
 

5.2 Methodiek afbakening aandachtzones  

Het uitgangspunt van de studie met betrekking tot ontsnippering is de identificatie van 
knelpuntzones waar waterlooptrajecten de ecologische samenhang van ‘natuurgebieden s.l.’ 
verminderen of beperken. Het inschatten van de effecten van het opheffen van knelpunten op 
dierpopulaties vereist het inzetten van expertsystemen zoals LARCH (van der Grift et al., 
2003). De mogelijkheid om de “ecologische winst” inzake levensvatbaarheid van dierpopulaties 
door te rekenen voor geplande maatregelen vormt een belangrijk voordeel aan het gebruik van 
dergelijke expertsystemen. Desondanks heeft dit systeem ook belangrijke beperkingen, 
hiervoor wordt verwezen naar van der Grift et al. (2003). Binnen de huidige studieopdracht 
was het niet mogelijk om het LARCH-kennissysteem hiervoor te gebruiken.  
 

5.2.1 Screening landschapsecologische samenhang 
Er werd een eerste desktop-screening uitgevoerd van verschillende GIS-datalagen om de 
zones met een belangrijke landschapsecologische samenhang af te bakenen. De meest 
recente versie van de Biologische Waarderingskaart van België werd als basisinput 
gehanteerd. Deze analyse biedt een eerste inzicht in de ecologische integriteit, connectiviteit, 
versnippering en barrièrevorming die aanwezig is in het studiegebied. In zones waar grotere 
eenheden van ecologisch belang of natuurverbindingsgebieden (en kleinere 
stapsteengebieden), doorsneden worden, kunnen leefgebieden van soorten en hun 
migratieroutes onderhevig zijn aan barrièrewerking door lijnvormige infrastructuur.  
 

5.2.2 Juridisch-beleidsmatig belang in functie van ‘natuur’  
Bij de afbakening van de aandachtzones werd uitgegaan van een gebiedsgerichte 
benadering. Het juridisch-beleidsmatig belang in functie van natuur komt naar voor uit de 
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diverse beschermingsbepalingen (Habitat- en Vogelrichtlijn, VEN-afbakening, RAMSAR, 
erkende natuurreservaten).  
 
Andere ruimtelijke juridische randvoorwaarden gelden vanuit de bestemmingsbepalingen van 
het Gewestplan (natuur-, bos-, buffer- en groengebieden versus andere 
bestemmingsbepalingen), BPA’s/ RUP’s, het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, de 
aanduiding als verbindingsgebied in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan.  
 
Er dient rekening gehouden te worden met de toekomstige ruimtelijke en economische 
ontwikkelingen in functie van scheepvaart, industriële of stedelijke ontwikkeling in de 
omgeving. De diverse beleidsplannen voor de verschillende waterwegen zijn hierbij een 
belangrijke bron van informatie. Ingrijpende en kostelijke inrichtingsmaatregelen hebben 
weinig zijn als de omgeving niet meer voldoet aan de voorwaarden van een ecologische 
verbindingszone. Geplande infrastructuurwerken (dijkverzwaringen, bouw kadegebonden 
infrastructuur, aanleg bijkomende wegen …), of de ontwikkeling van industrie- of 
woongebieden zijn richtinggevend.   
 

5.2.3 Waterweg- en oeverstructuur  
De mate van barrièrewerking van een waterweg hangt samen met de structuur van de 
waterweg. De breedte, diepte, stroomsnelheid, intensiteit van de scheepvaart en tonnages 
spelen hier een belangrijke rol. De waterwegstructuur en de natuurlijkheid van de oeverzone 
zijn belangrijke kenmerken in functie van de beoordeling van de barrièrewerking en mogelijke 
ontsnipperingsmaatregelen. Verder zijn de aanwezigheid van bufferzones en de bufferbreedte 
van de oeverzone indicerend voor de mogelijkheden omtrent ontsnippering. Dit werd 
nagegaan tijdens een terreinbezoek en op basis van gegevens van Waterwegen en 
Zeekanaal NV.  
 

5.2.4 Ecologische en landschappelijke criteria 
De mate waarin barrièrewerking zal optreden is soortspecifiek: (1) afhankelijk van de mate 
waarin de biotopen meer of minder geschikt zijn voor deze soorten als leefgebied en/of 
verbindingsgebied, (2) van het type infrastructuur (aard van de oeververdediging, 
kanaaleigenschappen, scheepvaartintensiteit, …). Al deze factoren samen bepalen de mate 
van oversteekbaarheid van een bepaald waterwegtraject en alzo de grootte van het barrière-
effect voor een bepaalde soort. 
 
De belangrijkste ecologische en landschappelijke gegevens die werden gescreend zijn o.a. de 
Zoogdierenatlas (Verkem et al., 2003) voor de verspreidingsgegevens van doelsoorten; de 
updates van de Biologische waarderingskaart van België (officiële en nog niet vrijgegeven 
kaartbladen, INBO); ecologische gebiedsvisie voor waterwegen (o.a. kanaal Gent-Oostende, 
Bergenvaart, Leopoldkanaal, Moervaart en Dender), landschappelijke gegevens… Er werden 
eveneens knelpuntgegevens opgevraagd bij de Wildbeheerseenheden (via Hubertus 
Vereniging Vlaanderen v.z.w.), dit betrof voornamelijk verkeersslachtoffers en nauwelijks 
verdrinkingsslachtoffers. Er bestaan weinig gegevens omtrent aantallen en locaties van 
faunaverdrinkingslachtoffers. Vermoedelijk heeft dit te maken met het feit dat van kleinere 
zoogdiersoorten in praktijk slechts een minimale fractie ooit gevonden en gerapporteerd wordt. 
Voornamelijk grotere zoogdieren zoals Ree en Vos maken kans om gevonden te worden.  
 
De aanwezigheid van andere barrièrevormende structuren langs de waterweg (parallelle 
wegeninfrastructuur, lintbebouwing,…), recreatief medegebruik en aanpalend grondgebruik 
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werd nagegaan aan de hand van topokaarten, orthofoto’s en langs bepaalde trajecten ook een 
terreinbezoek.  
 

5.2.5 Prioritering van aandachtzones 
Een multicriteriaanalyse (MCA) houdt in dat een gegevensset wordt geordend op basis van 
vooraf geselecteerde criteria om uiteindelijk op een objectieve manier te komen tot een 
rangorde of volgorde van deze gegevens. In deze analyse werden de verschillende 
aandachtzones geordend volgens diverse criteria die direct of indirect in functie staan van 
ontsnippering. Er werden geen wegingsfactoren (zoals bijvoorbeeld de beleidsstatus van 
‘natuurgebieden’) toegepast om bepaalde criteria een groter belang toe te kennen. In het 
kader van de studie van Defloor et al. (2001) werd een ruimtelijke signaalkaart natuurnetwerk 
opgesteld met een weergave van de belangrijkste juridisch-beleidsmatige referentiegegevens6. 
De uiteindelijke rangorde is dan ook indicatief voor de mate van belangrijkheid van de 
verschillende aandachtzones in functie van ontsnippering. Sommige criteria bleken door het 
ontbreken of onvolledigheid van gegevens niet bruikbaar voor de bepaling van de uiteindelijke 
rangorde. De terreininventarisatie vormde een belangrijke terugkoppeling om de gegeven 
prioritering te bevestigen of bij te sturen (positief of negatief).  
 
Tabel 5-3: Overzicht relevante afwegingscriteria voor multicriteria-analyse aandachtzones 
Relevante afwegingscriteria aandachtzones ontsnippering waterwegen Criterium Score
1 - JURIDISCH BELEIDSMATIG BELANG I.F.V. NATUUR 

VEN/HRL/VRL 
gecumuleerd oppervlakte-% van 
aandachtzone

goed (5): >20%; gemiddeld (2): 
10-20%; slecht (1): <10%

RAMSAR (enkel relevant voor ijzerbroeken!) % zoekzone

Gewestplanbestemmingen

oppervlakte-% groene bestemmingszones 
(hoofdcodes natuur, bos, buffer, 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied, 
…)

goed (3): >75%; gemiddeld (2): 
60-75%; slecht (1): <60%

2 - NATUURLIJKE STRUCTUUR ZOEKZONE O.B.V. BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART (V2.1)

BWK (V2.1): waardevolle tot zeer waardevolle gebieden (w; wz; z; mwz) oppervlakte-% zoekzone
goed (3): >25%; gemiddeld (2): 
10-25%; slecht (1): <10%

3 - HUIDIGE WATER- EN OEVERSTRUCTUUR

breedte van de waterloop gemiddelde kanaalbreedte (m)
goed (3): <25m; gemiddeld (2): 
25-75m; slecht (1) >75m

graad van natuurlijkheid (vegetatie), breedte en structuur van oeverzone natuurlijkheid oeverzone goed (0)/gemiddeld (0,5)/slecht (1)
overgang tussen oeverzone en omgeving landschappelijke integratie goed (0)/gemiddeld (0,5)/slecht (1)
aanwezigheid en typering oeververdediging (passeerbaarheid voor fauna?) oversteekbaarheid voor fauna goed (0)/gemiddeld (0,5)/slecht (1)

4 - AANWEZIGHEID BARRIEREVORMENDE STRUCTUREN

totale lengte parallelle potentieel barrièrevormende infrastructuur
aantal lopende meter parallelle hoofd-
verkeer en spoorwegen laag (3)/gemiddeld (2)/hoog (1)

5 - VERKEERSINTENSITEIT WATERWEG

intensiteit scheepvaarttrafiek aantal/tijdseenheid
goed (3): <5/dag; gemiddeld (2): 
5-25/dag; slecht (1): >25/dag

6 - GEKENDE KNELPUNTZONES EN VERSPREIDINGSGEGEVENS FAUNADOELSOORTEN

verspreidingsgegevens op 5x5 kmhok
gemiddeld aantal doelsoorten (DS) in 
aandachtzone

hoog (3): 3-4 DS; gemiddeld (2): 
2 DS; slecht (1): <2 DS  

 
Bij het prioriteren van aandachtzones wordt niet uitgegaan van direct negatieve effecten door 
versnippering (bv. aantal verdrinkingsslachtoffers) aangezien hier belangrijke kennisleemtes 
rond bestaan. De beoordeling rust vooral op een landschapsecologische 
kwetsbaarheidsbenadering waarbij zones geselecteerd worden waar potentieel de grootste 
effecten kunnen verwacht worden door bepaalde ingrepen (Peymen et al., 2000). 
 
De overzichtstabel in Bijlage 2 geeft de resultaten weer van de prioritering van de 
aandachtszones voor ontsnippering. De resultaten van deze analyse zijn een objectieve maar 

                                                
6 Als up-to-date referentiekader kunnen de GIS-loketten van Geo-Vlaanderen geconsulteerd worden via 
http://www.gisvlaanderen.be/gis/diensten/geo-vlaanderen//?catid=8. 
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indicatieve weergave van het belang van de verschillende aandachtszones in functie van 
ontsnippering.  
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66  SSEELLEECCTTIIEE  EENN  BBEESSCCHHRRIIJJVVIINNGG  VVAANN  DDEE  DDOOEELLSSOOOORRTTEENN  

6.1 Betekenis van kanalen voor zoogdieren 

6.1.1 Soortspecifieke gevoeligheid voor barrièrewerking van waterwegen  
Dieren zullen zich verplaatsen in het landschap bij het foerageren, bij het zoeken van een 
nieuw territorium (bijv. bij uitstoting uit nest of overpopulatie), tengevolge ontdekkingsgedrag of 
een uitgesproken ruimtebehoefte (minimum oppervlakte leefgebied) (Seiler & Helldin, 2006). 
Bij het kruisen van waterwegen kan barrièrewerking optreden, de fysieke oversteekbaarheid 
van waterwegen voor zoogdieren hangt af van verschillende criteria:  
 
(1) de fysische structuur van de waterweg: de waterwegbreedte, de oeverstructuur (natuurlijk 

 verstevigd), de scheepvaartintensiteit etc. Men kan stellen dat niet al te brede waterwegen 
met een natuurlijke (geleidelijk hellende) oeverstructuur voor de meeste zoogdieren perfect 
oversteekbaar zijn.   
 
(2) soortspecifieke kenmerken zoals zwemsnelheid, uithoudingsvermogen, 
oriëntatievermogen, het klimvermogen.  
 
Voor kleinere zoogdiersoorten (muizen, spitsmuizen,) vormen kanalen een onoverkomelijke 
barrière. De meeste grotere zoogdieren kunnen goed zwemmen en zullen bij het kruisen van 
waterwegen deze al zwemmend trachten over te steken. De natuurlijke oversteekbaarheid van 
waterwegen wordt beperkt door de aanwezigheid van te steile of verticale oeververdediging. 
Ree, Vos en Haas staan bekend als goede zwemmers. Reeën kunnen al zwemmend 
afstanden afleggen tot maximum 2.000 meter. De gemiddeld overbrugbare afstand ligt tussen 
de 400 en 600m. Voor de meeste kleinere diersoorten zullen de maximaal overbrugbare 
afstanden een stuk kleiner zijn. Toch kunnen ook kleinere zoogdiersoorten als de Mol erin 
slagen om een breed kanaal over te zwemmen7. Hoefdieren beschikken over een goed 
uithoudingsvermogen om gedurende langere tijd al zwemmend in beweging te blijven.  
Bij het zwemmen oriënteren soorten zoals Vos en Bunzing zich op herkenbare 
oriëntatiepunten en oeverstructuren (bijv. opgaande begroeiing of bomen), terwijl sommige 
soorten zoals de Das zich eerder op de tast gaan oriënteren. Soorten die zich op de tast 
oriënteren zullen minder efficiënt zijn in het oversteken van waterwegen en kunnen sneller 
uitgeput geraken. Uit Nederlands monitoringonderzoek van fauna-uitstapplaatsen (FUP’s) 
langs de Twenthekanalen werd aangetoond dat de aanleg van FUP’s voor alle 
zoogdiersoorten behalve de Das tot een daling van het aantal slachtoffers leidde (Bak et al., 
2000). Ook grotere soorten zoals de Ree oriënteren zich eerder op tast dan op zicht. Van 
Rompaey & Criel (2003) stelden vast dat in het water verzeilde reeën bestaande fauna-
uitstapplaatsen langs het Albertkanaal niet opmerkten en voorbij zwommen.  
 
Tabel 6-1: Invloed van zintuiglijke vermogen op het zwemgedrag van zoogdiersoorten (Schneider 
& Wôlfel, 1978) 

Soort Oriëntatie op zicht Oriëntatie op tast 
Edelhert Ja Ja 

Ree Nee Ja 
Bunzing Ja Ja 

Vos Ja ? 
Das Neen Ja 

   

                                                
7 Schriftelijke mededeling in het boekje Beestig Nieuws (2005) van Natuurpunt over een mol die het 
Kanaal Gent-Oostende overzwom.  
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De beklimbaarheid van taludhellingen hangt samen met de hellingsgraad, hellingen van 2:3 
zijn voor de meeste soorten overbrugbaar. Flauwere hellingen (vanaf 2:5) zullen beter te 
overbruggen zijn (Müller & Berthoud, 1996). Er moet steeds een vlakke basis blijven als 
aanloop naar de helling die ook bij lage waterstand min. een 40-tal cm onder het 
wateroppervlak ligt. De aanwezigheid van een ruststrook verhoogt de kans dat dieren de 
helling effectief kunnen beklimmen.  
 

6.1.2 Gebruik als leefgebied of verbindingszone  
In Nederlands monitoringonderzoek werden minstens 44 zoogdiersoorten (inclusief  
vleermuizen) langs kanalen vastgesteld (Bak et al., 2000). Een beperkt aantal soorten hiervan 
hebben een directe binding met waterwegen als biotoop of leefgebied: Otter, Bever, Noordse 
woelmuis, Woelrat, Muskusrat, Amerikaanse nerts en sommige soorten vleermuizen. Andere 
soorten zoals de Das, Steenmarter, Bever of Egel gebruiken ze als foerageergebied of als 
verbindingszone in het landschap. Er treedt barrièrewerking op als een soort bij het kruisen 
van waterwegen negatief beïnvloed wordt. Voor Boommarter zullen waterwegen voornamelijk 
als een barrière fungeren. Brede waterwegen vormen voor de meeste kleine insecteneters een 
onoverbrugbare barrière; voor mol en egel zijn kleinere waterwegen in principe te nemen. De 
droge oevers worden door woelmuizen en echte muizen gebruikt als leefgebied. Stalen en 
betonnen damwanden zijn voor alle soorten ongunstig. Voor haas is de betekenis van 
waterwegen gering. Knaagdieren zoals het Konijn, Bruine rat, Woelrat en Muskusrat kunnen 
door hun graafactiviteiten de stabiliteit van dijklichamen in gevaar brengen, ze worden daarom 
actief bestreden. Eekhoorns zullen normaal enkel in de buurt van waterwegen met bosrijke 
oevers voorkomen. Voor evenhoevigen vormen de waterwegen met kunstmatige oevers vaak 
een onoverkomelijke barrière (Wansink et al., 1997). Vleermuizen kunnen waterwegen 
gebruiken als foerageergebied of als verbindingszone tussen jachtgebied en 
(zomer/winter)kolonies. De barrièrewerking van waterwegen is bij vleermuizen gerelateerd aan 
de openheid van het landschap en niet aan de fysische structuur van het kanaal zelf (Limpens 
et al., 1997).  
 
Het voorstellen van ontsnipperingsmaatregelen staat in functie van een aantal specifieke 
richtsoorten of faunagroepen. De meest voor de hand liggende richtsoorten zijn 
zoogdiersoorten die regelmatig als verdrinkingsslachtoffer werden vastgesteld. Uit 
literatuurgegevens blijkt dat zowel grotere als kleinere zoogdiersoorten de oversteek van brede 
waterwegen niet overleven (Criel, 2004; Peris & Morales, 2004; SCV, 2000; Van Rompaey & 
Criel, 2003). Gekende verdrinkingsslachtoffers onder wilde zoogdieren zijn Ree, Vos, Haas, 
Konijn, Egel, Mol, kleine marterachtigen zoals Bunzing, Hermelijn, Wezel maar ook Das. In het 
buitenland worden Wild zwijn en Damhert ook als occasioneel verdrinkingsslachtoffer gemeld. 
Kadavers van kleine diersoorten maken minder kans om opgemerkt te worden dan grotere 
diersoorten.  
 
Bij de selectie van richtsoorten wordt ook rekening gehouden met de actuele verspreiding van 
potentiële doelsoorten in de omgeving of de reële verspreidingspotenties in de toekomst. Voor 
meer algemene soorten zoals Vos, Ree of Haas welke niet bedreigd zijn, zal sterfte ten 
gevolge van toevallige factoren zoals verdrinking of aanrijding geen bedreiging vormen voor 
het voortbestaan van de populatie. Voor zeldzame soorten zoals de Das en Boommarter met 
kleine verspreide populaties vormt sterfte door verkeer of verdrinking een gevaar voor het 
voortbestaan van de populatie. Deze populaties zijn klein genoeg om door een samenloop van 
toevallige factoren tot lokaal uitsterven te komen. Men spreekt ook wel eens over ‘Minimal 
Viable Population’, eens een populatie onder deze kritische drempel gaat ligt de kans op 
uitsterven heel hoog.  
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Voor de Das en de Boommarter zijn ontsnipperende maatregelen die het overleven van 
individuen bevorderen een stap vooruit naar meer duurzame (meta)populaties. Voor deze 
soorten is het uiteraard zinvol om in functie van een potentiële toekomstige verspreiding na te 
denken over ontsnipperingsmaatregelen. Het plannen van specifieke 
ontsnipperingsmaatregelen in functie van deze soorten moet in een bredere 
landschapsecologische context bekeken worden. Men zou als het ware kunnen spreken over 
‘landschapsbruggen’ tussen bestaande leefgebieden en potentieel kansrijke toekomstige 
leefgebieden. De potentiële uitbreiding van deze soorten vanuit bestaande leefgebieden wordt 
alvast voor de Boommarter bevestigd door recente waarnemingen in de Provincie Oost- en 
West-Vlaanderen. Ook voor de Das wordt een uitbreiding van het verspreidingsareaal 
ondersteund een aantal recente waarnemingen in de Provincie Vlaams-Brabant en het 
zuidoosten van de Provincie Oost-Vlaanderen (schrift. med. K. Van Den Berge). Er wordt 
verder ingegaan op deze denkpiste rond ‘landschapsbruggen’ in § 6.2 Ecologische profielen 
van de doelsoorten en § 6.2.4 - Marterachtigen: Bunzing, Steenmarter, Boommarter. De 
beperkte kennis over de weerstand van bepaalde landschapstypes op de verschillende 
soorten, en kennis over het effectief landschapsgebruik bij verspreiding vormen een 
belangrijke beperking.  
 

6.1.3 Selectie van de doelsoorten 
Bij het selecteren van de potentiële doelsoorten voor ontsnipperingsmaatregelen kan de 
verspreiding van relevante soorten in de omgeving van de waterwegen een relevante indicatie 
geven van een potentiële barrièrewerking. Er werd geopteerd om de verspreiding van 
zoogdieren na te gaan van alle 5-km atlashokken van de zoogdierenatlas (Verkem et al., 
2003) die binnen een straal van 5 km rond de waterwegen gesitueerd zijn. Aanvullende 
(valwild)gegevens werden opgevraagd uit de faunadatabank van de Hubertus Vereniging 
Vlaanderen v.z.w. Deze gegevens bevestigden de verspreidingsgegevens van de 
zoogdierenatlas. Binnen deze atlashokken (5x5 km) werd de verspreiding nagegaan van 
potentiële doelsoorten (Figuur 6-1). Op basis hiervan werd een eerste ruwe selectie van 
doelsoorten gemaakt.  
 

 
Figuur 6-1: Verspreiding en aantal potentiële doelsoorten binnen de 5 km-atlashokken van het 
studiegebied (o.b.v. Verkem et al., 2003) 
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Deze ruwe selectie van doelsoorten werd verder gespecificeerd op basis van 
literatuuronderzoek. Kleine zoogdiersoorten zoals (woel)muizen, spitsmuizen, Egel en Mol zijn 
niet weerhouden als doelsoort in de huidige studie omdat de barrièrewerking van waterwegen 
voor deze soorten (uitgezonderd de Mol7) bijna absoluut is. Een specifiek geval vormt de 
Waterspitsmuis, deze soort kan uitstekend zwemmen en duiken. De habitatvoorkeur gaat uit 
naar heldere en propere wateren met glooiende oevers en een rijkelijke waterplantenvegetatie. 
De meeste waterwegen die nog voor scheepvaart gebruikt worden vallen niet binnen deze 
habitatvoorkeur.  
 
De Eekhoorn werd niet weerhouden als doelsoort, er is niet bekend of deze soort brede 
watergangen kan overzwemmen. Het oversteken van kleinere waterlopen tijdens 
foerageertochten werd reeds vastgesteld in Vlaanderen (onderzoek Luc Wauters, med. 
Goedele Verbeylen, zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt). Eekhoorns kunnen voorkomen in 
bossen of brede houtkanten langs waterwegen, kleinere waterwegen worden via de 
boomkruinen overgestoken. Vleermuizen werden evenmin als doelgroep weerhouden ook al 
kunnen sommigen een zekere ruimtelijke barrièrevorming door waterwegen ervaren. Deze 
barrièreeffecten zijn gerelateerd aan de openheid van het landschap boven waterwegen, 
voornamelijk soorten met zwakke signalen van echolocatie ondervinden deze effecten. 
Soorten met een sterke echolocatie zoals bijvoorbeeld Rosse vleermuis of Laatvlieger etc. 
ondervinden geen barrièrewerking (Limpens et al., 1997; van der Grift et al., 2005). De Otter 
werd niet weerhouden als doelsoort voor het onderzoek naar ontsnippering omdat de actuele 
aanwezigheid voor deze soort in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant 
niet kan gestaafd worden (Van Den Berge & De Pauw, 2003 (c)). 
 
Op basis hiervan werden volgende zoogdieren als doelsoorten voor ontsnippering 
weerhouden: Boommarter, Bunzing, Das, Haas, Steenmarter, Ree, Vos.  
 
 

 
Figuur 6-2: Verspreiding en aantal geselecteerde doelsoorten in omgeving van aandachtszones 
(o.b.v. Verkem et al., 2003) 
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Figuur 6-3: Haas  

Uitgaande van de verspreiding binnen de geselecteerde atlashokken geeft dit volgend 
procentueel voorkomen van de doelsoorten binnen de selectie van atlashokken van het 
studiegebied:  
- algemeen: Haas (74,7%), Vos (72,5%), Bunzing (66,8%);  
- vrij algemeen: Ree (27,5%), Steenmarter (26,2%);  
- zeldzaam: Boommarter (4,4%), Das (3,5%).  
 
 

6.2 Ecologische profielen van de doelsoorten 

Bij het analyseren van knelpunten is het vaak weinig zinvol om het onderzoek op enkele 
individuele soorten te richten, maar verdient het de voorkeur om te werken met soortgroepen 
(‘ecoprofielen’). Deze soorten in dergelijke soortgroepen stellen ecologisch gezien 
gelijkaardige eisen aan hun habitat en zijn vergelijkbaar in dispersievermogen (Pouwels et al, 
2002b; van der Grift et al., 2003).  
 
In het kader van deze studieopdracht kunnen ook een aantal soortgroepen gemaakt worden 
zoals bijvoorbeeld de kleine marterachtigen waarbinnen zowel Bunzing, Steenmarter als 
Boommarter8 passen. Bij Ree kan ook het Damhert geplaatst worden dat momenteel een 
beperkte verspreiding kent in Vlaanderen. De verschillende soorten binnen één functionele 
groep stellen vergelijkbare ecologische eisen aan de passeerbaarheid van oevers en 
barrières. Haas, Vos en Das worden als afzonderlijke soorten beoordeeld.  
 

6.2.1 Haas  
De Haas komt in Vlaanderen algemeen voor in 
open cultuurgebieden met veel teeltvariatie. Alleen 
in sterk verstedelijkte regio’s en zeer intensieve 
landbouwgebieden kan de Haas ontbreken. 
Hazen zijn solitaire dieren zonder territorium. Hun 
leefgebied is gemiddeld 26-38 ha groot. De 
densiteit is afhankelijk van het gebied en het 
seizoen en gaat van enkele tot bijna 150 
individuen/km². Hazen zijn vooral tijdens het 
voortplantingsseizoen dat loopt van december tot 
augustus als verkeersslachtoffer vastgesteld 
(Mercelis & Verkem, 2003). Rodts et al. (1998) 
vermelden voor de Haas een piek van het aantal 
verkeersslachtoffers in de periode van mei-juli, 
wat samenvalt met de seksuele activiteit. Het 
Konijn valt grosso modo binnen het functioneel 

profiel van de Haas in functie van ontsnippering, 
met dit verschil dat de zwemcapaciteiten van de 
Haas mogelijks beter ontwikkeld zijn.   

 
De betekenis van oevers en dijken voor haasachtigen is gering. De droge oeverzone kan als 
leef- en foerageergebied worden gebruikt. Konijnen worden bestreden omwille van hun 
graafactiviteiten in dijklichamen. Hazen zijn goede zwemmers, te steile oevers vormen voor 
hazen een onneembare hindernis.  

                                                
8 Binnen het ecoprofiel van de kleine marterachtigen past ook Eekhoorn, welke qua verspreiding een 
goede overlap vertoont met een soort als Boommarter 
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Figuur 6-4: Verspreiding van Haas in de atlashokken (5x5km) in de omgeving van het 
studiegebied (naar: Mercelis & Verkem, 2003)  

 
 

6.2.2 Ree 
Reeën verkiezen afwisselende landschappen met bossen, struwelen, ruigtes en agrarische 
gebieden. De grootte van de leefgebieden van reeën hangt sterk af van de biotoopkenmerken 
en het aanwezige voedselaanbod. De grootte varieert van 10 ha in optimale gebieden tot 100 
ha in minder optimale gebieden. De dispersie van Reeën wordt sterk beïnvloed door het 
habitat en de aanwezige dichtheden. De jongen worden meestal verjaagd bij de moeder in de 
periode mei-juni, in het tweede levensjaar gaan de dieren op zoek naar een eigen leefgebied. 
De dispersieafstand ligt gemiddeld rond de 10 km, uit recent telemetrie-onderzoek is gebleken 
dat ook grotere afstanden kunnen afgelegd worden.  

 
De meeste hoefdieren zijn gevoelig voor 
versnippering omdat ze zeer mobiel zijn en 
vaak een groot leefgebied hebben (van der 
Grift et al., 2005). Niet te drukke 
verkeerswegen en waterwegen met een 
natuurlijke oeverstructuur vormen geen 
groot obstakel voor deze mobiele 
diersoorten. De barrièrevorming van 
waterwegen kan wel toenemen in 
combinatie met andere barrièrevormende 
structuren zoals verkeerswegen, rasters en 
bebouwing. Ree staat bekend als een 
frequent verdrinkingslachtoffer in sommige 
Limburgse en Antwerpse kanalen (Van 
Rompaey & Criel, 2003; Criel, 2004).  

 
Ree heeft in Vlaanderen een gezonde en levensvatbare populatie, ontsnippering moet in de 
eerste plaats het aantal verdrinkingsslachtoffers beperken en de genetische uitwisseling 

Figuur 6-5: Reeën in het veld 
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tussen kleinere populaties bevorderen. Het beperkt en verspreid voorkomen van Damhert 
wordt in deze studie niet verder besproken. In het kader van wildbeheer wordt het Damhert 
beschouwd als een te bestrijden exoot. In functie van ontsnippering wordt Damhert tot 
dezelfde ecologische groep gerekend. Ontsnipperingsmaatregelen zullen voor beide soorten 
gunstig zijn.  
 

 
Figuur 6-6: Verspreiding van Ree in de atlashokken (5x5km) in de omgeving van het studiegebied 
(naar: Casaer et al., 2003)  

 

6.2.3 Vos 
Vossen zijn voedselgeneralisten die voorkomen in zowat alle biotooptypes. De grootte van het 
territorium hangt nauw samen met het voedselaanbod en dekkingsmogelijkheden. Deze soort 
maakt makkelijk gebruik van ontsnipperingsmaatregelen zoals faunabuizen (Brandjes et al., 
2002; Nieuwenhuizen & Van Apeldoorn; 1994; Oord, 1998). Het leefgebied van een Vos strekt 

zich uit over een gebied uit over 
enkele tot meer dan 10 km² (Van 
Den Berge & De Pauw, 2003 (e)). ’s 
Nachts kunnen vossen al 
foeragerend grote tochten afleggen 
binnen hun territorium. In het najaar 
zwermen de jonge mannetjes over 
grote afstanden op zoek naar eigen 
territorium. Tijdens deze periode 
worden vaak aangereden vossen 
gevonden (Rodts et al., 1998). De 
Vos is tegenwoordig vrijwel overal 
in Vlaanderen aanwezig.  
 
 
 

Figuur 6-7: Vos komt bijna overal in Vlaanderen voor 
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Figuur 6-8: Verspreiding van Vos in de atlashokken (5x5km) in de omgeving van het studiegebied 
(naar: Van Den Berge & De Pauw, 2003 (e))  

 

6.2.4 Marterachtigen: Bunzing, Steenmarter, Boommarter 
De Bunzing is de meest algemene vertegenwoordiger van de ‘marterachtigen’, met de 
‘marters’ (Boommarter, Steenmarter) en ‘kleine marterachtigen’ (Wezel, Hermelijn en Bunzing). 
De bunzing is een typische bewoner van gevarieerde, kleinschalige landschappen met een 
hoge structuurrijkdom. Bunzingen zijn niet speciaal aan water gebonden, ze foerageren wel in 
waterrijke en vochtige gebieden omdat het prooiaanbod er hoog licht. Dit werd ook vastgesteld 
door het frequent gebruik van faunapassages langs watergangen (Brandjes et al., 2001).  
 

 
Figuur 6-9:  Verspreiding van Bunzing in de Atlashokken (5x5km) in de omgeving van het 
studiegebied (naar: Van Den Berge & De Pauw, 2003 (b)). 
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Het territorium van een mannetje kan groot zijn, tijdens nachtelijke strooptochten worden vaak 
aanzienlijke afstanden afgelegd. De Bunzing is een goede zwemmer en heeft normaal gezien 
weinig problemen met het kruisen van waterlopen met een natuurlijke oeverstructuur. De soort 
maakt gebruik van al zijn zintuiglijke vermogens, doch het meest van zijn neus en gehoor. 
Steile en gladde oeververstevigingen zijn niet passeerbaar voor Bunzing. Het verdrinken van 
Bunzings vormt een knelpuntindicatie naar barrièrewerking voor de volledige groep van 
marterachtigen. Uit onderzoek van verkeersslachtoffers (Rodts et al., 1998) blijken twee 
activiteitspieken: een eerste activiteitspiek in het voorjaar (maart-april) valt samen met de 
paartijd, mannetjes leggen dan grote afstanden af op zoek naar een partner. Een tweede piek 
wordt bereikt in de periode augustus tot september wanneer de jongen uitzwermen op zoek 
naar een nieuw territorium (Nieuwenhuizen & Van Apeldoorn, 1994; Van Den Berge & De 
Pauw, 2003 (b)).  
 
De Steenmarter kent een meer algemene verspreiding in Vlaanderen dan zijn 
boombewonende neef. De grootte van het leefgebied van de Steenmarter kan 50 tot enkele 
honderden hectare beslaan. Nachtelijke speurtochten van 10 km zijn geen uitzondering. De 
dieren maken daarbij vooral gebruik van kleine landschapselementen en mijden open 
gebieden. De voorbije decennia heeft de Steenmarter in Vlaanderen een opvallende 
dichtheidstoename en areaaluitbreiding gerealiseerd (Van Den Berge & De Pauw, 2003 (d)). 
Vooral in Oost- en West-Vlaanderen is een duidelijke ‘herkolonisatie’ aan de gang.  
 

 
Figuur 6-10: Verspreiding van Steenmarter in de atlashokken (5x5km) in de omgeving van het 
studiegebied (naar: Van Den Berge & De Pauw, 2003 (d))  

 
De Boommarter komt vooral voor in grote structuurrijke bosgebieden, maar kiest ook kleinere 
boscomplexen als leefgebied. Het territorium van een Boommarter omvat makkelijk 400 ha, 
voor een minimumpopulatie betekent dit een gebied van meerdere vierkante kilometer. 
Boommarters benutten zowel (oude) loofbossen (Beuk en Zomereik) als naaldbossen 
(Douglasspar, Fijnspar en Grove den) waar veel dekking is. De Boommarter kan vrij grote 
afstanden afleggen waarbij het kruisen van infrastructuur niet vermeden wordt. Hun hoge 
mobiliteit vergroot de kans op sterfte door aanrijding aanzienlijk. De Boommarter is niet direct 
bekend als een verdrinkingsslachtoffer in waterwegen, vast staat wel dat waterwegen met een 
onnatuurlijke oeverstructuur een serieuze barrière vormen voor deze soort. 
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Vooral voor kleine, geïsoleerde populaties en soorten met een relatief geringe reproductie, 
zoals de boommarter, is dergelijke sterfte van grote invloed op de levensvatbaarheid van de 
populatie en de kans dat de soort lokaal uitsterft. Voor de ontwikkeling van een duurzame 
populatie boommarters is minstens een sleutelpopulaties van meer dan 20 paartjes nodig. 
Hiervoor is een kerngebied van circa 3.000 hectare nodig. Duurzame boommarterpopulaties 
kunnen enkel ontstaan indien er voldoende uitwisseling kan plaatsvinden met duurzame, 
grotere populaties (van der Grift et al., 2005). Het gebruik van buizen door boommarters is 
incidenteel vastgesteld (Sips et al., 2002).  
 
De Boommarter is een zeer mobiele soort die minder kritische eisen aan de kwaliteit van de 
habitat in de verbindingszone. De soorten van deze diergroep zijn in staat grote afstanden af 
te leggen. van der Grift (2005) houdt voor Das en Boommarter rekening met een 
tussenafstand van 7 km tussen twee stapstenen. De stapstenen zijn voor alle soorten van 
deze diergroep circa 300 ha groot (van der Grift, 2005). 
 

 
Figuur 6-11: Verspreiding van Boommarter in de atlashokken (5x5km) in de omgeving van het 
studiegebied (naar: Van Den Berge & De Pauw, 2003 (a))  
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6.2.5 Das 

6.2.5.1 Ecologie en verspreiding 

Dassen houden van gevarieerde landschappen met een afwisseling van kleine en grote 
bosgebieden, weiden en akkers doorsneden met talrijke kleine landschapselementen. De 
territoriumoppervlakte varieert van minder dan 100 tot 250 ha. Voor het vinden van voldoende 
voedsel moeten dassen vaak grote afstanden afleggen, wat hen kwetsbaarder maakt voor 
verkeer en andere gevaren. In de Voerstreek en in Haspengouw is een areaaluitbreiding aan 
de gang. In de verschillende provincies worden ook regelmatig verkeersslachtoffers gevonden 
(Van Den Berge & De Pauw, 2003 (c)).  
 

 
Intermezzo: Landschapsbruggen voor de Boommarter?  
In Vlaanderen werden sinds 1997 op verschillende plaatsen nieuwe vaststellingen gedaan 
van de aanwezigheid van Boommarter, dit voornamelijk als verkeersslachtoffer. In functie 
van een mogelijke uitbreiding van het verspreidingsgebied van Boommarter zijn twee 
regio’s belangrijk als aandachtsgebied voor ontsnippering (schrift. med. Koen Van Den 
Berge, INBO1):  
(1) In de bosrijke regio rond Brugge met de bosgebieden en parkboszones rond Loppem 
en de bosrijke regio van het het Lippensgoed-Bulskampveld te Beernem (ten zuiden van 
de E40 en het kanaal Gent-Oostende) en de link naar het Drongengoed te Knesselare 
(ten noorden van de E40 en het kanaal Gent-Oostende). Van hieruit verder naar het Leen 
te Eeklo over het afleidingskanaal van de Leie (aandachtszone 10).  
 
De meest kansrijke landschapsassen tussen het Lippensgoed-Bulskampveld te Beernem 
en het ten noorden van het kanaal Gent-Oostende gelegen Drongengoed gaat ofwel ten 
westen van Beernem, verder ten noorden van Knesselare, over de N44 naar het 
Drongengoed (totaalafstand meer dan 10 km). Een tweede mogelijke route gaat via de 
bosrijke regio’s rond Maria-Aalter ten oosten van het Bulskampveld. In vogelvlucht ligt dit 
gebied op ongeveer 5 km van het Drongengoed. Ten oosten van het Drongengoed ligt 
het provinciaal domein van het Leen op minder dan 5 km afstand. Het kanaal van 
Schipdonk vormt hier een potentiële barrière.  
 
(2) Een tweede kansrijke regio is gesitueerd in de omgeving van Sinaai, waar een (kleine) 
populatie aanwezig is in de bosgebieden Heirnisse en Fondatie. Vanuit deze regio zijn er 
op basis van enkele betrouwbare gegevens mogelijks vertakkingen naar de regio Berlare 
(‘Donk’), Waasmunster (bosrijke regio ten noorden en zuiden van de E17, en eventueel 
naar Bornem toe.  
 
De potentiële verspreidingsmogelijkheden vanuit deze regio zijn moeilijker in te schatten. 
Zowel zuidelijk richting Waasmunster en aan de overzijde van de Schelde in Bornem 
liggen verspreide bosrijke regio’s. Langs het noordoosten van de Provincie Oost-
Vlaanderen zijn er de bosrijke regio’s rond Stekene. De N49-expressweg vormt hier een 
belangrijke noordelijke barrière. Naar het westen toe kan via het valleigebied van de 
Zuidlede contact gelegd worden met het provinciaal domein Puyenbroeck. In noordelijke 
richting vormt het Heidebos een potentieel stapsteengebied.  
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Figuur 6-12: Verspreiding van Das in de atlashokken (5x5km) in de omgeving van het 
studiegebied (naar: Van Den Berge & De Pauw, 2003 (c))  

 
De Das komt zelden voor als als verdrinkingsslachtoffer in Vlaanderen omwille van zijn 
beperkte verspreiding. In Nederland is deze soort wel bekend als een meer frequent 
verdrinkingsslachtoffer in de Twenthekanalen (Bak et al., 2000). Opvallend hierbij is dat de 
aanleg van fauna-uitstapplaatsen langs deze kanalen niet tot een merkbare daling van het 
aantal verdrinkingsslachtoffers van Das heeft geleid, dit in tegenstelling tot de andere 
zoogdiersoorten. Dit hangt samen met het slechte zichtvermogen en de beperkte 
zwemkwaliteiten van deze soort. Voor dassen zijn passeerbare oevers over de volledige 
lengte van een waterwegtraject noodzakelijk. De oevers van waterwegen vervullen voor 
Dassen ook een belangrijke rol als migratieroute (Creemer et al., 1991).  
 
De Das is een zeer mobiele soort die minder kritische eisen aan de kwaliteit van de habitat in 
de verbindingszone. Deze soort is in staat grote afstanden af te leggen, van der Grift (2005) 
houdt voor Das en Boommarter rekening met een tussenafstand van 7 km tussen twee 
stapstenen. In de literatuur is er geen eensgezindheid omtrent de grootte van de 
‘stapsteengebieden’, sommige auteurs spreken van gebieden van circa 300 ha groot (van der 
Grift, 2005), Reitsma (2002) stelt dat structuurrijke boskernen met inlandse oude 
loofbossoorten en mantel-zoomvegetaties van 2 tot 5 ha functioneel kunnen zijn als stapsteen. 
Functionele verbindingszones voor de Das worden gekenmerkt door corridors van houtwallen 
en laanbomen met een hoog percentage aan oude bomen of corridors van kleinschalige 
landschapszone met voldoende dekking. Voor de rest is de passeerbaarheid van bruggen en 
sluizen belangrijk (Reitsma, 2002).  
 
Van Dassen is bekend dat ze relatief lage eisen stellen aan de afmetingen van 
faunapassages. De dieren accepteren tunnels met een doorsnede van 30 centimeter en een 
lengte van meer dan 50 meter (Brandjes et al., 2002). Begeleidende maatregelen die de 
effectiviteit van het gebruik van faunapassages kunnen verhogen zijn o.a. het voorzien van 
een voldoende lang raster (>500 meter) om alle wissels te geleiden. De faunatunnels liggen 
best zo dicht mogelijk bij de burcht(en). Van minder belang is de aansluiting op 
dekkingbiedende landschapselementen.  
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De das is gevoelig voor versnippering van zijn leefgebied door infrastructuur (van Apeldoorn & 
Kalkhoven 1991, Van der Zee et al. 1992). Sterfte door aanrijdingen vormt een groot probleem 
omdat een belangrijk deel van de populatie jaarlijks sterft hierdoor (in Nederland 25% van de 
Dassenpopulatie, bron: Ministerie van Verkeer & Waterstaat 1997). Ook het in meer of 
mindere mate geïsoleerd raken van leefgebieden als gevolg van de barrièrewerking van 
wegen is een belangrijk effect dat de levensvatbaarheid van dassenpopulaties negatief 
beïnvloedt (Van der Grift & Verboom 2001). Lokale netwerkpopulaties kunnen worden 
beschouwd als de afstand tussen burchten binnen deze lokale populatie groter is dan 10 
kilometer. Rijkswegen, grote rivieren en stedelijke gebieden vormen absolute barrières tussen 
netwerkpopulaties. De overlevingskans van lokale netwerkpopulaties is in grote mate 
afhankelijk van zogenaamde sleutelplekken: relatief grote habitatplekken in een 
habitatnetwerk, bewoond door een lokale populatie die duurzaam is op voorwaarde dat één 
das immigreert per generatie (Verboom et al. 2001). 
 
Locaties waar een groot versnipperingseffect optreedt ten gevolge van een hoofdweg zal het 
effect van ontsnippering naar verwachting groot zijn. Het al dan niet opheffen van het 
versnipperingeffect is uitsluitend afhankelijk gesteld van het type faunapassage en de 
bereikbaarheid van de faunavoorzieningen, met andere woorden: is de aangelegde/geplande 
voorziening geschikt voor de das en is de afstand tussen het leefgebied en de faunapassage 
voor de das overbrugbaar. Onderzoek heeft aangetoond dat dassen verschillende typen 
faunapassages kunnen gebruiken, variërend van dassentunnels tot grote onderdoorgangen of 
ecoducten (Derckx, Bekker & Canters 1997, Berris 1997, Georgii 1997, Hermann et al. 1997).  
 
Het aantal dassenslachtoffers dat op een wegtraject valt vormt een (globale) indicatie van de 
barrièrewerking van de weg. Voor het studiegebied zijn dergelijke gegevens momenteel niet 
beschikbaar (?). Het ontbreken van dassenslachtoffers geen indicatie is dat de weg geen 
barrière vormt. Immers, bij (zeer) hoge verkeersintensiteiten kan er sprake van zijn dat dassen 
simpelweg de weg niet meer (proberen) over te steken en het aantal dassenslachtoffers dus 
daalt (Clarke et al. 1998).  
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Intermezzo: Landschapsbruggen voor de Das?  
 
Ook voor de Das zijn ontsnipperende maatregelen die het overleven van individuen 
bevorderen een stap vooruit naar meer duurzame (meta)populaties en een verdere 
areaaluitbreiding in Vlaanderen. Er dient rekening gehouden te worden met potentiële 
uitbreiding van deze soorten vanuit bestaande leefgebieden. In functie van een mogelijke 
uitbreiding van het verspreidingsgebied van de Das zijn twee regio’s het meest kansrijk 
als aandachtsgebied voor ontsnippering (schrift. med. Koen Van Den Berge, INBO1):  
(1) In de regio tussen Halle en Nijvel (Ittre, Bornival, Monstreux) is een kernpopulatie 
aanwezig van 8 tot 10 hoofdburchten langs de oostelijke zijde van het kanaal naar 
Charleroi. Vanuit deze regio valt een uitbreiding te verwachten valt. Recent (2006) kon 
ook voor de westelijke kanaalzijde de aanwezigheid van minstens één bezette 
hoofdburcht worden bevestigd (Braine-Le-Compte). Het is momenteel nog onduidelijk of 
het hier om een geïsoleerd relict gaat dan wel of er nog meerdere bezette burchten zijn. 
Het is evenmin duidelijk of de populaties oost en west van het kanaal met elkaar in 
contact staan.  
 
(2) Ten westen hiervan in de regio Geraardsbergen – Ninove – Enghien (Edingen) – Halle 
zijn meerdere recente aanwijzingen voor het mogelijk voorkomen van minstens één 
bezette burcht.  
 
De hamvraag in het kader van deze studie is of de populaties in beide regio’s, en 
specifiek ook binnen de regio Halle en Nijvel zelf, met elkaar in contact kunnen 
komen, en hoe specifieke ontsnipperingsmaatregelen langs het kanaal Brussel-
Charleroi daaraan kunnen toe bijdragen.  
 
De kernpopulatie rond Nijvel zit naar het noorden toe trechtervormig ingesloten tussen de 
E42 (die eindigt in Halle) en de E19. Grote stapsteengebieden naar het Hallerbos toe zijn 
het Lembeekbos en Bois du Bailli (Braine-Le-Chateau). De E19 vormt hier een absolute 
barrière tussen deze boskern en het Hallerbos (ten oosten ervan). Nog meer naar het 
noorden toe vormt de verstedelijkte oostelijke rand van Halle een belangrijke barrière naar 
noordelijke migratie. De ontsnipperingspiste richting Geraardsbergen-Ninove langs de 
noordrand van Halle lijkt hierdoor weinig realistisch.  
 
De uitwisseling tussen de westelijke (Braine-le-Compte) en de oostelijke populatie (Ittre, 
Bornival, Monstreux) rond Nijvel kan in principe op verschillende plaatsen langs het 
kanaaltraject Brussel-Charleroi in de provincie Waals-Brabant plaatsvinden. Deze 
kanaaltrajecten vallen echter buiten het studiegebied van deze opdracht.  
 
Er blijft één potentieel interessante ontsnipperingszone over langs het kanaal Brussel-
Charleroi, d.i. ten zuiden van Halle op de grens met de gemeente Tubize. In een zone ten 
noordwesten van Lembeekbos komt wel een bundeling voor van op zijn minst vier 
parallelle lijnvormige infrastructuren in een strook van ongeveer 500 m breedte: (v.l.n.r.): 
de Bergensesteenweg (N6), een spoorlijn, de Zenne en uiteindelijk het kanaal Brussel-
Charleroi. Een kleine twee kilomter naar het westen vormt de E42 opnieuw een 
belangrijke barrière. Het zal onderhands duidelijk zijn dat inrichtingsmaatregelen langs het 
Kanaal Brussel-Charleroi enkel zinvol kunnen zijn als de barrièrewerking van parallelle 
infrastructuur mee aangepakt wordt. Ten oosten van de E42 zijn belangrijke 
stapsteengebieden aanwezig (o.a. Bos ter Rijst, Bois du Strihou), die op termijn van 
belang kunnen zijn in de regio rond Edingen-Geraardsbergen. 
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77  KKNNEELLPPUUNNTTEENNAANNAALLYYSSEE  

7.1 Fysische oversteekbaarheid van waterwegen  

Tijdens een terreininventarisatie werden de waterwegtrajecten in de aandachtzones 
beoordeeld op hun specifieke mate van passeerbaarheid. Volgende kenmerken werden hierbij 
genoteerd:  
− algemene kanaalkenmerken zoals breedte, stroming, diepte, scheepvaartintensiteit 

(golfwerking);  
− de natuurlijkheid van de oeverstructuur: de aanwezigheid van specifieke oevervegetatie 

(rietkragen, wilgenontwikkeling, houtkanten,…), de aanwezigheid en het type van 
oeververdedigingsmaterialen, de hellingsgraad, de breedte van de oever, de aanwezigheid 
van bufferstroken op de hogere oever; op basis van de oeververdedigingsstructuur kan 
voor de verschillende waterwegtrajecten de ‘scores’ voor barrièrewerking worden 
toegekend (per richtsoort of ecoprofiel);  

− de aanwezigheid van andere barrièrevormende structuren langs de waterweg zoals 
parallelle (spoor)wegeninfrastructuur, lintbebouwing, industriegebieden,…;  

− het recreatief medegebruik: aanwezigheid van fiets-, wandel of ruiterpaden; 
− het aanpalend grondgebruik;…  
− andere storende elementen: illegale constructies, sluikstorten, lozingspunten, …  
 
De belangrijkste factoren die de fysische oversteekbaarheid van waterwegen bepalen zijn 
(afgezien van de oever): de diepte, breedte en in mindere mate de scheepvaartintensiteit. Van 
alle geselecteerde aandachtzones is enkel het kanaal Veurne-St.-Winoxbergen 
(aandachtszone 2) plaatselijk voldoende ondiep om doorwaadbaar te zijn voor grotere 
diersoorten. De overige aandachtszones zijn allemaal te diep en kunnen enkel zwemmend 
gekruisd worden. De breedte van het kanaal speelt ook een belangrijke rol, hoe breder het 
kanaal hoe groter de inspanning en kans op uitputting. De scheepvaartintensiteit kan een 
bijkomende moeilijkheidsfactor vormen voor de oversteek. Intensieve golfwerking en stroming 
werkt bijkomend als uitputtende factor.  
 
De oeverstructuur zal uiteindelijk bepalend zijn of het dier al dan niet uit het kanaal kan 
klimmen. Bij verticale of zeer steile wanden is dit quasi onmogelijk. Op de knelunten qua 
oeverstructuur wordt ingegaan in een volgende paragraaf.  
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Tabel 7-1: Overzicht waterwegkenmerken binnen studiegebied 
Kanaal Breedte 

(min / 
max) 

Minimale 
vaartdiepte 

(m) 

Scheepstype 
(tonnage) 

Max. toegelaten afmeting 
schepen (m) 

aantal vaar-
bewegingen 

(#/dag) 

Stroom-snelheid Oevertypering Aandacht 
-zone 

kanaal Nieuwpoort – Duinkerke 25-30 1,8-2,2 250-400 38,70 x 5,05 0,74 Stilstaand 
/traag Kunstmatige oeververdediging Zone 1 

Bergenvaart (kanaal Veurne-Sint-
Winoxbergen) 5-12 n.v.t. geen scheepvaart n.v.t. n.v.t. Traag Natuurlijk/Kunstmatige 

oeververdediging Zone 2 

kanaal Plassendale - Nieuwpoort 25-30 2-2,5 400-650 38,70 x 5,05 2,3 Matig Kunstmatige oeververdediging Zone 3 / 7 
Lokanaal 15 1,8-2,2 250-400 38,70 x 5,05 Onbekend Traag Kunstmatige oeververdediging Zone 4 

kanaal Ieper-IJzer 20 1,8-2,2 250-400 38,70 x 5,05 Onbekend Matig Natuurlijk/Kunstmatige 
oeververdediging Zone 5 / 6 

Boudewijnkanaal (Kanaal Brugge-
Zeebrugge) 80 2,5-4,5 >3.000 Onbeperkt 9,6 *** Stilstaand Grotendeels kunstmatige 

oeververdediging Zone 8 

Leopoldkanaal 
/ Afleidingskanaal van de Leie 20 n.v.t. / n.v.t. geen scheepvaart n.v.t. n.v.t.  Traag Grotendeels natuurlijk Zone 9 

Afleidingskanaal van de Leie 20 2,5 250-400 38,70 x 5,05 Onbekend Traag Grotendeels natuurlijk Zone 10 
Kanaal Gent-Oostende (Brugge-

Oostende) 30-35 2,5-4,5 1.500-3.000 89,7 x 10,2 – 110 x 11,5 4,6 Matig Kunstmatige oeververdediging Zone 7 / 11 

Kanaal Gent-Oostende (Gent-
Brugge) 30-35 2,5 1.000-1.500 89,7 x 10,2 – 110 x 11,5 46,6 Matig Kunstmatige oeververdediging Zone 12 / 

14 
Leopoldkanaal 10-12 n.v.t. geen scheepvaart n.v.t. n.v.t. Traag Grotendels natuurlijk Zone 13 

Kanaal Roeselare-Leie 30 2,5 1.000-1.500 110 x 11,5 12,5 Matig 
/stilstaand Kunstmatige oeververdediging Zone 15 

Kanaal Bossuit-Kortrijk 30-35 1,8-2,2 / 2,5 250-400 / 1.000-1.500 38,5 x 5,1 – 100 x 10 0,98 Stilstaand/ 
matig Kunstmatige oeververdediging Zone 16 

Afleidingskanaal van de Leie 25-30 2,5 1.000-1.500 43,75 x 5,87 - 110 x 11,5 41,6 Matig Natuurlijk/Kunstmatige 
oeververdediging 

Zone 17 / 
18 

Kanaal Gent-Terneuzen 80-250 2,5-4,5 >3.000 Onbeperkt 60,4 Matig Kunstmatige oeververdediging Zone 19 

Moervaart 15-20 1,8-2,2 250-400 Onbekend 0,53 Stilstaand 
/traag 

Natuurlijk/Kunstmatige 
oeververdediging 

Zone 20 / 
21 

Zeekanaal Brussel-Zeeschelde >75 5,3-9 >3.000 210 x 21 31,28 Matig Kunstmatige oeververdediging Zone 23 
Kanaal Brussel -Charleroi 25-30 2,5-2,8 1.000-1.500 81,3 x 10,3 11,82 Matig Kunstmatige oeververdediging Zone 24 

Kanaal Leuven-Dijle 15-20 2,5 400-650 51,7 x 7,55 2,28 Stilstaand Kunstmatige oeververdediging Zone 26 
Dender 20-25 1,9-2,3 400-650 41,55 x 5,1 – 54,7 x 7,3 3,2 Matig Kunstmatige oeververdediging Zone 27 

(*) Aandachtszone 22 en 25 werden niet verder in deze studieopdracht behandeld omdat het grondgebied van de Provincie Antwerpen buiten het 
studiegebied valt   
(**) Op basis van referentiegegevens 2004 van het goederenvervoer (RIS-Vlaanderen, 2004), exclusief pleziervaart   
(***) Scheepvaartintensiteit ter hoogte van de Herdersbrug, dit omvat enkel gegevens van binnenvaart en zeevaart.  
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7.2 Oeververhardingen  

7.2.1 Inleiding  
Tijdens de terreininventarisatie werd zoveel mogelijk informatie verzameld over de 
oeverstructuur van de verschillende waterwegen in de aandachtzones. In sommige gevallen 
werd informatie verkregen over het volledige waterwegtraject door literatuurstudie of door 
terreinwaarneming, in bepaalde gevallen was dit niet mogelijk door ontoegankelijkheid van de 
waterwegen (autovrije jaagpaden of ontbreken van jaagpaden). De verschillende oevertypes 
werden als dusdanig zoveel mogelijk onderscheiden, indien een type niet tot in detail kon 
bepaald worden, werd hieraan het overkoepelende type toegekend.  
 
Aanvullende gegevens over de oeverstructuur langs waterwegen werd bekomen uit 
verschillende ecologische gebiedsvisies: kanaal Gent-Brugge (Van Kerckvoorde et al., 2005), 
Bergenvaart (De Rycke et al., 2004), Leopoldkanaal (Van Kerckvoorde et al., 2004), Dender 
(Vermeersch et al., 2005), Moervaart (Vermeersch et al., 2004).  
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Tabel 7-2: Onderscheiden oevertypes 

Type 
oeververdediging 

Subtype Omschrijving Barrièrewerking voor 
fauna  

Type 1  / Natuurlijke oevers Oversteekbaar 
Type 2 2a Smalle plasberm (<5m) met vooroever Oversteekbaar 
 2b Brede plasberm (≥5m) met vooroever Oversteekbaar 
Type 3 3a Betonnen damwanden of kaaimuren Barrière  
 3b Metalen damwanden of damplanken  Barrière 
 3c Bakstenen damwanden of kaaimuren Barrière 
Type 4 4a Betonnen oevers met damwand, 

kopbalk en/of oeverhelling 
Barrière 

 4b Betonnen oeverhelling (<45°) Oversteekbaar indien 
onder flauwe helling en 
opstapmogelijkheid onder 
water  

 4c Betonnen oeverhelling (≥45°) Barrière 
 4d Betonnen oever (4a-4c) met voorstort 

van breukstenen 
Oversteekbaar indien 
onder flauwe helling, al 
dan niet begroeid en met 
opstapmogelijkheid onder 
water  

Type 5 5a Breukstenen en grove 
steenbestortingen 

Oversteekbaar indien 
onder flauwe helling, al 
dan niet begroeid en met 
opstapmogelijkheid onder 
water  

 5b Schanskorven Oversteekbaar indien 
onder flauwe helling, al 
dan niet begroeid en met 
opstapmogelijkheid onder 
water; moeilijk tot niet 
oversteekbaar indien 
‘getrapt’ of verticaal 
geplaatst 

 5c Asfaltmastiek Oversteekbaar indien 
onder (zeer) flauwe 
helling en met 
opstapmogelijkheid onder 
water  9 

 5d Gemetste kasseien en bakstenen Barrière 
 5e Schanskorven en breukstenen 

voorbestorting 
Oversteekbaar indien 
onder flauwe helling, al 
dan niet begroeid en met 
opstapmogelijkheid onder 
water  

Type 6 6a Perkoenpalen met houten 
oeverbeschoeiing 

Oversteekbaar indien 
aangeschuinde 
opstaphelling aanwezig is.  

 6b Lage damwand van ingeheide houten 
palen 

Oversteekbaar indien 
aangeschuinde 
opstaphelling aanwezig is.  

 

                                                
9  Plaatselijke vissers langs het kanaal Gent-Terneuzen melden dat de uitstapbaarheid van asfaltmastiek 
zelfs voor geoefende zwemmers zoals honden vaak problemen geeft door de glibberigheid ervan.  
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7.2.2 Natuurlijke oevers (type 1) 
In het studiegebied zijn de oever langs bepaalde trajecten onverhard gebleven. Vooral 
trajecten die niet of extensief door scheepvaart gebruikt worden komen hiervoor in 
aanmerking. Daartegenover staat dat kanalen zonder scheepvaart zoals de Bergenvaart ook 
in belangrijke mate kunstmatig verstevigd kunnen zijn (De Rycke et al., 2004). Golfwerking op 
niet begroeide oevers leidt vaak tot afkalving en oevererosie. Natuurlijke oevers zijn ofwel 
grazig van vegetatie met eventueel een rietstrook, zones met houtige oevervegetatie komt 
echter ook voor. Dergelijke oevers kunnen biologisch zeer waardevol zijn als natuurlijke 
verbindingszone. Bij grote oevererosie blijft de oever onbegroeid.  
 

 
Figuur 7-1: Kanalen met natuurlijke oever: Leopoldkanaal (l), Bergenvaart (r)  

 
Voorbeelden van waterwegen met grotendeels natuurlijke oeverzones zijn het Leopoldkanaal, 
het Schipdonkkanaal (plaatselijk), het kanaal Ieper-Ijzer en de Bergenvaart (11,5% natuurlijke 
oever). Ook langs het kanaal Gent-Brugge komen nog belangrijke natuurlijke oeverzones voor 
(18% natuurlijke oever), dit o.a. ter hoogte van zone 12 tussen Beernem en Moerbruggebrug, 
en langs de Miseriebocht is de oever grotendeels natuurlijk. Ook de steile oeverafkalvingen, 
zoals aan Gevaerts-Noord, behoren tot dit type (Van Kerckvoorde et al., 2005).. In sommige 
gevallen is maakt de aanwezigheid van met riet doorgroeide schanskorven of breukstenen het 
bepalen van de graad van natuurlijkheid van de oever niet eenvoudig.  
 

7.2.3 Vooroeververdediging in combinatie met plasbermen (type 2) 
Een vooroeververdediging komt meestal in combinatie voor met plasbermen. Vooroevers 
vangen de erosieve krachten van golfwerking op, zodat de achterliggende oever onbeschermd 
kan blijven. Dit type oeververdediging wordt verspreid toegepast langs waterwegen. Als 
materiaal voor het construeren van de vooroever wordt soms grove breuksteen gebruikt 
(kanaal Brussel-Charleroi ten zuiden van zone 24); meestal worden metalen damplaten 
gebruikt (kanaal Brussel-Schelde ten zuiden van zone 23) of betonnen balken (Lokanaal, 
Kanaal Plassendale Nieuwpoort). Meestal is de plasberm zeer beperkt qua breedte (0,5 m tot 
1,5 m), enkel ten zuiden van zone 24 (Kanaal Brussel-Charleroi), op één locatie langs het 
kanaal Plassendale-Nieuwpoort en zeer plaatselijk langs het kanaal Gent-Brugge (ter hoogte 
van Beernem ten zuiden van zone 12) komen bredere plasbermen voor. Aan de rand van 
zone 23 op het Kanaal Brussel-Schelde komt een type plasberm voor met damplaten als 
vooroever. Op bepaalde plaatsen zijn er openingen voorzien in de vooroever om uitwisseling 
tussen het kanaal en de achterliggende plasbermzone toe te laten.  
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In de onverdedigde natte strook achter de vooroeververdediging is natuurontwikkeling 
mogelijk. In smalle plasbermen komen deze waarden niet tot ontwikkeling omdat ze snel 
dichtslibben door het afschuiven van oevermateriaal of overgroeid raken met planten. De 
betekenis als vispaaiplaats of als leefgebied van invertebraten of amfibieën is dan ook te 
verwaarlozen. Het feit dat ze kunnen fungeren als fauna-uitstapplaats en dat de 
achterliggende oever onverhard kan blijven is hun enige structurele waarde. Om interessante 
natuurwaarden te ontwikkelen in deze natte zone is een plasbermbreedte van minimum 5 
meter aangewezen (Bak et al., 2002; Boedeltje, 1995,1998, 1999; Brandjes & Smit, 1996). 
Bredere plasbermen kunnen als vispaaiplaats fungeren als ze via openingen in contact staan 
met het kanaal. Ter hoogte van deze openingen is dikwijls wel bijkomende oeverversteviging 
of een losstaand vooroeverelement nodig om erosie te voorkomen.  
 

 
Figuur 7-2: De breedte van plasbermen is bepalend voor de ecologische 
ontwikkelingsmogelijkheden: Kanaal Nieuwpoort-Plassendale (l) en Kanaal  Brussel-Charleroi (r)  

 

7.2.4 Damwanden of kaaimuren in metaal, beton of baksteen (type 3) 
Damwanden of kaaimuren bestaan uit verticale oeververdedigingselementen van verschillende 
types materialen. Meestal gaat het om betonnen kades of wanden (stortbeton), of betonnen 
palen (type 3a) die naast elkaar in de bodem werd geheid. Metalen damplanken (type 3b) 
komen eveneens frequent voor, het minst algemeen zijn de gemetste verticale (dam)wanden 
(type 3c), die soms als loskade of kaaimuur gebruikt worden. Metalen damwanden komen 
vaak voor langs waterwegen met veel industrie (bijv. Kanaal Gent Terneuzen), betonnen 
damwanden worden vaak gebruikt ter hoogte van laad- en loskades, aanlegplaatsen, ter 
hoogte van bruggen of sluizen.  
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Figuur 7-3: Damwanden (type 3b en 3c) als verticale oeverstructuren: Kanaal Gent-Terneuzen (l) 
en Zeekanaal Brussel – Schelde  

 
Moderne kaaimuren of damwanden10  hebben geen ecologische waarde, ze vormen een harde 
vaak dodelijke barrière voor in het water gesukkelde dieren. De mate van barrièrewerking is 
afhankelijk van de hoogte en het type damwand. In het Lokanaal komen betonnen 
damwanden (geheide betonpalen) voor als vooroever, deze steken slechts maximum 20 cm 
boven het wateroppervlak uit. Langs het kanaal Gent-Terneuzen komen metalen damwanden 
met een schuine overkapping voor, ondanks de beperkte hoogte zijn ze niet onoverbrugbaar 
voor dieren in het kanaal. Bovendien laten damwanden geen ruimte voor de ontwikkeling van 
een oevervegetatie en bieden geen paai-, broed- en/of foerageermogelijkheid voor vissen.  
 

7.2.5 Betonoevers (type 4)  
De meeste grote waterwegen zijn voorzien van een betonoever bestaande uit een in hoogte 
beperkte verticale betonnen damwand met daarboven een brede betonnen kopbalk (ook wel 
kesp genoemd), al dan niet in combinatie met een schuin oplopende betonnen oeverhelling 
(type 4a). Langs de Lovaart wordt regelmatig gebruik gemaakt van betonnen palen die naast 
elkaar als damwand worden ingeheid in de bodem. De hoogte waarmee de betonpalen nog 
boven het water steken varieert van 10 tot 30 cm. Indien de betonbalkjes max. 1-15 cm boven 
het water uitsteken, kunnen ze overgroeid raken door rietkragen. Voor sommige diersoorten 
kan dit een uitweg uit het water beteken. De verticale betonnen damwand onder water biedt 
echter geen enkele houvast. Kokosvezeldoeken worden als milieuvriendelijk alternatief voor 
harder oeverbeschoeiingsmateriaal gebruikt. Als alternatieve tijdelijke oeverbescherming werd 
langs de Lovaart meermaals het gebruik van (kokos- of sisal)vezeldoek vastgesteld. 
Natuurlijke vezelmatten vertering op langere termijn, in tussentijd voorkomen ze oevererosie 
en laten doorworteling met allerlei kruiden toe.  
 
Langs het kanaal Bossuit-Kortrijk loopt de schuine betonnen oeverhelling tot in het water door. 
De hellingsgraad van deze betonplaat is variabel van minder dan 45° (type 4b) tot meer dan 
45° (type 4c). Indien de betonnen oeverhelling ontbreekt is deze meestal met breuksteen 
aangevuld en begroeid met vegetatie.  
 
Betonnen oevers met verticale damwand en brede kopbalk (type 4a) zijn voor dieren in het 
water niet beklimbaar. Betonnen oeverhellingen (type 4b) van meer dan 45° zijn mogelijks niet 
                                                
10 Op oude verweerde kademuren kunnen specifieke muurvegetaties voorkomen, die laten we hier 
buiten beschouwing.  
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beklimbaar of toch zeer moeilijk beklimbaar voor de meeste diersoorten. Betonhellingen van 
minder dan 45° (type 4c) zijn voor sommige dieren waarschijnlijk toegankelijk vanuit het water, 
gladde betonvlakken (bijv. begroeid met algen) zijn uiteraard niet uitklimbaar. De ecologische 
waarde van betonhellingen is zeer beperkt omdat ze nauwelijks tot geen vegetatieontwikkeling 
toelaat.  
 

 
Figuur 7-4: Betonnen oeverhellingen (<45°) en betonoevers met brede kopbalk: kanaal Bossuit-
Kortrijk (l) en kanaal Plassendale-Nieuwpoort (r)  

 
Bijna het volledige kanaal Bossuit-Kortrijk bestaat uit betonoevers (verschillende types). Ook 
het kanaal Gent-Oostende, het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke en het kanaal Plassendale-
Nieuwpoort is voor het overgrote deel met betonoevers afgeboord. Langs sommige 
waterwegen (bv. Schipdonkkanaal wordt gebruik gemaakt van betonoevers (type 4a-4c) met 
plaatselijk een voorbestorting van breukstenen (type 4e). Indien deze breukstenen onder een 
voldoende flauwe helling aangebracht zijn, kunnen ze fungeren als een uitstapplaats voor 
dieren.  
 

7.2.6 Breukstenen, grove steenbestortingen, schanskorven, asfaltmastiek en gemetste 
kasseien (type 5) 

Breukstenen en grove steenbestortingen (type 5a) worden heel vaak gebruikt om dijken en 
oevers af te werken. Grove steenbestortingen worden zonder beschoeiing aangebracht op de 
oever. Grove steenbestorting bezit meer en grotere holtes in vergelijking met schanskorven. 
Hierdoor zijn de vestingsmogelijkheden voor planten groot. De vegetatieontwikkeling bij grove 
stortstenen verloopt dan ook, normaal gesproken, beter dan bij schanskorven.  
 
Schanskorven (type 5b) zijn matrassen uit staalgaas opgevuld met een klein kaliber 
breuksteen. Het oppervlak is minder ruw en bezit een lager aantal holtes in vergelijking met 
grove steenbestorting. Ondanks het onnatuurlijke materiaal kunnen op dergelijke oevers fraaie 
oevervegetaties en wilgenstruweel tot ontwikkeling komen (bijv. plaatselijk langs Kanaal Gent  
-Brugge, maar ook langs de Dender). Schanskorven zijn het meest gebruikte type 
oeververdedigingsmateriaal langs de Bergenvaart (46%) (De Rycke et al., 2004), langs het 
kanaal Gent-Brugge (11,8%).  
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Figuur 7-5: Grove steenbestortingen en schanskorven raken na verloop van tijd begroeid: kanaal 
Leuven-Dijle (l) en Dender (r)  

 
Asfaltmastiek (type 5c) is een fijne tot grovere maat van steenslag die overgoten wordt met 
vloeibaar asfalt waardoor de breukstenen aan elkaar kleven. Het verdedigen van de oever 
door asfaltmastiek geeft over het algemeen een vrij schaarse oevervegetatie. De 
vestigingsmogelijkheden zijn zeer gering doordat op het gladde oppervlak zeer weinig 
opslibbing plaatsgrijpt. Door begroeiing met algen kunnen deze oevers bijzonder glad zijn en 
moeilijk oversteekbaar (mond. med. plaatselijke vissers langs Kanaal Gent-Terneuzen). Langs 
het kanaal Gent-Brugge komt dit type plaatselijk voor (10,8%; Van Kerckvoorde et al., 2005), 
ook langs het Boudewijnkanaal zijn belangrijke oeverzones verdedigd met asfaltmastiek 
(Figuur 7-6), en ook langs het kanaal Gent-Terneuzen komt dit oevertype vanaf de 
Nederlandse grens voor.  
 
Schuine hellingen van gemetste kasseien en gemetste bakstenen (type 5d) tenslotte komen 
plaatselijk voor langs het kanaal Gent-Terneuzen (Figuur 7-6) en langs het kanaal Gent-
Oostende. Dit is zeker geen algemeen type oeververdediging.  
 

 
Figuur 7-6: Asfaltmastiek langs het Boudewijnkanaal (l) en gemetste kasseien langs het kanaal 
Gent-Terneuzen (r) laten slechts een ijle begroeiing toe  

 
Breukstenen en grove steenbestortingen worden frequent gebruikt langs het volledige 
Dendertraject, langs het kanaal Gent-Oostende, maar ook langs het Boudewijnkanaal. Ook de 
helft van de oevers van de Moervaart is verdedigd met breukstenen (in combinatie met 
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geotextiel) en schanskorven. Hier ontwikkelen voornamelijk ruige vegetatietypes van 
voedselrijke en antropogene milieus. Breukstenen zijn de belangrijkste oeververdediging langs 
het kanaal Gent-Brugge. Bijna 23% van het kanaal Gent-Brugge is met breukstenen 
afgewerkt, schanskorven maken bijna 12% uit, asfaltmastiek 10,3% en grove steenbestorting 
(3,2%) (Van Kerckvoorde et al., 2005).  
 

7.2.7 Houten oeververdediging (type 6) 
Oeververdediging met houten perkoenpalen en beschoeiing is een meer milieuvriendelijke 
variant van oeverdediging. Deze verdediging zal na verloop van tijd wegrotten, waardoor 
natuurlijke processen opnieuw kunnen plaatsvinden. Houten beschoeiing wordt op 
verschillende manieren toegepast, in het meest eenvoudige uitvoeringsconcept ondersteunen 
verspreid staande houten perkoenpalen een houten beschoeiing waarachter grond ligt 
gestapeld (type 6a). Een veel gebruikt alternatief langs de Lovaart is het inheien van houten 
palen tot een damwand die laag (10-25 cm) boven het water uitsteekt (type 6b). In combinatie 
hiermee werd de oever meestal voorzien van organische vezeldoeken om oeverafspoeling te 
vermijden. De natte zone tussen de oever en de palenrij kan na verloop van tijd ontwikkelen 
tot een rietkraag met een natuurlijker uitzicht. Verzonken palenrijen overgroeid met riet kunnen 
soms verkeerdelijk als een natuurlijke oeversituatie aanzien worden. Dit blijven meestal vrij 
soortenarme monotone rietoevers. Als de palen voldoende laag zijn ingeheid kunnen dieren 
deze houten damwand misschien overbruggen.  
 
Houten oeverbeschoeiing werd vooral waargenomen langs de Moervaart, langs de 
Bergenvaart (11,3%) en zeer beperkt o.a. langs het kanaal Plassendale-Nieuwpoort. 
Damwanden van houten perkoenpalen werden relatief veel gebruikt langs de Lovaart.  
 

 
Figuur 7-7: Ingeheide houten perkoenpalen in combinatie met vezeldoek als natuurvriendelijker 
oeververdedigingsmateriaal langs de Lovaart: bij aanleg (l) en na een aantal jaren (r) 
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7.3 Andere knelpunten langs waterwegen 

7.3.1 Afsluitingen en omheiningen 
Industrieterreinen en KMO-zones zijn vaak afgeschermd met diverse types omheiningen en 
afsluitingen welke niet voor fauna passeerbeer zijn. Dieren worden hierdoor gedwongen een 
andere route te kiezen of ternauwernood terug te keren naar het kanaal.   
 

7.3.2 Ontwikkeling van industriegebieden, wooncomplexen en andere infrastructuur 
In diverse zones zijn de voorbije jaren grootschalige industriële ontwikkelingen uitgevoerd 
zoals grondopspuitingen, bouwrijp maken van bedrijventerreinen, ontwikkeling van KMO-sites. 
Vooral parallel met het kanaal Gent-Terneuzen zijn de voorbije jaren grootschalige (honderden 
hectare) oppervlaktes klaargestoomd voor industriële activiteiten. Het ruimtelijk weefsel in deze 
zone kleurt hierdoor overwegend paars (industrie) met vlekken rood (bewoning) en verspreid 
een spat groen (buffer en bosgebied). Naar ontsnippering toe betekent dit het afwegen van 
het feit of (1) investeringen in ontsnippering in deze regio hoe dan ook zin hebben op 
middellange termijn en (2) in welke zones nog (water)kansen te vinden zijn? Anderzijds 
betekent het opgeven van de Gentse kanaalzone als potentiële aandachtszone voor 
ontsnippering ook dat het noorden van de Provincie Oost-Vlaanderen hoe dan ook door een 
enorme barrière gesplit wordt. De opties om deze barrière te omzeilen of te doorkruisen zijn 
niet eenvoudig voor faunasoorten: dense industrie- en woonlinten worden langs beide oevers 
afgeboord met de R4, met tussenin een breed kanaal met grotendeels natuuronvriendelijke 
oevers. Voor een aantal soorten zoals de Boommarter kan het verbinden van potentiële of 
gekende leefgebieden langs de westzijde (Leen, Drongengoed, Vinderhoutse bossen, 
boskernen rond Aalter en Beernem) met de potentiële of gekende leefgebieden langs de 
oostzijde (Sinaai, Heidebos, Puyenbroek, …) op termijn noodzakelijk zijn.  
 

 
Figuur 7-8: De kanaalzones van Gent-Terneuzen (l) en het kanaal van Willebroek (r) kennen een 
belangrijke verdere industriële ontwikkeling 

 
 
Andere sites met sterke industriële of stedelijke ontwikkelingen zijn o.a. het kanaal van 
Willebroek, de sterk verstedelijkte regio van het kanaal Roeselare-Leie, plaatselijk langs het 
kanaal Leuven-Dijle (KMO-zones, jachthavenontwikkeling, kade-ontwikkeling). Beleidsmatig 
wordt het stimuleren van de binnenvaart vooropgesteld, in functie hiervan zullen bijkomende 
laad- en loskades en andere watergebonden infrastructuurelementen ontwikkeld worden.  
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7.3.3 Wegeninfrastructuur 
Ondanks het feit dat Vlaanderen over het meest dense (en versnipperende) wegennet van 
Europa beschikt, worden nog steeds nieuwe wegen, ontsluitingen en verbindingstracés 
aangelegd. Verschillende waterwegen worden begeleid door parallelle wegeninfrastructuur op 
minstens één zijde. De bufferbreedte tussen kanaal en weg is soms minimaal. Deze 
versnipperingseffecten versterken elkaar vaak. De mate waarin dit gebeurt hangt o.a. af van 
de omgeving (breedte bufferstroken, groeninfrastructuur,…) en de verkeensintensiteit.  
 

 
Figuur 7-9: Parallelle wegeninfrastructuur kan de barrièrewerking vergroten of niet afhankelijk 
van de omstandigheden: kanaal Plassendale-Nieuwpoort (l) en kanaal Bossuit-Kortrijk (r)  

 
Een ontsnippering van waterwegen dient gekoppeld te zijn aan de ontsnippering van grotere 
verkeerswegen. Denken we maar aan de parallelle dubbele as van R4 langs het kanaal Gent-
Terneuzen. De E40 en het kanaal Gent-Brugge, de E19 en het kanaal Brussel Charleroi, enz. 
Zeker voor soorten met een grote mobiliteit (Ree, Vos, Das, Boommarter) zullen deze 
verkeerswegen minstens een even groot of zelfs groter versnipperend effect betekenen als de 
waterwegen.  
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88  OOPPLLOOSSSSIINNGGSSMMAAAATTRREEGGEELLEENN  OONNTTSSNNIIPPPPEERRIINNGG  

8.1 Aanpak ontsnipperingsproblematiek voor waterwegen 

Een planmatige aanpak van ontsnipperingsprojecten vereist een denkproces volgens het 
principe ‘vermijden  mitigeren  compenseren’ (Luell et al., 2003). Natuurlijke oevers 
genieten de voorkeur omdat ze voor de meeste dieren immers passeerbaar zijn.  
 
Indien toch barrière-effecten optreden moet men trachten deze effecten te milderen door 
technische milderende maatregelen of oplossingen voor te stellen. Ontsnipperingsmaatregelen 
kunnen gericht zijn op het milderen van de barrière-effecten, anderzijds kan men ook streven 
naar het verminderen van de mortaliteit. (Seiler & Helldin, 2006). In functie van het laatste type 
maatregelen worden fauna-uitstapplaatsen langs waterwegen gepland.  
 
De wenselijkheid en noodzakelijkheid van (dure) ontsnipperingsmaatregelen kan afgewogen 
worden tegenover verschillende ecologische criteria (bv. rodelijststatus, beschermingsstatuut, 
duurzaamheid van (meta)populaties, etc.); ethische criteria (bv. publieke opinie, vermijden van 
onnodig lijden van dieren,…) of andere afwegingen zoals bv. het belang van het aantal 
slachtoffers door verdrinking tegenover andere doodsoorzaken (jacht, verkeer, ziekte…). Eén 
van de belangrijkste criteria die voor ontsnippering kan pleiten is de ‘ecologische winst’ die 
men kan realiseren door het duurzaam verbinden van versnipperde leefgebieden. Grotere 
aaneensluitende leefgebieden met een goede ecologische samenhang versterken de kans dat 
bepaalde kritische soorten leefbare netwerkpopulaties kunnen ontwikkelen (Pouwels et al., 
2002a).  
 
Het opheffen van barrières langs waterwegen zal enkel zin hebben indien ook de 
barrièrewerking van snelwegen, spoorwegen of andere barrièrevormende structuren 
wordt aangepakt (randvoorwaarde). Mogelijke begeleidende maatregelen inzake 
ontsnippering kunnen zijn: betere afstemming van de ruimtelijke ordening, begrenzing, 
aankoop of onteigening van bepaalde gronden, uitwerking ontsnipperingsmaatregelen aan 
rijksinfrastructuur en wegennet.  
 
De keuze van het type ontsnipperingsmaatregel kan men een soortgerichte benadering (i.f.v. 
bepaalde doelsoorten) of een technische benadering vanuit de technische mogelijkheden tot 
ontsnippering die een kanaal biedt. 
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Tabel 8-1 geeft een relatieschema weer tussen specifieke doelsoorten en de mogelijke 
faunavoorzieningen (soortgerichte benadering). Bij de technische benadering worden de 
verschillende mogelijkheden van oeverherprofilering, natuurvriendelijke alternatieven voor 
bestaande oeververdediging, tot de aanleg van plas-drasbermen,… Er wordt meer in detail 
ingegaan op de verschillende technische inrichtingsmaatregelen in § 8.6 - Overzicht 
inrichtingsmogelijkheden fauna-uitstapplaatsen.  
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Tabel 8-1: Relatieschema doelsoorten / fauna-uitstapplaatsen (Oord, 1995) 
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Faunatrap (groot)               

Faunatrap (klein)               

: Voor de betreffende richtsoort bestaat een sterke voorkeur voor dit type voorziening 

: Het gebruik van dit type fauna-uitstapplaats door de richtsoort is aangetoond 

: Verwacht wordt dat de richtsoort dit type fauna-uitstapplaats zal gebruiken 
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8.2 Ecologische ontwerpvoorwaarden fauna-uitstapplaatsen 

De ecologische belangrijkste ontwerpvoorwaarden van fauna-uitstapplaatsen houden verband 
met o.a. het gedrag van zoogdiersoorten in water (bijv. oriëntatie op zicht versus tast…, 
uithoudingsvermogen, zwemcapaciteiten,…), de fysieke capaciteiten om bepaalde 
hellingsgraden van oevers te overwinnen, etc. maar ook de manier waarop dieren gebruik 
maken van het landschap (bijv. dispersie en migratie). Deze ecologische aspecten dient men 
bij het ontwerp van fauna-uitstapplaatsen of de herinrichting van oevers te vertalen naar 
ontwerpvoorwaarden (bijv. min. diepte, max. helliingsgraad, …). De belangrijkste soortgerichte 
ontwerpvoorwaarden zijn:  
- zwemgedrag en uitklimvermogen van de diersoort;  
- lichaamsgrootte van de diersoort; 
- oriëntatievermogen van de diersoort; 
- lichaamsbouw; 
- dispersie en migratie;  
 
In § 6.1.1 - Soortspecifieke gevoeligheid voor barrièrewerking van waterwegen werd reeds 
ingegaan op de specifieke zwemcapaciteiten van de verschillende soorten, voor de meeste 
kleinere soorten vormen bredere waterwegen een absolute barrière. Voor middelgrote en 
grotere soorten zijn deze oversteekbaar, mits de oeverstructuur uitklimbaar is. Hoefdieren 
zoals de Ree, maar ook Haas en Vos kunnen uitstekend zwemmen en zullen vrijwel in rechte 
lijn een kanaal trachten over te steken. Verschillende soorten zullen zich visueel oriënteren op 
verticale (vegetatie)structuren op de oever. Das en Ree vormen hierop een uitzondering 
doordat ze eerder op de tast de oversteek wagen (zie Tabel 6-1). Uit Nederlands 
monitoringonderzoek van fauna-uitstapplaatsen (FUP’s) langs de Twenthekanalen werd 
aangetoond dat de aanleg van FUP’s voor alle zoogdiersoorten behalve de Das tot een daling 
van het aantal slachtoffers leidde (Bak et al., 2000). De zwemcapaciteiten en de efficiëntie 
waarmee de oversteek wordt uitgevoerd zijn bepalend voor de afstand die een diersoort 
gemiddeld kan overbruggen zonder uitgeput te geraken. Voor grotere diersoorten zoals de 
Ree wordt een gemiddelde overbrugbare zwemafstand tussen de 400 en 600 m als 
aanvaardbaar aangenomen. Voor kleinere diersoorten wordt een maximale afstand van 100 m 
vooropgesteld.  
 
Tabel 8-2: Invloed van zintuiglijke vermogen op het zwemgedrag van zoogdiersoorten (Schneider 
& Wôlfel, 1978) 

Soort Oriëntatie op zicht Oriëntatie op tast 
Edelhert Ja Ja 

Ree Nee Ja 
Bunzing Ja Ja 

Vos Ja Onbekend 
Das Neen Ja 

 
De beklimbaarheid van taludhellingen hangt samen met de hellingsgraad, hellingen van 2:3 
zijn voor de meeste soorten overbrugbaar. Flauwere hellingen (vanaf 2:5) zullen beter te 
overbruggen zijn (Müller & Berthoud, 1996). Er moet steeds een vlakke basis blijven als 
aanloop naar de helling die ook bij lage waterstand min. een 50-tal cm onder het 
wateroppervlak ligt. Dit is om steun te bieden bij het opklimmen van de faunauitstapplaats en 
om het tijdelijk uitrusten en op krachten komen van dieren toe te laten. Een ruststrook 
verhoogt de kans dat dieren de helling effectief kunnen beklimmen. De diepte van het 
horizontale vlak van een fauna-uitstapplaats moet rekening houden met de lichaamsgrootte en 
–bouw van de betrokken doelsoorten. Tabel 8-3 geeft referentiewaarde op voor de diepte van 
een fauna-uitstapplaats voor enkele diersoorten. Om dieren onder de meest optimale 
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omstandigheden uit het water te laten klimmen, moet de toegang tot de klimstrook op een 
minimale diepte onder het laagste waterniveau beginnen en middels een flauwe helling 
geleidelijk oplopen. 
 
Tabel 8-3: Diepte van de uitstapplaats voor enkele diersoorten, waarbij de dieren zonder moeite 
de uitstapplaats kunnen oplopen (Van Lierop, 1986)  

Diersoort Optimale waterdiepte fauna-uitstapplaats (m) 
Edelhert 0,5 
Ree 0,4 
Wild zwijn 0,4 
Das 0,1 
Vos 0,2 
Kleine zoogdieren 0,1 

 
Het inrichten van fauna-uitstapplaatsen zal een positief effect sorteren op iets grotere 
zoogdiersoorten zoals mol en egel. Voor kleinere zoogdiersoorten zal dit slechts in geringere 
mate helpen op de afstanden tussen deze voorzieningen (vaak 100 meter of meer) te groot 
zijn en de aanwezige golfslag in de waterwegen voor veel kleine dieren te groot is (Bak et al., 
2000).   
 
 

8.3 Soortgerichte aandachtspunten voor inrichting van fauna-uitstapplaatsen 

Binnen de geselecteerde doelsoorten voor ontsnippering kan een onderscheid gemaakt 
worden tussen grotere tot middelgrote zoogdieren zoals Ree, Vos en Das, en de kleinere 
zoogdiersoorten zoals Haas en de marterachtigen. Het ontwerp van de fauna-uitstapplaatsen 
moet afgestemd worden op de grootte en soortspecifiek eigenschappen van de doelsoorten, 
aandachtspunten hierbij zijn:  
- voldoende ruime afmetingen van inzwemopening, hellingsbreedte, loopplank etc. om een 

maximale kans te garanderen dat zowel zicht- als tastsoorten ervan gebruik maken;  
- de uitklimbaarheid wordt gegarandeerd door flauwe taludhellingen en een voldoende diepe 

en brede uitstap- en rustzone (Tabel 8-3);  
- de gebruikte materialen bieden houvast (antislip, voldoende ruwheid) en leiden niet tot 

kwetsuren (geen scherpe kanten, geen openingen waar dieren in vast kunnen geraken);  
- de faunavoorzieningen langs beide oevers worden tegenover elkaar geplaatst om de 

zwemafstand minimaal te houden;  
- als tussenafstand van faunavoorzieningen voor grotere tot middelgrote diersoorten geldt 

300 m voor kleinere diersoorten geldt 100 m;  
- de ligging van de faunavoorziening wordt georiënteerd op de aanwezige landschappelijke 

structuren (KLE’s, ecotopen) en ev. gekende migratieroutes of corridors;  
- de faunavoorziening wordt landschappelijk ‘ingepast’ met specifieke beplanting om rust- en 

schuilmogelijkheden te bieden;  
- de locatie moet afgeschermd zijn van mogelijke verstoringsbronnen;  
 
 

8.4 Landschappelijke randvoorwaarden van fauna-uitstapplaatsen 

8.4.1 Locatiekeuze faunavoorzieningen 
De locatiekeuze van fauna-uitstapplaatsen kan afgestemd worden op knelpuntzones met 
verdrinkingsslachtoffers. Ook zones waar de landschapsecologische integriteit verbroken 
wordt door waterwegen en als dusdanig barrière-effecten te verwachten zijn, genieten de 
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voorkeur bij de locatiekeuze van faunavoorzieningen. In principe zijn faunavoorzieningen 
overal wenselijk waar barrièrewerking en verdrinkingsslachtoffers worden geconstateerd. 
Aangezien de uitvoering en opvolging van deze natuurtechnische maatregelen kosten- en 
arbeidsintensief is, werd er binnen deze studie geopteerd om prioritaire zones aan te geven 
waar deze maatregelen het meest efficiënt zijn.  
 
De verspreiding van doelsoorten en de kennis van het landschapsgebruik zijn belangrijke 
referentiegegevens bij de locatiekeuze van faunavoorzieningen. De aandacht gaat hierbij naar 
landschappelijke geleidingsstructuren zoals kleine landschapselementen, ecologische 
stapstenen en habitatvlekken in de omgeving en de grotere ecologische kerngebieden in de 
omgeving (Boedeltje et al., 2002). De aanleg van faunavoorzieningen wordt afgestemd op de 
mogelijkheden van het terrein zoals de aanwezigheid van kleine landschapselementen, 
wildwissels, dekkingbiedende oevervegetatie, etc.  
 
Indien onvoldoende natuurlijke structuurelementen aanwezig zijn, kan men opteren voor 
begeleidende aanplantingen naar de faunavoorziening toe (bijv. aanplanting van houtwallen 
en houtsingels, ondergroei van bestaande bomenrijen versterken; struweelbeplanting met 
plaatselijk plas-drassituaties). Ook het plaatsen van schermen en rasters kan in bepaalde 
gevallen noodzakelijk zijn om de functionaliteit te verhogen (bijv. betere geleiding naar 
faunavoorziening, voorkomen van verkeerslachtoffers op parallelle barrierevormende 
infrastructuur,…). Het aanbrengen van beplanting of het herstellen van bestaande KLE’s kan 
de connectiviteit van het landschap verhogen.  
 
Een gunstige ligging in het landschap kan bijdragen tot het succesvol gebruik van een 
faunapassage. Dit kan per soort verschillen, zo zal een eekhoorn een voorkeur hebben voor 
een bosrijke omgeving en een haas voor open grasland. Bij de Vos is vastgesteld dat de 
specifieke aanwezigheid van geleidende elementen niet noodzakelijk is om gebruik te maken 
van faunavoorzieningen (Boedeltje et al., 2002). Voor de meeste soorten geldt dit echter wel.  
 

8.4.2 Ruimtelijke situering en inrichting van fauna-uitstapplaatsen 
Individuele faunavoorzieningen zijn niet wenselijk, tenzij het een zeer lokaal knelpunt betreft. 
Het voorzien van een voldoende aantal fauna-uitstapplaatsen over een langer waterwegtraject 
verhoogt de doeltreffendheid van deze maatregel. De maatregelen moeten het grootste deel 
van de meest gebruikte ecologische verbindingszone ‘overspannen’. De afstand tussen 
faunavoorzieningen is soortsspecifiek, als maximale richtwaarden kan 300 m gelden voor 
grotere zoogdieren zoals Ree, voor kleinere zoogdiersoorten geldt 100 m als grenswaarde. 
Een afwisslende aanleg van grote en kleine fauna-uitstapplaatsen kan als alternatief gebruikt 
worden (Figuur 8-1).  
 

 
Figuur 8-1: Richtafstanden en liggen van fauna-uitstapplaatsen langs een kanaal  
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In stilstaande tot zwak stromende waterwegen kunnen de fauna-uitstapplaatsen best 
tegenover elkaar gepositioneerd worden.  
 
Fauna-uitstapplaatsen worden best aangelegd in aansluiting op landschappelijke 
geleidingsstructuren. Meestal betreft het natuurlijke geleidingselementen zoals hagen, 
houtkanten, bosfragmenten. Harde infrastructuren zoals drukke verkeerswegen, dijken, 
woonlinten of industriegebieden kunnen de natuurlijke migratie van dieren verstoren en ze 
afleiden naar waterwegtrajecten die moeilijk oversteekbaar zijn. Ook zeer open landschappen 
kunnen voor sommige soorten een barrièrevormend effect hebben.  
 
De geleidbaarheid naar fauna-uitstapplaatsen kan verbeterd en gestuurd worden door het 
aanbrengen van beplantingen of door het herstel van de aanwezige kleine 
landschapselementen in de omgeving ervan. De aanwezigheid van opgaande begroeiing van 
oevervegetatie en struiken aan fauna-uitstapplaatsen verhoogt de aantrekkingskracht op 
overzwemmende dieren (in de eerste plaats de zgn. ‘zichtoriënterende soorten’ zoals Vos en 
Bunzing). Dit hangt samen met het gevoel dat deze elementen rust, veiligheid en 
schuilmogelijkheden garanderen.  
 
Het recreatief medegebruik (bijv. gebruik als visstek, aanmeerplaats voor boten,…) in de 
omgeving van fauna-uitstapplaatsen moet zoveel mogelijk vermeden worden. Uit 
monitoringonderzoek van faunapassages in Nederland is gebleken dat recreatief medegebruik 
(overdag) het gebruik door (nachtactieve) faunasoorten niet uitsluit (Brandjes & Smit, 1996; 
Brandjes et al., 2002). In elk geval kan gesteld worden dat het oversteken van een kanaal 
meer stress en uitputting teweeg brengt bij dieren dan het gebruik van faunapassages. 
Bijgevolg is de garantie van rust en veiligheid in de omgeving van de fauna-uitstapplaats 
noodzakelijk. Het aanplanten van (doorndragende) struiken, of het voorzien van een raster dat 
mensen weert maar fauna niet, kan hiertoe bijdragen. Ook dient men te vermijden dat een 
faunavoorziening direct zichtbaar is vanaf een aanpalende weg, en niet in de buurt ligt van 
een start-, kruis- of rustpunt in recreatieve routes.  
 
 

8.5 Technische randvoorwaarden voor onderhoud van fauna-uitstapplaatsen  

Na de aanleg van fauna-uitstapplaatsen is een periodieke controle- en onderhoudsbeurt 
noodzakelijk als waarborg voor een goed functioneren. Een slecht of niet functionerende 
voorziening verliest zijn ontsnipperende functie. De belangrijkste knelpunten die het goed 
functioneren verhinderen zijn:  
- het optreden van technische mankementen: wegspoelen van steenbestorting, loskomen 

van onderdelen, slijtage of verrotting…;  
- vernielingen of vandalisme;  
- het opstapelen van drijfvuil of zwerfvuil;  
- het overgroeien door vegetatie of het dichtgroeien van de begeleidende beplanting;  
 
Het kan ook aangewezen zijn om een aangepast maaibeheer toe te passen op de oever. Bij 
een gefaseerd maaibeheer blijft steeds een bepaalde strook opgaande vegetatie behouden 
waarbij de fauna-uitstapplaats altijd een zekere beschutting behoudt.  
 
Er wordt verder ingegaan op deze elementen in § 9.4 - Controle en opvolging 
faunauitstapplaatsen. 
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8.6 Overzicht inrichtingsmogelijkheden fauna-uitstapplaatsen  

De gegevens in dit hoofdstuk zijn in gewijzigde vorm gedeeltelijk overgenomen uit en 
gebaseerd op een eerdere ontsnipperingsstudie ‘Opstellen van ontsnipperingsvoorstellen voor 
het Albertkanaal op het grondgebied van de provincie Antwerpen’ van Van Rompaey & Criel 
(2003). Aanvullende gegevens werden op basis van literatuuronderzoek verzameld.  
 
In functie van ontsnippering gaat de voorkeur inzake oeverstructuur in afnemende voorkeur uit 
van:  
 

(1) natuurlijke oevers zonder oeververdediging (optimaal); 
 

                                           (natuurontwikkeling) 
 

(2) natuurvriendelijke / natuurtechnische oeverinrichting (wenselijk) 
 

                                                             (vernatuurlijken oeverstructuur) 
 

(3) ‘harde’ oeververdediging met fauna-uitstapplaatsen (aanvaardbaar) 
 

                                                      (mitigerende maatregelen)  
 

(4) ‘harde’ oeververdediging zonder faunavoorzieningen (knelpunt) 
 

8.6.1 Natuurvriendelijke en natuurtechnische oeverinrichting 
Principe:  
Bij natuurvriendelijke oeverinrichting wordt maximaal rekening gehouden met de natuurlijke 
structuur en de natuurwaarden van de waterweg. Bij natuurtechnische oeverinrichting (ook wel 
NTMB genoemd) wordt getracht de negatieve effecten van oever(her)inrichting te milderen of 
te beperken. Natuurvriendelijke oevers met een flauwe helling fungeren als goede fauna-
uitstapplaatsen omdat ze zowel qua helling (flauw talud, bijv. 12/4), als natuurlijke begroeiing 
en materialen een goede overgang bieden tussen land en water. De meeste natuurtechnische 
oeverinrichtingen kunnen ook een goede passeerbaarheid voor fauna garanderen als er bij het 
ontwerp specifiek rekening gehouden wordt met bepaalde ecologische principes (zie §§ 8.2 - 
8.3).  
 
Het omvormen van harde oeververdediging (bijv. verticale stalen- of betonnen oevers) naar 
een meer natuurvriendelijke variant verdient de voorkeur in het kader van ontsnippering. In 
zones waar geen natuurvriendelijke/-technische oeverinrichting mogelijk is, bijv. door de 
beperkte bermbreedte of de aanwezigheid van infrastructuur, bieden faunavoorzieningen een 
oplossing.  
 
Uitvoeringsconcepten:  
De bestaande vademecums natuurtechniek voor waterlopen (Janssen & Claus, 1994), het 
typebestek natuurvriendelijke oevers (AMINAL afd. Water, 2000), en het handboek 
natuurvriendelijke oevers (CUR, 1994) bieden tal van voorbeelden en concepten. 
Onderstaande figuren geven een aantal voorbeelden. 
 
Er zijn verschillende uitvoerings- en inrichtingsvarianten mogelijk:  
- Oeverafschuining of verlaging al of niet met vooroevers;  
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- Het aanschuinen van steile oevers aanbrengen van breukstenen aan de voet van de 
oever;  

- Vooroevers met plasbermen;  
- Aanleg van vispaaiplaatsen kunnen ook als fauna-uitstapplaats fungeren;  
- …. ; 
 

 

 
Figuur 8-2: Natuurtechnische oeverinrichtingsmogelijkheden langs grote waterlopen (naar: 
Janssen & Claus, 1994)  
 

 
Figuur 8-3: Natuurtechnische oeverinrichtingsmogelijkheden langs waterwegen (naar: Janssens 
& Claus, 1994) 
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Figuur 8-4: Aanleg van een plasberm volgens natuurvriendelijke principes (naar: typebestek 
natuurvriendelijke oevers) 
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Plus- en minpunten:  
 Natuurvriendelijke oevers zijn vaak kostenintensiever naar onderhoud dan harde 

oeververdedigingen 
 Natuurvriendelijke oevers zijn enkel toepasbaar in voldoende brede waterwegen waar ze 

geen hinder opleveren voor de scheepvaart (gevoeligheid voor golfwerking en oeverafkalving);  
 
☺ Natuurvriendelijke oevers verhogen de biologische diversiteit aan aquatische organismen 
van de waterweg (Anoniem, 1999; Bak et al., 2000; Boedeltje, 1995, 1998, 1999; Reitsma et 
al., 2002); 
☺ Natuurvriendelijke oevers zijn voor bijna alle diersoorten passeerbaar (Oord, 1995) en 
hebben bijgevolg een positieve invloed op de connectiviteit tussen leefgebieden;  
 
Aandachtspunten voor inrichting, beheer en onderhoud: 
- Voorkeur voor vervangen van harde oeverstructuren door meer natuurvriendelijke types 

met flauw oplopende oevers zonder vooroevers; 
- Beschikbare ruimte voor natuurvriendelijke oeverinrichting: min. 10 – 15 m;  
- Afstemming op scheepvaartintensiteit om oevererosie tegen te gaan;  
- Het verlagen van een deel van de damwand kan op waterwegen met een hoge 

scheepvaartintensiteit leiden tot een sterke uitspoeling van de achterliggende oever; het 
aanbrengen van een bijkomende golfslagbeperkende structuur of oeverversteviging is 
noodzakelijk;  

- Taludhellingen van (voor)oevers bij voorkeur 12/4 of flauwer;  
- Vooroeverstructuren mogen geen barrière vormen:  

o Bij gebruik van verticale damplaten moeten voldoende brede openingen (min. 
5m of meer) om faunauitwisseling mogelijk te maken (belangrijk voor 
‘tastoriënterende soorten’); op deze plaatsen wordt de damwand tot min. 80 cm 
onder het wateroppervlak verlaagd;  

o de tussenafstand tussen de openingen in damwanden mag max. 100 meter 
bedragen11;  

o voorkeur voor damplaten die deels onder het wateroppervlak blijven: het 
overgroeien met een oevervegetatie bevordert de passeerbaarheid;  

- Beheermogelijkheden voor dergelijke natuurvriendelijke (voor)oeverstroken:  
o slibruiming eens om de 10 jaar; 
o jaarlijkse wintermaaibeurt (voor sterk verruigde rietzones); gefaseerde 3-

jaarlijkse maaibeurt (behoud overjarig riet i.f.v. riet- en moerasvogels); 
 

8.6.2 Fauna-uitstapplaatsen 
Principe:  
Bij de inrichting van fauna-uitstapplaatsen wordt een deel van oeververdediging (meestal 
damwanden of betonconstructies) over een lengte van minimaal 5m verwijderd tot min. 50cm 
onder de waterlijn en vervangen door een constructie met een zachte aanloophelling die onder 
water doorloopt. De golfwerking wordt meestal opgevangen door grind, breukstenen, 
doorgroeibetontegels of andere materialen die voldoende houvast bieden aan dieren. Het 
materialengebruik van de constructie wordt afgestemd op de golfwerking en 
scheepvaartintensiteit.  
 

                                                
11 Eventueel kan een afwisseling van bredere en smallere openingen worden toegepast volgens het 
principe van Figuur 8-1 
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Fauna-uitstapplaatsen zijn aangewezen in waterwegen met hoge en steile damwanden en op 
plaatsen waar omwille van de scheepvaart geen natuurvriendelijke oevers kunnen aangelegd 
worden.  
 
Uitvoeringsconcepten:  
De drie basisinrichtingsvarianten worden weergegeven in Figuur 8-5. Bij de FUP in 
achteruitbouw wordt de constructie in de oever zelf ingericht. Hiervoor is een voldoende brede 
niet te steile oeverzone vereist. Er zijn twee uitvoeringsvarianten afhankelijk van de oriëntering 
van de uitstaphellingen, ofwel zijn er twee smalle uitstaphellingen parallel met het kanaal 
tegenover mekaar (principe variant 1), ofwel is er één brede uitstaphelling dwars op het kanaal 
(principe variant 3).  
 
Bij de FUP in vooruitbouw wordt de constructie voor de bestaande oever ingericht, er zijn 
eveneens twee smalle uitstaphellingen. De fauna-uitstapplaats in vooruitbouw is aangewezen 
bij waterwegen met smalle oevers 
 

 
Figuur 8-5: Drie basisvarianten voor een fauna-uitstapplaats (naar: CUR, 1994) 

 

 
Figuur 8-6: Principetekening voor FUP langs steile oever: in achteruitbouw (links) of vooruitbouw 
(rechts) 
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Plus- en minpunten:  

 FUP in achteruitbouw kan door soorten met oriëntatie op tast (bijv. Ree, Das) makkelijker 
voorbij gezwommen worden  FUP in vooruitbouw ☺   

 FUP in achteruitbouw vereist voldoende ruimte langs de oever  FUP in vooruitbouw ☺ 
 FUP in achteruitbouw is gevoeliger voor golfwerking  FUP in vooruitbouw ☺ 

 
☺ FUP in achteruitbouw is niet hinderlijk voor de scheepvaart  FUP in vooruitbouw   
☺ FUP in achteruitbouw en vooruitbouw zijn voor bijna alle diersoorten bruikbaar als 
ontsnipperingsmaatregel 
 
Aandachtspunten voor inrichting, beheer en onderhoud: 
(1) FUP in achteruitbouw 
− verlaging van de damwand tot min. 50 cm onder het laagste waterpeil (rekening houden 

met waterpeilvariaties door getijdenwerking of sluizen!);  
− maximale helling uitstapvlakken: 8/4 of flauwer, aansluitend glooiende afwerking van 

achterliggende oever;  
− aanwezigheid van begeleidende beplanting gunstiger voor rust van uitstappende dieren en 

als oriëntatiepunt op de oever; aanplanten van riet of struiken indien natuurlijke 
oevervegetatie ontbreekt; kleine landschapselementen die hierop aansluiten zijn gunstig 
voor faunageleiding weg van kanaal;  

− gebruikte materialen in functie van golfwerking: geen gladde materialen, bij scheepvaart: 
doorgroeistenen of breukstenen (gemengde formaten 90/130 mm, afgewerkt met 20/40 
mm);  

− breedte van de uitstapopening min. 1 m, voorkeursbreedte min. 5 m of breder;  
− onderhoud en beheer: verwijderen van drijfvuil, ev. aangepast maaibeheer oevervegetatie 

en snoeien begeleidende beplanting;  
 
(2) FUP in vooruitbouw 
− Voor de bestaande damwand wordt parallel een tweede strook damwand of een palenrij 

geplaatst; hiertegen wordt geotextiel aangebracht en opgevuld met breukstenen die aan 
beide zijden afhellen tot onder water;  

− Overige kenmerken idem als FUP in achteruitbouw;  
 

 
Figuur 8-7: Realisaties van fauna-uitstapplaatsen met vooruitspringende oever (linksboven) en 
achteruitspringende oever (linksbeneden en rechts) (bron: Luell et al., 2003)   



 

 
 124470015 – eindrapport  pagina 62
project: Ontsnippering van waterwegen in de provincie West- en Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant 
 

 

8.6.3 Fauna-trappen 
Principe:  
De faunatrap is een eenvoudige uitstapvoorziening die bestaat uit een één- of tweezijdige 
schuin oplopende plank (maximale hellingshoek 4/4 of 45°, bij voorkeur flauwer) met treden of 
een ruwe bekleding waarlangs dieren uit het water kunnen klimmen. Bovenaan de trap sluit 
een klein platform aan op de hoogste rand van de oever. De breedte van het schuin oplopend 
loopvlak is variabel (min. 15 cm), voor grotere soorten zijn bredere loopvlakken aangewezen. 
Zijdelings is het aanbrengen van een afdekschot aangewezen, anders kunnen dieren onder de 
constructie gevangen raken.  
 
Het plaatsen van faunatrappen is alleen gewenst wanneer de aanleg van natuurvriendelijke 
oevers of fauna-uitstapplaatsen om budgettaire of technische redenen niet haalbaar is. Het 
kan wel een zeer nuttige aanvulling vormen op fauna-uitstapplaatsen, in gevallen waar de 
tussenafstand van twee fauna-uitstapplaatsen te groot is voor kleine zoogdieren (>100m).  
 
Uitvoeringsconcepten:  
De uitvoeringsconcepten kunnen in wezen variëren op de volgende manieren:  
(1) één- of tweezijdige trapconstructie: waarbij de éénzijdige constructie meestal dwars op de 
oever aansluit en de tweezijdige parallel;  
 
(2) de breedte van de schuine loopvlakken: de breedte van de schuine loopvlakken mogen zo 
weinig mogelijk hinder naar scheepvaart veroorzaken  bredere loopvlakken zijn veel 
efficiënter te beklimmen voor dieren;  
 
(3) de hellingsgraad van de loopvlakken: maximaal 4/4 (45°), bij voorkeur flauwer  
 
(4) de bevestigingswijze aan de oeverstructuur: faunatrappen kunnen worden vastgemaakt 
aan de (harde)oeverstructuur (‘vrijhangende’ variant); of faunatrappen kunnen worden 
verankerd in de bedding (‘vaste’ variant): deze laatste mogelijkheid kan enkel in ondiepe 
waterlopen.  
 

 
Figuur 8-8: Faunatrap dwars op de oever (links) en faunatrap parallel met de oever (naar: CUR, 
1994) 
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Figuur 8-9: Faunatrap ‘type kippentrap’ (naar: Janssen & Claus, 1994)  

 
Plus- en minpunten:  

 Brede faunatrappen kunnen hinderlijk (of onveilig) zijn voor de scheepvaart  brede 
faunatrappen hebben een hogere efficiëntie als ontsnipperingsmaatregel ☺;  

 Kleine faunatrappen kunnen makkelijker gemist worden door zwemmende dieren dan brede 
fauna-uitstapplaatsen  faunatrappen vragen een kleinere investering aan materiaal en 
onderhoud ☺;  

 Faunatrappen zijn minder efficiënt dan fauna-uitstapplaatsen  faunatrappen bieden een 
alternatief op plaatsen waar fauna-uitstapplaatsen niet realiseerbaar zijn ☺; 
 
☺  grote faunatrappen kunnen zowel door grote als door kleine zoogdieren worden gebruikt  
kleine faunatrappen zijn enkel bruikbaar voor kleine zoogdieren  ;  
☺ faunatrappen vragen een kleinere investering aan materiaal en uitvoering dan fauna-
uitstapplaatsen  faunatrappen zijn in bevaarbare waterlopen kwetsbaarder voor 
beschadiging en onderhoudsgevoeliger dan fauna-uitstapplaatsen  ;  
 
Aandachtspunten voor inrichting, beheer en onderhoud: 
− Het verdient sterke aanbeveling om zo breed mogelijke loopvlakken te gebruiken. Voor 

kleine zoogdiersoorten geldt een minimale breedte van 20 cm, voor grotere zoals de Ree 
een minimale breedte van 40 cm. De breedte bepaalt welke soorten van de trap gebruik 
kunnen maken. Uit onderzoek naar faunapassages is gebleken dat brede loopplanken (> 
60 cm) als onderdoorgang langs waterwegen door meer en grotere soorten gebruikt 
worden dan smallere loopplanken (Brandjes & Smit, 1996). Vermoedelijk gaat dit ook op 
voor de loopvlakken van faunatrappen.  

− De uitvoeringsmaterialen zijn ofwel hout ofwel staal;  
− De faunatrap moet perfect aansluiten bij de damwand of steile oever zodat dieren die 

langs de oever zwemmer er automatisch op het loopvlak uitkomen;   
− Het uiteinde van het loopvlak moet minimaal 20 cm onder water steken voor kleine 

zoogdieren en 50 cm voor grote zoogdieren;  
− Het loopvlak moet voldoende ruwheid hebben door dwarse plankjes (om de 10 cm), 

kippengaas of andere ruwe materialen;  
− Het loopvlak moet regelmatig vrijgemaakt worden van zwerfvuil of aanspoelsel;  
− De helling van het loopvlak is max. 4/4 (45°), bij voorkeur flauwer;  
− Een tussenafstand van 50 m tussen twee (kleine) faunatrappen is aangewezen;  
− Bij ‘loshangende’ constructies moet men beveiliging voorzien tegen de golfslag;  
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8.7 Bespreking inrichtingsvoorstellen ontsnippering per aandachtszone 

8.7.1 Prioritering ontsnipperingszones en maatregelen  
Bij het vooropstellen van ontsnipperingsmaatregelen binnen de 25 aandachtszones12 worden 
prioriteiten voorgesteld om de waterwegbeheerders een leidraad te bieden bij het plannen van 
investeringen. Er wordt drie hoofdprioriteitsklassen onderscheiden: prioriteit 1 (kaartlabel: p1) 
geeft de zones met de hoogste prioriteit inzake ontsnippering aan, prioriteit 2 (kaartlabel: p2) 
geeft zones aan waar structurele knelpunten naar ontsnippering aanwezig zijn en toekomstige 
actie noodzakelijk. Zones met prioriteit 3 (kaartlabel: p3a/p3b) geven aan dat de directe 
noodzaak tot het nemen van ontsnipperingsmaatregelen beperkt is of dat het 
ontsnipperingsprobleem enkel op langere termijn kan opgelost worden. Binnen de 
prioriteitsklasse 3 wordt een onderscheid gemaakt tussen zones waar de natuurlijke waterweg- 
en oeverstructuur goed is, en bijgevolg geen directe noodzaak tot ontsnippering (kaartlabel 
p3a), en zones waar omwille van structurele ruimtelijke randvoorwaarden (bv. lintbebouwing, 
industriezones,…) het nemen van kostenintensieve ontsnipperingsmaatregelen niet te 
verantwoorden is (kaartlabel p3b). 
 
Tabel 8-4: overzicht prioriteiten in functie van ontsnippering  

Prioriteitsklasse Label Omschrijving Barrièrewerking 
voor fauna  

Prioriteit 1 p1 Hoogste prioriteit in functie van ontsnippering Groot 
Prioriteit 2 2a Middelhoge prioriteit in functie van ontsnippering Belangrijk 
Prioriteit 3a p3a Lage prioriteit in functie van ontsnippering omwille 

van natuurlijke waterweg- en oeverstructuur 
Laag 

Prioriteit 3b p3b Lage prioriteit in functie van ontsnippering omwille 
van structurele barrièrevorming of ruimtelijke 
randvoorwaarden  
 

Groot 

 
Deze prioritering is afgestemd op de landschaps-ecologische samenhang van de omgeving; 
het juridisch-beleidsmatig kader i.f.v. natuur; de vastgestelde knelpunten in de oever- en 
waterwegstructuur en de omgeving en ecologische referentiegegevens (verspreidings- en 
verdrinkingsslachtoffers). Zones met prioriteit 1 vormen een belangrijke landschaps-
ecologische verbinding tussen bepaalde ecologische kerngebieden en/of hebben belangrijke 
populaties van faunadoelsoorten en vertonen belangrijke knelpunten in de waterwegstructuur 
en/of directe omgeving.  
 
Grote delen van de kanaaltrajecten van het Leopoldkanaal, het afleidingskanaal van de Leie, 
Bergenvaart, en plaatselijk langs het kanaal Gent-Brugge bestaan uit onverharde of 
natuurvriendelijk ingerichte oevers. In deze zones kunnen dieren het water via de oever op 
een natuurlijke manier verlaten. In deze gevallen zijn (dure) ontsnipperingsmaatregelen 
uiteraard overbodig en bijgevolg niet prioritair (prioriteit p3a). Bij het plannen van toekomstige 
inrichtingsmaatregelen in deze trajecten dient men wel rekening te houden met potentiële 
barrièrewerking, een verslechtering van de structuurkwaliteit van de oeverzone of het 
vergroten van de barrièrewerking is immers niet aangewezen.  
 

                                                
12 Van de oorspronkelijk 27 geselecteerde aandachtzones voor ontsnippering vallen zone 22 en 25 
buiten het studiegebied van deze opdracht (Provincie Antwerpen). Deze zones zijn niet weerhouden voor 
het opstellen van ontsnipperingsvoorstellen.  
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In het kader van deze opdracht werd voorzien in het uitwerken van ontsnipperingsmaatregelen 
voor 19 aandachtzones (d.i. min. één ontsnipperingsvoorstel per waterweg). In de praktijk is 
gebleken dat het nuttiger kan zijn om meerdere ontsnipperingsvoorstellen te bundelen op de 
meest prioritaire waterwegtrajecten. Het waterwegtraject binnen één aandachtzone wordt 
opgedeeld in aaneensluitende ontsnipperingszones, welke opeenvolgend genummerd worden 
in stroomafwaartse richting volgens het laagste nummer van de aandachtszone van deze 
waterweg. Aan niet onderzochte zones wordt eveneens een code toegekend om toekomstige 
verwijzingen op een uniforme manier te laten verlopen.  
 
Bij het uitwerken van ontsnipperingsmaatregelen moet steeds een afweging gemaakt worden 
van de ecologische, financiële en materiële randvoorwaarden die de verschillende 
inrichtingsvoorstellen met zich meebrengen.  
 

8.7.2 Zone 1 – Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke 
 
ZONE 1 – KANAAL NIEUWPOORT - DUINKERKE  
 
1 - Situering 
Provincie West-Vlaanderen; Gemeente De Panne, Veurne 
Waterwegtraject: vanaf de Franse grens tot op grondgebied Veurne  
Kaart 1 
2 - Algemene beschrijving 
-Het kanaal heeft een matige breedte (18-20 m) en stroomt doorheen een polderlandschap 
met vnl. veeteelt en akkerbouw. Ten noorden ervan (+/- 700m) liggen ecologisch zeer 
waardevolle duingebieden: o.a. het Westhoekreservaat, Calmeynbos, Oosthoek- en 
Houtsaegerduinen, op het grondgebied van Frankrijk sluit het duingebied ‘Dunes du Perroquet’ 
aan. Ten zuiden ervan liggen de Cabourgduinen. Ten zuiden van E40 liggen de oude 
poldergebieden van de Moeren. Een belangrijk deel van de aandachtzone maakt deel uit van 
het VEN, HRL en VRL.  
 
-Specifieke doelsoorten in de omgeving zijn: Haas, Vos, Bunzing, Ree, Steenmarter, Vos  
 
-Er zijn geen fauna-uitstapplaatsen of zones met natuurvriendelijke oevers voorzien. Ter 
hoogte van de monding van afwateringsgrachten in het kanaal kunnen dieren mogelijks het 
kanaal verlaten.  
-Er zijn geen gegevens van verdrinkingsslachtoffers bekend.  
 
3 – Belangrijkste knelpunten 
-Zowel de noordelijke (LO) als zuidelijke oever (RO) bestaan grotendeels uit betonnen 
damwanden (opstand 30-40 cm), de zuidelijke oever is bijna altijd voorzien van een brede 
betonnen kopbalk (type 4a). Heel plaatselijk worden metalen damwanden (type 3b) gebruikt. 
Onverharde oevers komen vrijwel niet voor, oevervegetatie is vrijwel overal afwezig. Het 
grootste deel van de oevers zijn niet uitklimbaar, uitgezonderd enkele lagere damwanden 
langs de noordelijke oever waar een ijle rietvegetatie voorkomt. Langs de noordelijke oever 
kunnen dieren op een beperkt aantal plaatsen mogelijks het kanaal verlaten, dit t.h.v. de 
monding van afwateringsgrachten in het kanaal.  
 
-De zuidelijke oever wordt voor het volledige traject Franse grens - Veurne begrensd door de 
N39 die overdag matig druk is. De grazige berm heeft een gemiddelde breedte van 6-7m en 
een matig steil talud. Bebouwing is zeer beperkt aanwezig (uitgezonderd de kern rond 
Adinkerke). Langs de noordelijke oever primeert agrarisch grondgebruik. Ten zuiden van de 
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westhoekduinen ligt een camping. Bufferzones komen hier nauwelijks voor.  
 
-Ten zuiden van de Cabourgduinen passeert de E40. Tussen Adinkerke en Veurne is de 
afstand tussen het kanaal (en N39) en E40 het meest beperkt. Hier kunnen de grootste 
gecumuleerde effecten naar barrièrewerking verwacht worden. Ten noorden van het kanaal 
passeert een spoorlijn, de barrièrewerking hiervan is laag.   
 
4 – Randvoorwaarden  
-De beperkte breedte van de zuidelijke oever en de begrenzing door de N39 laat geen 
oeverherprofilering (afschuining) toe.  
-Bomenrijen, houtkanten komen verspreid voor als geleidende infrastructuur, wel grotendeels 
evenwijdig met het kanaal.  
-In functie van oeverherprofilering van de noordelijke oever kan onteigening van een strook 
van 5-10m noodzakelijk zijn.  
-De barrière-effecten van de N39 kunnen gemilderd worden door bijv. een plaatselijke 
snelheidsverlaging in de omgeving van fauna-uitstapplaatsen.  
 
5 – Prioriteit ontsnippering 
Prioriteit 1:  
- OZ01.01 de zone ten zuiden van de westhoekduinen tussen de Franse grens en de 

Langgeleedstraat over een afstand van 2.000 m:  
 
Prioriteit 2:  
- OZ01.02: de zone vanaf de Langgeleedstraat tot aan de bebouwingskern van Adinkerke 

(lengte 400 m) 
- OZ01.04: de zone tussen de kernen van Adinkerke en Veurne (lengte 3.800m);  
 
Prioriteit 3b:  
- OZ01.03: komt grosso modo overeen met de bebouwingskern ter hoogte van Adinkerke 

(lengte: 800 m).   
 
6 – Voorstel ontsnipperingsmaatregelen  
OZ01.01 ten zuiden van Westhoekduinen:   
- Noordelijke oeverzone (LO): in het optimaal scenario wordt de volledige noordelijke 

oeverzone natuurtechnisch ingericht (vervangen betonnen en metalen damwanden door 
natuurtechnische oeverprofielen); een basisvoorstel omvat plaatselijke 
damwandverlagingen (breedte 5-tal meter voor de grotere en 1-3 meter voor de smalle) 
met een natuurtechnische inrichting van de achterliggende zone (bv. plas-dras, 
oeverplanten en flauwe uitstaphelling). Dergelijke situaties komen nu sporadisch voor ter 
hoogte van de monding van drainagegrachten. Dus minimum een 7-tal bredere 
damwandverlagingen (om de 300 m), en tussenin 14 smallere damwandverlagingen om de 
100 meter.  

- Zuidelijke oeverzone: de zuidelijke oeverzone wordt afgeboord door een betonoever, de 
berm is tamelijk steil en smal, en wordt begrensd door een verkeersweg. Afschuining van 
de oeverzone is hierdoor niet mogelijk. Door het plaatselijk aanbrengen van stortstenen 
tegen de betonoever in het kanaal kan een uitstapmogelijkheid voorzien worden. Plaatselijk 
smalle vooroevers d.m.v. damplaten met stortstenen creëren eenzelfde 
uitstapmogelijkheid. Kleiner faunatrappen om de tussenin kunnen min. 2 kleinere 
faunatrappen om de 100 m volstaan. Dus minimum een 6-tal grotere uitstapplaatsen.  

- Begeleidende maatregelen: het is van nature een vrij open landschap, aanplant van 
bomenrijen of houtkanten is voornamelijk wenselijk in aansluiting op struweelrijke 
duinzones van het gebied van de Westhoekreservaat, (Calmeynbos) en Cabourgduinen. 
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Bomenrijen, houtkanten en bufferzones loodrecht op het kanaal kunnen functioneren als 
geleidingsstructuur naar en van FUP’s. Ter hoogte van de damwandverlagingen kan 
eventueel oevervegetatie aangeplant worden; het voorzien van bufferzones (min. 5 m) 
langs afwateringsgrachten (bijv. langs afwateringsgracht van Langgeleed) loodrecht op het 
kanaal. Het plaatsen van geleidingselementen (rasters of schermen) heeft weinig zin 
aangezien de kans op migratie voor de volledige zone gelijkmatig is. 

 
OZ01.02 vanaf de Langgeleedstraat tot aan de bebouwingskern van Adinkerke: 
- In deze zone kunnen dezelfde maatregelen genomen worden als in zone OZ01.01. De 

aanwezigheid van verspreide lintbebouwing en de grotere afstand tot de natuurlijke 
entiteiten maakt dit minder prioritair. Dus eventueel één grotere damwandverlaging en/of 
twee kleinere.  Langs de zuidelijke oever kunnen twee kleinere faunatrappen volstaan.  

 
OZ01.03 de bebouwingskern van Adinkerke:  
- Enkel maatregelen in kader van onderhoud of geplande investeringen.  
 
OZ01.04 tussen de bebouwingskernen van Adinkerke en Veurne: 
- Noordelijke oeverzone: over een lengte van 2.800 m kan een afwisseling van grote en 

kleine damwandverlagingen toegepast worden. Dus maximaal 9 bredere en 18 smallere 
uitsparingen. De laatste kilometer bestaat uit een betonoever: hier kan een aanschuining 
met breukstenen een oplossing bieden of eventueel een kleinere faunatrap om de 100m.  

- Zuidelijke oeverzone. langs de smalle en steile oeverzone kan het plaatselijk aanbrengen 
van stortstenen tegen de betonoever in het kanaal kan een uitstapmogelijkheid bieden. 
Plaatselijk smalle vooroevers d.m.v. damplaten met stortstenen creëren eenzelfde 
uitstapmogelijkheid. Kleiner faunatrappen om de tussenin kunnen min. 2 kleinere 
faunatrappen om de 100 m volstaan. Dus maximum een 13-tal grotere uitstapplaatsen en 
tussenin maximum 26 kleinere fup’s of faunatrappen.  

 
Bijkomende ontsnipperingsmaatregelen: De ontsnippering van de E40 als parallelle 
barrièrestructuur vraagt bijkomende ontsnipperingsmaatregelen naar wegeninfrastructuur. 
Faunatunnels onder wegen hebben nut al bewezen voor tal van kleine-middelgrote diersoorten 
(Brandjes et al., 2002).  
 
7 – Betrokken actoren   
Waterwegen en Zeekanaal NV – afdeling Bovenschelde; Agentschap voor Natuur en Bos; 
Polder Noordwatering Veurne; Polder De Moeren; Gemeentebestuur De Panne en Veurne; 
Landbouwers; Lokale wildbeheereenheden; private grondeigenaars; erkende terreinbeherende 
natuurverenigingen,… 
 
 
 

8.7.3 Zone 2 – Bergenvaart / Kanaal Veurne-St.-Winoxbergen 
 
ZONE 2 – BERGENVAART / KANAAL VEURNE-ST.-WINOXBERGEN  
 
1 - Situering 
Provincie West-Vlaanderen; Gemeente Veurne 
Waterwegtraject: ten zuiden van Veurne tot aan Houtem 
Kaart 2 
2 - Algemene beschrijving 
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-De Bergenvaart, van oorsprong een oude kreekgeul, werd in de loop der tijden gekanaliseerd. 
Momenteel wordt het kanaal niet meer gebruikt voor scheepvaart. In de omgeving van het 
kanaal wordt intensief aan akkerbouw gedaan. De Bergenvaart is op de overgang tussen de 
‘oude polders’ (Moeren) en de nieuwlandpolders gesitueerd. Het kanaal heeft een zeer 
beperkte breedte (5 – max. 12 m) en grotendeels kunstmatige oevers (De Rycke et al., 2005). 
Er zijn geen juridische afbakeningen als VEN, HRL en VRL van toepassing.  
-De oevers die voor een belangrijk deel verstevigd werden met schanskorven vertonen meestal 
een verruigde rietbegroeiing. De aanwezigheid van begroeiing kan de uitklimbaarheid van een 
matig steil tot steil talud voor de meeste diersoorten verhogen. Er dient ook opgemerkt dat er 
op regelmatige afstanden kleine brugjes aanwezig zijn. Uit de literatuur blijkt dat dieren ook 
regelmatig gebruik maken van bruggen om waterwegen te passeren (Peris & Morales, 2004). 
Er zijn geen fauna-uitstapplaatsen of zones met natuurvriendelijke oevers voorzien.  
-Specifieke doelsoorten in de omgeving zijn: Bunzing, Haas, Steenmarter, Ree, Vos 
 
3 – Belangrijkste knelpunten 
-Over een grote lengte werden oeververstevigingen aangebracht, de Bergenvaart vertoont 
bijgevolg een lage structuurdiversiteit. Slechts 11,5% van het volledige Bergenvaarttraject 
heeft een natuurlijke oeverstructuur, het grootste deel van de oever werd met schanskorven 
verstevigd, na verloop van tijd kan hier een verruigde rietvegetatie op ontwikkelen. Het 
oeverprofiel is overwegend steil, met weinig variatie: de helling aan rechteroever bedraagt 40° 
tot 60°, de helling van de linkeroever (deels bedijkt)  is steiler (50° - 70°). Voor dieren zijn 
dergelijke hellingsgraden moeilijk tot niet uitklimbaar. Een flauwer talud verdient aanbeveling.  
-Een plaatselijke ontsluitingsweg vormt een parallelle barrièrevormende structuur op 
rechteroever.  
-Er zijn geen gegevens van verdrinkingsslachtoffers bekend. Dit is gelet op de 
kanaalkenmerken vrij onwaarschijnlijk.  
 
4 – Randvoorwaarden  
De ruimtelijke randvoorwaarden zijn in de eerste plaats gelinkt aan het aanpalend agrarisch 
grondgebruik. De mogelijkheden een meer natuurlijke oeverinrichting en een groter ecologisch 
belang van dit kanaal worden bepaald door het instellen van (minimale – brede) bufferzones 
en het beperken van de negatieve beïnvloeding van de waterweg door agrarische activiteiten.  
 
5 – Prioriteit ontsnippering 
Prioriteit 1:  
- N.v.t.  
Prioriteit 2:  
- N.v.t.  
Prioriteit 3:  
- OZ02.02 (p3b: +/- 350 m) en OZ02.03 (p3a: 9.300 m): gezien de kanaalkenmerken ligt de 

prioriteit laag.  
 
6 – Voorstel ontsnipperingsmaatregelen  
-Optimaal scenario: Vernatuurlijken van het volledige oevertraject vervangen van 
oeververdediging door milieuvriendelijke varianten (bijv. wilgentenen en plasbermen); alle steile 
oeverzones afschuinen en instellen van bredere oeverzones met een hoge ecologische 
waarde. Dit komt overeen met het natuurstreefbeeld voor de Bergenvaart: de oever als 
overgangssituatie van water naar land wordt versterkt door de plaatselijke aanleg van 
plasbermen of minder steile oevers (hellingtaluds 20/4) (De Rycke et al., 2004). 
-Basis scenario: Voorzien van minimale bufferzones (5m) met een meer natuurlijk oeverprofiel, 
vernatuurlijken zones met harde oeververdediging.  
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Landschappelijk ondersteunende maatregelen zijn o.a. het aanplanten van bomenrijen en 
houtkanten; het ontwikkelen van brede rietkragen waar mogelijk.  
 
Ontsnippering van de plaatselijke weg is niet wenselijk gezien de lage verkeersdensiteit.  
 
7 – Betrokken actoren   
Er werd een verkennende ecologische gebiedsvisie voor de Bergenvaart opgesteld door het 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (De Rycke et al., 2005).  
 
Waterwegen en Zeekanaal NV – afdeling Bovenschelde; Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek; Agentschap voor Natuur en Bos; Polder Noordwatering Veurne; Polder De 
Moeren; Gemeentebestuur De Panne en Veurne; Landbouwers; Lokale wildbeheereenheden; 
Erkende terreinbeherende verenigingen; private grondeigenaars,…  
 
 
 

8.7.4 Zone 3, 7 – Kanaal Plassendale-Nieuwpoort 
 
ZONE 3, 7 – KANAAL NIEUWPOORT-PLASSENDALE  
 
1 – Situering 
Provincie West-Vlaanderen; Gemeente Middelkerke, Nieuwpoort, Oudenburg, Oostende, 
Bredene  
Waterwegtraject: Zone 3 vanaf Lombardsijde tot Slijpebrug (km 19 - 24); Zone 7: Oudenburg 
en kanaal Gent-Oostende, en het tussenliggende kanaaltraject.  
Kaart 3, 3bis en 7  
 
2 - Algemene beschrijving 
-Het kanaal Nieuwpoort-Plassendale loopt parallel met de kust van Nieuwpoort naar Oostende. 
Ter hoogte van Plassendale vormt het kanaal een T-samenvloeiing met het kanaal Gent-
Oostende. In het omgevend polderlandschap komen verspreide bewoningskernen voor. De 
zuidelijke oever wordt over de volledige lengte begrensd door de N358. Het aandeel van 
Vogel- en Habitatrichtlijngebied is beperkt in aandachtszone 3, zone 7 wordt voor een 
belangrijk deel ingenomen door Vogelrichtlijngebied.  
-Langs het traject van Nieuwpoort tot Leffinge komen geen fauna-uitstapplaatsen of zones met 
natuurvriendelijke oevers voor. In het tweede deel van het traject komen smalle plasbermen 
voor  (max. 1m breed) achter uitsparingen in de oeververdediging voor tussen Snaaskerke en 
Oudenburg. Op rechteroever komt slechts op één locatie een brede plasbermzone en 
vispaaiplaats voor (in Oudenburg ten noorden van de A10). Langs het kanaal Gent-Oostende 
komen geen fauna-uitstapplaatsen voor. 
 
-Specifieke doelsoorten in de omgeving zijn: Bunzing, Haas, Vos, Steenmarter, specifieke 
soorten voor zone 7: Ree en Das 13 (?).  
 
3 – Belangrijkste knelpunten 
De oeverstructuur is ecologisch weinig waardevol, beide oevers van zowel het kanaal 
Nieuwpoort-Plassendale als het kanaal Gent-Oostende zijn hoofdzakelijk met betonboorden 
(lage damwanden) afgewerkt al dan niet met een betonnen kesp. De kanaaloevers zijn relatief 
steil en smal. Onverharde oevers komen vrijwel niet voor, oevervegetatie is vrijwel overal 
                                                
13 Het betreft het mogelijk een zwerver of geïsoleerd geval (schrift. med. Koen Van Den Berge) 
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afwezig. Het grootste deel van de oevers in zone 3 en 7 is niet uitklimbaar. In het 
tussenliggende kanaalgedeelte komen zones voor met smalle plasbermen, welke als 
uitstapplaatsen voor fauna fungeren.   
 
-De zuidelijke oever van het volledige traject Nieuwpoort-Oudenburg wordt begrensd door de 
N358. De grazige berm tussen kanaal en weg is gemiddeld 3 m breed met een relatief steil 
talud. Bufferzones komen hier nauwelijks voor.  
 
-Zone 7 wordt doorsneden door diverse infrastructuur: A10, spoorweg Oostende-Gent, Kanaal 
Gent-Oostende en dwars hierop de N358. Het natuurgebied ten noorden van Oudenburg ligt 
grotendeels ingesloten tussen industrie en bebouwing. Mogelijke aantakkingspunten liggen net 
ten noorden van Oudenburg.  
 
-Er zijn geen gegevens van verdrinkingsslachtoffers bekend.  
 
4 – Randvoorwaarden  
-Het waterpeil in het kanaal ligt hoger dan het peil van de omliggende poldergraslanden. Het 
wegnemen van betonnen oeververdediging moet met de nodige omzichtigheid worden 
aangepakt.  
-Het Gewestplan geeft een indicatie waar de toekomstige potenties voor ontsnippering in de 
omgeving van zone 7 het hoogst zijn (Figuur 7-10). De kanaalzone ten westen van de 
samenvloeiing staat ingekleurd als industriegebied. De reliëfrijke poldergraslanden 
(natuurgebied) ten noorden van Oudenburg liggen ingesloten tussen industrie en woongebied.  
 
5 – Prioriteit ontsnippering 
Prioriteit 2:  
- OZ03.01: tussen kanaal Gent-Oostende en kern van Oudenburg; 
- OZ03.03: tussen Oudenburg en Snaaskerke 
- OZ03.06: vanaf Leffinge tot Slijpebrug 
- OZ03.08: tussen Slijpebrug tot spaarbekken 
- OZ11.04: kanaal Gent-Oostende (tussen km 60 en 65) 
 
Prioriteit 3a:  
- OZ03.04: bebouwingskern van Snaaskerke 
- OZ03.05: Snaaskerke tot voorbij Leffinge 
 
Prioriteit 3b:  
- OZ03.02:bebouwingskern van Oudenburg 
- OZ03.07: bebouwingskern ter hoogte van Slijpebrug 
- OZ03.09: ten noorden van spaarbekken tot aan N380 
- OZ11.05: Oostendse achterhaven vanaf Sas slijkens tot voor Plassendale  
 
6 – Voorstel ontsnipperingsmaatregelen  
- De zuidelijke oeverzone is voor het volledige traject tussen Oudenburg het kanaal Gent-

Oostende gelijkaardig: afboording door een betonoever, een steile en smalle berm die 
begrensd wordt door een lokale verkeersweg. Afschuining van de oeverzone is niet 
mogelijk en uitstapplaatsen in achteruitbouw evenmin. Door het plaatselijk aanbrengen van 
stortstenen tegen de betonoever in het kanaal kan een uitstapmogelijkheid voorzien 
worden. Door de beperkte kanaalbreedte zijn enkel beperkte faunauitstapmogelijkheden in 
vooruitbouw mogelijk. Plaatselijk smalle vooroevers d.m.v. damplaten met stortstenen 
creëren eenzelfde uitstapmogelijkheid. Kleinere faunatrappen om de 100m vormen een 
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goedkoper alternatief.  
 
Prioriteit 2: 
OZ03.03: tussen Oudenburg en Snaaskerke 
OZ03.06: vanaf Leffinge tot Slijpebrug 
OZ03.08: tussen Slijpebrug tot spaarbekken 
- Noordelijke oeverzone: in het optimaal scenario: vernatuurlijken van de volledige 

noordelijke oeverzone: vervangen betonnen en metalen damwanden door 
natuurtechnische oeverprofielen (ev. vooroevers met smalle plasbermen zoals in 
Snaaskerke). Het basisvoorstel omvat plaatselijke damwandverlagingen (breedte 5-tal en 
1-3 meter voor de smalle) met een natuurtechnische inrichting van de achterliggende zone 
(bv. plas-dras, oeverplanten en flauwe uitstaphelling). De tussenafstanden bedraagt 300m 
tussen twee grotere met tussenin om de 100m een kleinere. Dus minimum: 11 grotere en 
22 kleinere damwandverlagingen (zone 03); 9 grotere en 18 kleinere; 12 grotere en 24 
kleinere (zone 08).  

- Langs de zuidelijke oeverzone: kleinere faunatrappen om de 100 m (in principe min. 75-
98). 

 
OZ03.01: tussen kanaal Gent-Oostende en kern van Oudenburg; 
OZ11.04: kanaal Gent-Oostende (tussen km 60 en 65) 
De parallelle infrastructuur en bebouwing in de zuidelijke randzone versterken de 
barrièrewerking. Op het kruispunt van deze verschillende infrastructuren zijn 
ontsnipperingsmaatregelen wel aangewezen. In deze zone kunnen faunauitstapplaatsen in 
vooruitbouw en eventueel faunatrappen aangewend worden. In het noordelijk deel van 
OZ03.01 tussen de A10 en de spoorweg is minimum één grotere FUP of faunatrap 
aangewezen op beide oevers. In zone OZ11.04 zijn op beide oevers tussen km 62-64 
minimum een viertal uitstapplaatsen vereist (voorkeur in vooruitbouw) met tussenin 2 kleine 
faunatrappen.  
 
Prioriteit 3a:  
OZ03.04: bebouwingskern van Snaaskerke 
OZ03.05: Snaaskerke tot voorbij Leffinge 
In deze zones is de noordelijke oeverzone voorzien van smalle plasbermen. In het optimale 
geval worden de inzwemopening van de bestaande FUP’s (om de 300m) verbreed tot min. 3-5 
m. Verbreden in vooruitbouw is niet wenselijk omdat de bevaarbare sectie van het kanaal, 
hierdoor versmalt. Langs de zuidelijke oever is het inrichten van FUP’s tegenover deze 
plasbermzones aangewezen.  
 
Prioriteit 3b:  
OZ03.02:bebouwingskern van Oudenburg 
OZ03.07: bebouwingskern ter hoogte van Slijpebrug 
OZ03.09: ten noorden van spaarbekken tot aan N380 
OZ11.05: Oostendse achterhaven vanaf Sas slijkens tot voor Plassendale  
In deze zones zijn geen specifieke ontsnipperingsmaatregelen aangewezen. Bij 
onderhoudswerken of herinichting kan wel geopteerd worden voor een alternatieve 
oeverinrichting met minder barrièrewerking.  
 
Ondersteunende maatregelen Landschappelijk ondersteunende en bemaatregelen zijn: (1) het 
voorzien van oeverplanten door plaatselijk verondiepen van het kanaal ter hoogte van de 
fauna-uitstapplaatsen; opgaand groen is niet mogelijk in de smalle oeverzone van de 
kanaalberm. Aan de overzijde van de N358 kunnen wel begeleidende groenaanplanting 
worden uitgevoerd. (2) bufferzones kunnen enkel voorzien worden langs de noordelijke oever; 
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(3) het aanplanten van bomenrijen en houtkanten: als geleidingsstructuur loodrecht op het 
kanaal. Om de A10 te ontsnipperen (OZ03.01 en OZ11.04) kan men zowel opteren voor 
faunapassages of voor een meer natuurlijke inrichting van de onderdoorgang van deze weg 
(op rechteroever). Faunatunnels onder wegen hebben nut al bewezen voor tal van kleine-
middelgrote diersoorten (Brandjes et al., 2002). 
 
7 – Betrokken actoren   
Waterwegen en Zeekanaal NV – afdeling Bovenschelde; Polder Noordwatering Veurne; 
Groote Westpolder, Polder Ghistel-Oost-Over-de-Waere; Gemeentebestuur Middelkerke, 
Gistel, Nieuwpoort, Oudenburg, Oostende, Bredene; Landbouwers; Lokale 
wildbeheereenheden; Erkende terreinbeherende verenigingen (bijv. Natuurpunt, …); private 
grondeigenaars,… 
 
 

Figuur 8-10: Gewestplanbestemmingen in de omgeving van zone 7 

 

8.7.5 Zone 4 – Lokanaal 
 
ZONE 4 – LOKANAAL  
 
1 - Situering 
Provincie West-Vlaanderen; Gemeente Alveringen, Lo-Reninge  
Waterwegtraject: tussen Lo en Veurne  
Kaart 4 
2 - Algemene beschrijving 
-De Lovaart vormt de verbinding tussen de Ijzer en het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke, het 
doorsnijdt uitgestrekte poldergebieden met voornamelijk akkerbouw en veeteelt. Het kanaal 
heeft een breedte van ongeveer 10 meter. Langs de rechteroever is over de volledige lengte 
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een weg aanwezig (bermbreedte 5-6m), op linkeroever komen af en toe houtkanten voor. Ijle 
tot goed ontwikkelde rietvegetaties komen verspreid voor. De oevers hebben over het volledige 
traject een gelijkmatige matig steile helling en oeverprofiel, wat een kunstmatige profilering en 
oeververdediging (overgroeide schanskorven?) laat vermoeden. Als damwand ingeheide 
houten palen komen het meest voor als oeververdediging. Bepaalde oeverzones zijn natuurlijk. 
Deze steken 10-20 cm boven het wateroppervlak uit en voorkomen het afschuiven van de 
oever. Na een aantal jaar zijn deze structuren overgroeid met wortel- en vegetatiemat 
waardoor ze meestal overbrugbaar worden voor dieren. Het oevertalud wordt soms afgewerkt 
met organische vezelmatten als milieuvriendelijk alternatief.  
 
Er komen geen Vogel- of Habitatrichtlijngebieden voor. De aanwezigheid van begroeiing kan 
de uitklimbaarheid van een matig steil tot steil talud voor de meeste diersoorten verhogen. Er 
zijn geen fauna-uitstapplaatsen of zones met natuurvriendelijke oevers voorzien. 
 
-Specifieke doelsoorten in de omgeving zijn: Haas, Bunzing, Steenmarter, Vos 
 
3 – Belangrijkste knelpunten 
-De ingeheide damwanden laten geen ontwikkeling van een oevervegetatie toe. Bovendien 
vormen niet overgroeide lage damwanden een moeilijk te nemen barrière. Er zijn geen echte 
andere barrièreknelpunten aanwezig.  
-De ruimtelijke randvoorwaarden zijn in de eerste plaats gelinkt aan het aanpalend agrarisch 
grondgebruik. De mogelijkheden een meer natuurlijke oeverinrichting en een groter ecologisch 
belang van dit kanaal worden bepaald door het instellen van (minimale – brede) bufferzones 
en het beperken van de negatieve beïnvloeding van de waterweg door agrarische activiteiten. 
-Er zijn geen gegevens van verdrinkingsslachtoffers bekend.  
 
4 – Randvoorwaarden  
De beperkte oeverbreedte op rechteroever en de aanwezigheid van een weg beperken de 
mogelijkheden voor oeverherinrichting.  
Natuurlijke oeverinrichting, het instellen van bufferzones (5-10m) vereist het aankopen en 
beheren van grondstroken langs de waterweg.  
 
5 – Prioriteit ontsnippering 
Een belangrijk deel van deze waterweg heeft nog een sterk natuurlijk uitzicht met rietgordels 
en natuurlijke oevervegetatie. De prioriteitsklasse twee is voornamelijk in zones waar (recente) 
lage damwanden een barrièrewerking voor dieren opleveren. Een deel van de 
oeververdediging is door natuurlijke vegetatie overgroeid waardoor het voor dieren meestal 
uitstapbaar of overklimbaar wordt. Hierdoor kan in bepaalde gevallen de prioriteit na verloop 
van tijd terugvallen tot prioriteit 3a.  
 
Prioriteit 2:  
- OZ04.02: tussen Lo-Reninge en de Slopgatbrug 
- OZ04.04: 1400m stroomopwaarts Fortembrug richting Reninge 
- OZ04.06: vanaf Fortembrug tot voorbij km 11.  
 
Prioriteit 3a:  
- OZ04.03: 1200m stroomopwaarts Slopgatbrug 
 
Prioriteit 3b:  
- OZ04.05: bebouwingskern rond Fortembrug 
 
6 – Voorstel ontsnipperingsmaatregelen  
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In het optimaal scenario worden de houten damwanden overal vervangen door een 
natuurtechnisch oeverprofiel met keuze voor meer natuurlijke oevervegetatie; instellen 
brede(re) bufferzones en plaatselijk afschuinen oevertalud.  
 
Prioriteit 2:  
- OZ04.02: tussen Lo-Reninge en de Slopgatbrug 
- OZ04.04: 1400m stroomopwaarts Fortembrug richting Reninge 
- OZ04.06: vanaf Fortembrug tot voorbij km 11.  
 
In deze zones volstaat het bij (her)aanleg van damwanden om om de 100 meter een zone van 
een vijftal meter te voorzien waar de palen tot voldoende diep (min. 40-50 cm) onder water 
worden ingeheid. Werken in vooruitbouw is gezien de beperkte breedte niet mogelijk. Bij 
bestaande damwanden kan het lokaal wegnemen een alternatieve optie zijn. De oeverzone 
hierachter kan verder lichtjes afgeschuind worden en voorzien van een geleidelijke 
aanloophelling om alles nog beter uitklimbaar te maken. Op vele plaatsen vormt de aanwezige 
oevervegetatie het ideale opstapje naar de oever. Bijkomende kostenintensieve maatregelen 
zijn niet aangewezen. Bij heraanleg van de oeververdediging dient er meer aandacht te gaan 
naar natuurtechnische inrichting. Op terrein kon worden vastgesteld dat dit nog niet altijd het 
geval is.  
 
Prioriteit 3a:  
- OZ04.03: 1200m stroomopwaarts Slopgatbrug:  geen bijkomende maatregelen vereist 
 
Prioriteit 3b:  
- OZ04.05: bebouwingskern rond Fortembrug 
 
Landschappelijk ondersteunende maatregelen zijn o.a. het aanplanten van bijkomende 
bomenrijen en houtkanten op linkeroever. Plaatselijk brede rietkragen laten ontwikkelen. 
Ontsnippering van de plaatselijke weg is weinig wenselijk gezien de lage verkeersdensiteit. 
 
7 – Betrokken actoren   
Waterwegen en Zeekanaal NV – afdeling Bovenschelde; Polder Noordwatering Veurne; 
Gemeentebestuur Alveringem, Lo-Reninge; Landbouwers; Lokale wildbeheereenheden; 
Erkende terreinbeherende verenigingen (bijv. Natuurpunt…); private grondeigenaars,… 
 
 
 

8.7.6 Zone 5, 6 – Kanaal Ieper-Ijzer 
 
ZONE 5, 6  – KANAAL IEPER-IJZER  
 
1 - Situering 
Provincie West-Vlaanderen; Gemeente Lo-Reninge, Houthulst; stad Ieper 
Waterwegtraject: zone 5: 5 km ten zuiden van de samenvloeiing met de Ijzer; zone 6: ligt ten 
noorden van Ieper en de N38 (ring rond Ieper).  
Kaart 5-6 
2 - Algemene beschrijving 
Zone 5 is gesitueerd in de ecologisch zeer belangrijke ‘Ijzerbroeken’, aangeduid als Vogel-, en 
Habitatrichtlijngebied en Ramsar-gebied, en het Blankaart natuurreservaat. Deze natuurlijke 
overstromingsgebieden van de Ijzer staan ’s winters regelmatig onder. De oeverzones zijn 
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grotendeels natuurlijk (uitgezonderd enkele honderden meters betonboord).  
 
Zone 6 is gesitueerd ten noorden van Ieper, op rechteroever komt grotendeels industriegebied 
voor, op linkeroever overweegt een intensief agrarisch gebruik. De kanaaloevers zijn over het 
volledige traject afgeboord met beton. Er zijn wel brede grazige tot houtige bermen aanwezig. 
Ten noorden van Boezinge zijn de kanaalbermen zeer bosrijk en ecologisch waardevol. De 1e 
honderd meter is voorzien van een betonboord. Er liggen geen belangrijke natuurgebieden in 
de omgeving.  
 
-Specifieke doelsoorten in de omgeving zijn: Bunzing, Haas, Steenmarter, Ree, Vos. Voor 
zone 6 wordt Das14  (??) vermeld.  
 
-Er zijn geen fauna-uitstapplaatsen of zones met natuurvriendelijke oevers voorzien op deze 
trajecten. In zone 5 kunnen dieren op de meeste plaatsen op een natuurlijke manier het water 
verlaten.  

  
3 – Belangrijkste knelpunten 
In zone 5 zijn er enkel ter hoogte van de betonboorden barrièreknelpunten te situeren. Vooral 
in de zones waar enkele honderden meter aaneensluitende betonboorden aanwezig zijn 
(meestal langs rechteroever) aangebracht, is nemen van ontsnipperingsmaatregelen 
aangewezen. Gezien het ecologisch belang van het gebied worden deze maatregelen aan 
prioriteit 1 toegekend.  
 
De oeverstructuur van zone 6 is volledig kunstmatig en niet overbrugbaar voor fauna. 
Bovendien vormt het aanpalende industriegebied met parallelle weg een bijkomend knelpunt. 
De N369 is een drukke parallelle verkeersweg op linkeroever. De kans dat dieren die de N369, 
ten westen van het kanaal oversteken, zich te pletter lopen in het kanaal of nabijgelegen 
industriegebied is reël.15  
 
Er zijn geen gegevens bekend van verdrinkingsslachtoffers, hoewel die er in zone 6 
ongetwijfeld zijn.  
 
4 – Randvoorwaarden  
Het industriegebied op rechteroever vormt een harde barrière, de enige valabele 
oversteekmogelijkheid is ten noorden ervan in de omgeving van Boezinge.  
 
Er moet voorzien worden in specifieke faunageleiding.  
 
5 – Prioriteit ontsnippering 
Zone 5: prioriteit 3 t.h.v. betonboorden 
Zone 6: prioriteit 3: bosrijk kanaaltraject ten noorden van Boezinge; prioriteit 2: de hoofdreden 
om hier te ontsnipperen is niet omwille van de potentieel waardevolle ecologische 
verbindingszone, maar eerder om toch een kans te bieden aan fauna die het kanaal daar over 
steekt.   
 
 
Prioriteit 1:  
OZ05.05 : vanaf N369 tot aan 600m ten zuiden van de Grote Martjebrug (Noordschote) 
 

                                                
14 Waarschijnlijk een toevallige zwerver (mond. med. Koen Van Den Berge, INBO) 
15 Op vraag van de stuurgroep werd het meer noordelijk gelegen kanaaltraject bijkomend onderzocht.  
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Prioriteit 2:  
OZ05.03 traject van700m ter hoogt van Boezinge  
 
Prioriteit 3a:  
OZ05.04 tussen Boezinge en de N369 
OZ05.06 traject van 600m ten zuiden van de Grote martjebrug 
OZ05.08 traject vanaf 200m voorbij grote Martjebrug tot aan Ijzer.  
 
Prioriteit 3b:  
OZ05.01 en OZ05.02: vanaf Ieper tot Boezinge  
OZ05.07: omgeving grote Martjebrug  
OZ05.03 traject van 700m ter hoogte van Boezinge  
 
 
6 – Voorstel ontsnipperingsmaatregelen  
 
Prioriteit 1:  
OZ05.05 : vanaf N369 tot aan 600m ten zuiden van de Grote Martjebrug (Noordschote) 
In deze zone kunnen volstaan voorzien worden in zones met betonboorden (breder van 100m). 
Een alternatief is aanschuinen met breukstenen tot tegen de oever totdat deze uitklimbaar 
wordt of een faunauitstapplaats in vooruitbouw. In totaal gaat het om min 2100 m 
betonboorden, er zijn min. 9 grotere faunauitstapplaatsen nodig verspreid over de belangrijkste 
betonoevers (oeverzones van max. 100 m werden niet meegerekend). 
 
Prioriteit 3a:  
OZ05.04 tussen Boezinge en de N369 
OZ05.06 traject van 600m ten zuiden van de Grote martjebrug 
OZ05.08 traject vanaf 200m voorbij grote Martjebrug tot aan Ijzer.  
Deze trajecten kennen een grote graad natuurlijkheid, enkele plaatselijke kleinere knelpunten 
kunnen nog verbeterd: zones met betonoevers van meer dan 100-150m breed vormen een 
knelpunt. In zone OZ05.04 kan een kleine faunatrap de beste oplossing bieden (smalle 
kanaalbreedte). In de andere zones kan eventueel gewerkt worden in voor- of achteruitbouw.  
 
Prioriteit 3b:  
OZ05.01 en OZ05.02: vanaf Ieper tot Boezinge  
OZ05.07: omgeving grote Martjebrug  
OZ05.03 traject van 700m ter hoogte van Boezinge  
 
Langs kanaalzonetraject OZ05.01 en OZ05.02 primeren industriële ontwikkeling en 
watergebonden activiteiten. Langs traject OZ.05.02 kunnen eveneens faunatrappen voorzien 
worden in het grootste deel van het traject om geen kostenintensieve maatregelen te nemen 
aldaar. Als alternatief kan gekozen worden voor de bouw van 2 FUP’s (langs de 
tegenovergestelde oevers) in achteruitbouw net voor de sluis ten westen van Boezinge. Hier 
ligt de grootste kansrijkdom op effectieve ontsnippering. Het traject OZO5.03 is sterk 
ingesloten door verkeerswegen en biedt weinig kansen tot ontsnippering.  
 
Begeleidende maatregelen: het aanplanten van een houtkant in de noord-zuid richting op 
linkeroever van zone OZ05.01 (geleidend naar FUP). Ter hoogte van de fauna-uitstapplaatsen 
opgaand groen voorzien op beide kanaalbermen. Het voorzien van bijkomend buffergroen 
langs de industriezone.  
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7 – Betrokken actoren   
Waterwegen en Zeekanaal NV – afdeling Bovenschelde; Gemeentebestuur Ieper, Lo-Reninge; 
Landbouwers; Lokale wildbeheereenheden; Erkende terreinbeherende verenigingen (bijv. 
Natuurpunt…); private grondeigenaars,… 
 
 

8.7.7 Zone 8 – Kanaal Brugge-Zeebrugge / Boudewijnkanaal 
 
ZONE 8 – KANAAL BRUGGE-ZEEBRUGGE / BOUDEWIJNKANAAL  
 
1 - Situering 
Provincie West-Vlaanderen; Gemeente Brugge  
Waterwegtraject: 2 km ten noorden van Brugge, omgeving van Dudzele  
Kaart 8 
2 - Algemene beschrijving 
Het Boudewijnkanaal is een vrij breed kanaal (70m) met een belangrijke scheepvaartfunctie. 
Op linkeroever (west) ten zuiden van Dudzele (OZ08.01) primeert industriële ontwikkeling. De 
noordelijke linkeroever (ten noorden van de spoorwegbrug tot Zwankendamme) herbergt 
belangrijke poldercomplexen met reliëfrijke graslanden (Uitkerke, Lissewege). Op mesoschaal 
maken deze graslanden deel uit van een ruimer polder(grasland)complex ten noordwesten en 
–oosten van Brugge met o.a. Zuienkerke, Houtave en Meetkerke. Op rechteroever zijn er de 
polders van Dudzele, Damme en Oostkerke. Deze polder- en graslandgebieden hebben een 
zeer groot avifaunistisch belang (o.a. overwinterende ganzen).  
Op linkeroever ten noorden van Zwankendamme primeert industriële ontwikkeling. Op 
rechteroever is deze industriële ontwikkeling voorlopig geconcentreerd tussen Lissewigge en 
Dudzele.  
De noord-zuid richting van het kanaal splitst het noorden van de Provincie West-Vlaanderen 
a.h.w. op. De oeverstructuren zijn sterk kunstmatig bepaald om oevererosie door golfwerking 
tegen te gaan.  
-Specifieke doelsoorten in de omgeving zijn: Bunzing, Haas, Ree 16 (?), Vos 
 
-Er zijn geen fauna-uitstapplaatsen of zones met natuurvriendelijke oevers voorzien.  
 
3 – Belangrijkste knelpunten 
-De fysische aard van het kanaal zelf: breedte, scheepvaartintensiteit en een belangrijk deel 
van de oevers is verstevigd met diverse materialen.  
-Op linkeroever vormt de havenontwikkeling en industriële bedrijvigheid de belangrijkste 
ruimtelijke barrière. De toekomstige ontwikkeling van de polders van Lissewege kan een 
bijkomende belangrijke barrièrewerking in deze regio beteken.  
-Er zijn geen gegevens van verdrinkingsslachtoffers bekend. 
 
4 – Randvoorwaarden  
De verdere havenontwikkeling stelt de belangrijkste randvoorwaarden naar toekomstige 
mogelijkheden voor ontsnippering en mogelijkheden voor inrichting van ecologische 
verbindingszones.  
 
5 – Prioriteit ontsnippering 
Prioriteit 1:  
                                                
16 Het betreft hier hoogst waarschijnlijk een zwervend of ontsnapt exemplaar, in de zuidelijke bosgordel 
van Brugge heeft Ree een kernpopulatie.  
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OZ08.02: traject tussen Herdersbrug en spoorwegbrug in Dudzele  
 
Prioriteit 2:  
OZ08.04: trajectvoorbij zone 3 tot km 8.  
 
Prioriteit 3b: 
OZ08.01: vanaf Brugge tot spoorlijn over kanaal in Dudzele 
OZ08.03: 450m kadegebonden industriële activiteiten vanaf de spoorwegbrug in Dudzele 
400 m kadegebonden activiteiten voorbij zone 02 
OZ08.05: traject van km 8 tot km 9,5 
OZ08.06: Zeebrugse zeehaven (voorbij km 9,5) 
 
Voor deze kanaaltrajecten primeert de industriële ontwikkeling als zeehavengebied.  
 
6 – Voorstel ontsnipperingsmaatregelen  
De prioriteiten inzake ontsnippering hangen samen met de verdere economisch-industriële 
ontwikkeling van het gebied. Op rechteroever ten noorden van de spoorwegbrug zijn bepaalde 
gebieden momenteel nog poldercomplex, in de toekomst primeert echter economische 
ontwikkeling. In het optimaal scenario wordt er voldoende ruime ecologische verbindingszone 
onthouden van industriële ontwikkeling.  
 
Prioriteit 1:  
OZ08.02: traject tussen Herdersbrug en spoorwegbrug in Dudzele, deze zone is door zijn 
ligging tussen twee infrastructuurverbindingen weinig interessant voor toekomstige exploitatie 
of havenuitbreiding. Dit biedt mogelijkheden om de ecologische functie als ‘scharnier’ tussen 
de poldercomplexen tussen beide oevers te fungeren. Deze zone wordt best volledig 
gereserveerd als buffergebied (zonder economische ontwikkeling). De voorkeur gaat uit naar 
een vooroevers met breukstenen en brede plasbermen over een afstand van min. 300 m langs 
beide oevers.  
 
Begeleidende maatregelen in deze zone kunnen bestaan uit: het aanplanten van houtkanten 
en buffergroen langs de spoorwegberm en brede houtkanten loodrecht op het kanaal; 
faunageleidingselementen en rasters ter afscherming van de verkeersweg; het voorzien van 
een faunatunnel of natuurtechnische inrichting van de onderdoorgang van de 
afwateringsgracht op rechteroever. Bredere plasbermen met een goed ontwikkelde 
oevervegetatie maken het plaatje volledig.  
 
Prioriteit 3b: 
OZ08.01: vanaf Brugge tot spoorlijn over kanaal in Dudzele 
OZ08.03: 450m kadegebonden industriële activiteiten vanaf de spoorwegbrug in Dudzele 
400 m kadegebonden activiteiten voorbij zone 02 
OZ08.04: trajectvoorbij zone 3 tot km 8.  
Deze zone zal in de nabije toekomst een verdere industriële en infrastructurele ontwikkeling 
kennen. In deze zones wordt meestal een harde oeverconstructie voorzien (bv. laad- en 
loskaaien) (mond. med. Paul Schroé, MBZ) 
OZ08.05: traject van km 8 tot km 9,5: de oostzijde van deze zone zal op relatief korte termijn 
industrieel ontwikkeld worden.  
OZ08.06: Zeebrugse zeehaven (voorbij km 9,5) 
 
In het algemeen gaat de voorkeur in deze lange en brede kanaalzone uit naar bredere 
oeverzones met een geleidelijke flauwe helling in plaats van puntgerichte maatregelen. Zones 
met asfaltmastiek moeten zo geleidelijk mogelijk worden aangelegd. In de meeste van deze 
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zones is de industriële en infrastructurele ontwikkeling volop aan de gang, of gepland in de 
nabije toekomst. Grootschalige en kostenintensieve ontsnipperingsmaatregelen hebben hier 
weinig zin. Het plaatselijk aanschuinen met breukstenen in zones met betonoevers (vnl. 
linkeroever) kan wel een al dan niet tijdelijke oplossing bieden.  
 
7 – Betrokken actoren   
Dep. Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) – afdeling Maritieme Toegang; Maatschappij van 
de Brugse Zeevaartinrichtingen NV; Havenbedrijf; Gemeentebestuur Brugge, Lokale 
wildbeheereenheden; Erkende terreinbeherende verenigingen (bijv. Natuurpunt, …); private 
grondeigenaars,… 
 
 
 

8.7.8 Zone 9 – Leopoldkanaal, Afleidingskanaal van de Leie /Schipdonkkanaal 
 
ZONE 9 – LEOPOLDKANAAL, AFLEIDINGSKANAAL VAN DE LEIE / SCHIPDONKKANAAL  
 
1 – Situering 
Provincie West-Vlaanderen; Gemeente Damme, Brugge 
Waterwegtraject: in de omgeving van de kruising tussen Damse vaart en het Leopoldkanaal en 
afleidingskanaal van de Leie  
Kaart 9 
2 - Algemene beschrijving 
Deze zone is gesitueerd in waardevolle poldergebieden. Het kanaal van Schipdonk en het 
Leopoldkanaal met hun dijken en bomenrijen vormen een landschappelijk waardevol 
lijnelement. Reliëfrijke en waterrijke poldergraslanden kennen vooral een groot avifaunistisch 
belang (o.a. overwinterende ganzen). Deze waterwegen hebben een grotendeels natuurlijke 
oeverstructuur met grazige vegetatie en rietkragen.  
 
-Specifieke doelsoorten in de omgeving zijn: Bunzing, Haas, Ree, Vos 
 
- De natuurlijkheid van de oevers maakt de aanwezigheid van fauna-uitstapplaatsen overbodig. 
 
3 – Belangrijkste knelpunten 
De N374 vormt het enige barrièreknelpunt.   
-Er zijn geen gegevens van verdrinkingsslachtoffers bekend. 
 
4 – Randvoorwaarden  
Er zijn geen ruimtelijke of andere randvoorwaarden in deze zone.  
Binnen de ecologische gebiedsvisie voor het Leopoldkanaal (Van Kerckvoorde et al.,2004) is 
een minimaal en optimaal natuurstreefbeeld vooropgesteld (zie Figuur 7-11).   
 
5 – Prioriteit ontsnippering 
Prioriteit 3a:  
OZ09.01-03: vanaf het samenkomen van het Leopoldkanaal en het Schipdonkkanaal tot aan 
Zelzatebrug (km 5,5) ten zuiden van Ramskapelle  
 
Prioriteit 3b:  
OZ09.04: vanaf Zelzatebrug tot de monding in de haven van Zeebruggen. Op dit traject 
primeert de haven- en industriële ontwikkeling.  



 

 
 124470015 – eindrapport  pagina 80
project: Ontsnippering van waterwegen in de provincie West- en Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant 
 

 
6 – Voorstel ontsnipperingsmaatregelen  
Prioriteit 3a: 
Niet van toepassing. Een natuurlijke oever zoveel mogelijk behouden. De oevers zijn op de 
meeste plaatsen zacht glooiend. Hierdoor is een rijke moerasvegetatie behouden of 
ontwikkeld. 
 
Prioriteit 3b:  
OZ09.04: in deze zone net voorbij Zelzatebrug dient de oeverversteviging van de eerste 600 m 
zo geleidelijk mogelijk te zijn. Voor de rest van deze zone primeert de haven- en industriële 
ontwikkeling.  
 
7 – Betrokken actoren   
Waterwegen en Zeekanaal NV – afdeling Bovenschelde; Zwin-Polder; Damse Polder; 
Gemeentebestuur Damme, Brugge; Landbouwers; Lokale wildbeheereenheden; Erkende 
terreinbeherende verenigingen (bijv. Natuurpunt, vzw …); private grondeigenaars,… 
 
 
 

 
Figuur 8-11: Minimaal natuurontwikkelingsscenario voor het Leopoldkanaal (Van Kerckvoorde et 
al., 2004)  
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8.7.9 Zone 10 – Afleidingskanaal van de Leie / Schipdonkkanaal 
 
ZONE 10 – AFLEIDINGSKANAAL VAN DE LEIE / SCHIPDONKKANAAL 
 
1 - Situering 
Provincie Oost-Vlaanderen; Gemeente Eeklo, Zomergem, Waarschoot  
Waterwegtraject: in de omgeving van het Leen en Drongengoed, ten zuidwesten van Eeklo  
Kaart 10 
2 - Algemene beschrijving 
Deze zone bevindt zich in de landschapsecologische interessante zone met grote 
aaneensluitende bosgebieden in het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen. We 
vermelding Drongengoedbos, het Leen en de ‘Lembeekse bossen’. Het kanaal van Schipdonk 
doorkruist deze zone van zuid naar noord. Dit kanaal kent nog grotendeels onverharde oevers 
met een goed ontwikkelde oevervegetatie. De dijken met bomenrijen vormen een waardevol 
landschapselement.  
 
-Specifieke doelsoorten in de omgeving zijn: Boommarter, Bunzing, Haas, Ree, Vos. Als 
mogelijke ruimtelijke link tussen verschillende potentiëlel stapsteen- en leefgebieden voor de 
Boommarter verdient deze zone bijzondere aandacht.  
 
3 – Belangrijkste knelpunten 
-Er zijn geen gegevens van verdrinkingsslachtoffers bekend. 
-Natuurlijke oevers maken fauna-uitstapplaatsen overbodig. 
-Mogelijke knelpunten zoals lintbebouwing (bijv. Oostwinkel) en verkeersinfrastructuur zijn 
beperkt aanwezig. 
 
4 – Randvoorwaarden  
Er zijn geen ruimtelijke of andere randvoorwaarden in deze zone.  
 
5 – Prioriteit ontsnippering 
Prioriteit 3a:  
OZ.10.02: vanaf km 18,5 tot 23,5 (ten zuidoosten van Eeklo) 
 
6 – Voorstel ontsnipperingsmaatregelen  
Prioriteit 3a:  
OZ.10.02: vanaf km 18,5 tot 23,5 (ten zuidoosten van Eeklo) 
Niet van toepassing. Een natuurlijke oever zoveel mogelijk behouden.  
Het uitbouwen van ecologische links (door realisatie van bosverbindings- en 
uitbreidingsprojecten) tussen de grote boskernen kan als beleidsprioriteit aandacht verdienen. 
 
7 – Betrokken actoren   
Waterwegen en Zeekanaal NV – afdeling Bovenschelde; Watering De Burggravenstroom, 
Watering De Wagemakersstroom; Gemeentebestuur Eeklo, Zomergem, Waarschoot;; 
Landbouwers; Lokale wildbeheereenheden; Erkende terreinbeherende verenigingen (bijv. 
Natuurpunt, vzw Durme, …); Regionaal Landschap ‘Meetjesland’; private grondeigenaars,… 
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8.7.10 Zone 11 – Kanaal Gent-Oostende (deeltraject Brugge-Oostende) 
 
ZONE 11 – KANAAL GENT - OOSTENDE (deeltraject Brugge-Oostende) 
 
1 - Situering 
Provincie West-Vlaanderen; Gemeente Jabbeke en Brugge  
Waterwegtraject: zone 11 in de omgeving van de Meetkerkse Moeren ten noorden van St.-
Andries;  
Kaart 11 
2 - Algemene beschrijving 
Zone 11 ligt in het kanaaltraject van Brugge naar Oostende (ten westen van Brugge) tussen de 
Meetkerkse moeren en St.-Andries. De omgeving is landschappelijk zeer waardevol met talrijke 
houtkanten, bosjes, reliëfrijke graslanden, sloten etc. Het kanaal ligt op de overgang tussen 
bosrijke uitlopers (kasteelparken) van de zuidelijke parkbosgordel van Brugge (Domein 
Beisbroeck, Domein Tudor,…) naar de poldercomplexen van Zuienkerke, Lissewege, 
Meetkerke etc.  De noordelijke oever is smal en steil en voor het grootste deel afgeboord met 
een brede betonboord. De zuidelijke oever bestaat eveneen grotendeels uit een betonoever of 
een lage stenen boord.   
-Specifieke doelsoorten in de omgeving zijn: Bunzing, Haas, Vos, Ree, Steenmarter.  
-Er zijn geen fauna-uitstapplaatsen of zones met natuurvriendelijke oevers voorzien.  
 
3 – Belangrijkste knelpunten 
Beide oevers in zone 11 zijn uitgerust met een betonboord die niet uitklimbaar is. De 
oeverzone is bovendien erg steil en smal. De noordelijke oever is bijna altijd voorzien van een 
brede betonnen kopbalk. Onverharde oevers komen niet voor, oevervegetatie is overal 
afwezig. Er zijn geen mogelijkheden om het kanaal te verlaten. De stedelijke kern van St.-
Andries vormt een barrièrevormende structuur die doorweven met kasteelparken en 
parkgebieden. Belangrijk pluspunt: de noordelijke oeverzones is zeer verkeersluw, de 
zuidelijke oeverzone is volledig verkeersvrij.  
 
De spoorlijn ten zuiden van dit kanaaltraject vormt een beperkte barrière. De belangrijkste 
infrastructurele barrière vormen de verkeersinfra rond Brugge (ten oosten). Verderop naar het 
zuiden is er nog de A10. In zones waar ontsnipperingsmaatregelen naar waterwegen worden 
gepland, moeten ook specifieke ontsnipperingsmaatregelen genomen worden (op relevante 
plaatsen) in functie van Das en Boommarter. Dit is absoluut noodzakelijk. 
 
-Er zijn geen gegevens van verdrinkingsslachtoffers bekend. 
 
4 – Randvoorwaarden  
In zone 11 zijn de belangrijkste randvoorwaarden: het hoge kanaalwaterpeil (  omliggende 
weilanden in Moeren worden droog gelegd); de smalle en steile oeverzone: verflauwen van de 
oever kan alleen als de dijk wordt afgeschuind en het jaagpad wordt verlegd.  
 
5 – Prioriteit ontsnippering 
 
Prioriteit 1:  
- OZ11.01: vanaf de N31 oostelijk tot aan de brug van Nieuwege  
Dit tracé krijgt een hoge prioriteit gezien de hoge landschapsecologische waarde van de 
omgeving en de (potentiële) scharnierfunctie die het kan vervullen tussen de zuidelijke bosrijke 
gordel van Brugge en de noordelijk gelegen poldergraslandcomplexen. Bovendien zijn er 
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weinig beperkende randvoorwaarden om maatregelen te kunnen nemen.  
 
 
6 – Voorstel ontsnipperingsmaatregelen  
In het meest optimale kan de harde oeververdediging in alle zones vervangen door een 
natuurvriendelijker alternatief (plas-dras, oeverplanten en flauwe uitstaphelling,…) of een 
minimale verharding.  
 
Prioriteit 1:  
OZ11.01: - Het voorzien van vooroevers met smalle plasbermen (min. 2 m – max. 5 m) langs 
beide oevers voor een minimaal tracé van 2500 m stroomopwaarts Nieuwege brug (richting 
Brugge op) en bij voorkeur over de volledige lengte van 4500 m. Een alternatief is het voorzien 
van een fauna-uitstapplaats om de 300m, met tussenin kleinere fauna-uitstapplaatsen om de 
100m. Langs de noordelijke oever kan dit enkel in de kanaalsectie zelf. Langs de zuidelijke 
oever kan in achteruitbouw gewerkt worden, met een flauwe af te schuinen oeverhelling en 
een vooroever van damplanken of breukstenen. Dus in totaal min. 16 grote en 32 kleine 
faunavoorzieningen (traject van 2500 m) of  28 grote en 56 kleine faunavoorzieningen (traject 
4500 m). Als alternatief voor kleinere FUP’s kunnen ook faunatrappen gebruikt worden.  
 
Landschappelijk ondersteunende maatregelen zijn o.a. (1) ter hoogte van de fauna-
uitstapplaatsen opgaand groen voorzien op de kanaaloever i.f.v. herkenning, rust en geleiding; 
(2) het aanplanten van bomenrijen en houtkanten kan landschapsversterkend werken (in zone 
11 zijn er echter al heel wat kleine en grote landschapselementen aanwezig. (3) Het plaatsen 
van geleidingselementen (rasters of schermen) kan zinvol zijn waar barrières moeten gekruist 
worden (bijv. in Zone 11: N367 ten zuiden van Kasteel Blauwe toren); in zones met een 
gelijkmatige kans op migratie (brede corridors) heeft dit weinig zin.  
 
7 – Betrokken actoren   
 
Waterwegen en Zeekanaal NV – afdeling Bovenschelde; Gemeente Brugge, Ruddervoorde,; 
Landbouwers; Lokale wildbeheereenheden; Erkende terreinbeherende verenigingen (bijv. 
Natuurpunt); private grondeigenaars, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)… 
 
 
 

8.7.11 Zone 12 en 14 – Kanaal Gent-Oostende (deeltraject Gent-Brugge) 
 
ZONE 12 en 14 – KANAAL GENT - OOSTENDE (deeltraject Gent-Brugge) 
 
1 - Situering 
Provincie West-Vlaanderen; Gemeente Gemeente Oostkamp en Beernem (zone 12);  
Provincie Oost-Vlaanderen; Gemeente Knesselare en Aalter (zone 14);  
Waterwegtraject: zone 12: tussen Oostkamp en Beernem; zone 14: tussen Knesselare en 
Aalter ten zuiden van het Drongengoed  
Kaart 12, 14 en 14bis  
2 - Algemene beschrijving 
De kanaalbermen ter hoogte van zone 12 tussen Oostkamp en Beernem en zone 14 tussen 
Knesselare en Aalter zijn plaatselijk ecologisch zeer waardevol. Het zijn brede kanaalbermen 
met een hoge graad aan natuurlijkheid. Zone 12 ligt op de overgang tussen de zuidelijke 
bosgordel van Brugge naar mogelijke stapsteengebieden (Drongengoed, Leen, …) ten 
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noorden van het kanaal. Voor soorten als de Boommarter en Das zijn dergelijke 
stapsteengebieden uitermate belangrijk.  
 
-Specifieke doelsoorten voor zone 12 en 14 zijn: Bunzing, Haas, Vos, Ree, Steenmarter, 
Boommarter en Das (zone 12).  
 
-Er zijn geen fauna-uitstapplaatsen of zones met natuurvriendelijke oevers voorzien binnen de 
zones 12 en 14. Over het volledige kanaaltraject tussen Brugge en Gent zijn wel belangrijke 
secties met natuurlijke oeverzones.  
 
3 – Belangrijkste knelpunten 
Op verschillende plaatsen binnen zone 12 en 14 komen harde oeververdedigingen voor (cfr. 
overzichtkaart). Om de ecologische waarde als potentiële verbindingszone te verhogen is een 
meer natuurlijke oeverstructuur aangewezen.  
 
Over het volledige kanaaltraject beschouwd vormt de E40 de belangrijkste parallelle 
barrièrevormende structuur ten zuiden. De gemiddelde afstand bedraagt in rechte lijn hooguit 
2000m, soms slechts 1500meter. Het belang van begeleidende fauna-
ontsnipperingsmaatregelen naar verkeersinfrastructuur kan worden aangetoond door de 
verkeersslachtoffers van enkele belangrijke doelsoorten langs deze barrière. De aandacht 
moet hierbij vooral gaan naar de belangrijke bos- en parkgebieden in de noord-zuid as vanuit 
de zuidelijke Brugse bosgordel.  
 
-Er zijn geen gegevens van verdrinkingsslachtoffers bekend. 
 
4 – Randvoorwaarden  
In de verkennende ecologische gebiedsvisie voor het kanaal Gent-Brugge wordt in zone 12 en 
14 belangrijke natuurontwikkelingsmogelijkheden gezien van de brede kanaalbermen (Van 
Kerckvoorde et al., 2005). Bij een natuurvriendelijk beheer van extensieve begrazing kunnen 
deze bermen evolueren tot zeer waardevolle bermvegetaties. Het ontharden van plaatselijke 
jaagpaden wordt eveneens als maatregel voorzien.  
 
De ontharding van kanaaloevers moet afgestemd zijn op de scheepvaartintensiteit.  
 
Het opheffen (milderen) van de parallelle barrièrewerking van de E40 t.a.v. specifieke 
doelsoorten zoals Boommarter en Das is absoluut noodzakelijk in functie van noord-
zuidontsnippering tussen grotere bosgebieden in West- en Oost-Vlaanderen.  
 
5 – Prioriteit ontsnippering 
Door het Instituut voor Natuurbehoud werd een ecologische gebiedsvisie opgesteld voor het 
kanaaltraject tussen Gent en Brugge. In het kader van deze studie werden prioritaire zones 
aangegeven waar mogelijkheden liggen voor een natuurvriendelijk beheer en ontharding van 
jaagpaden. Een aantal gegevens uit deze studie werden geïntegreerd in het huidig rapport. Op 
basis van de inventarisatiegegevens van de oeverstructuren in deze studie (buiten de zones 
12 en 14) en terreinwerk, werden prioriteiten toegekend aan alle kanaalsecties tussen het 
traject Vinderhoute-Brugge. In onderstaande opsomming worden alleen de belangrijkste zones 
in extenso besproken, voor een situering wordt verwezen naar de overzichtskaart.  
 
Prioriteit 1:  
- OZ12.10 (zone 14) 
- OZ12.12 (zone 14) 
- OZ12.14 
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De meest prioritaire zones in functie van ontsnippering situering zich tussen Aalter en Brugge, 
waar vooral in het stuk van voor Beernem tot Moerbrugge belangrijke kansen liggen om 
landschapsecologische linken te leggen op mesoschaalniveau. De grote stukken onverharde 
oeverzones (inclusief de afgesneden meanders) maken deze zones potentieel zeer interessant 
als verbindingszone voor een aantal kritische doelsoorten zoals Boommarter en Das. Daarom 
is het van belang om de knelpuntzones in deze omgeving weg te werken.  
 
Prioriteit 2:  
- OZ12.03 
- OZ12.05 
- OZ12.08 
- OZ12.11 (zone 14) 
- OZ12.18 (zone 12) 
- OZ12.21 (zone 12) 
 
Prioriteit 3a:  
- OZ12.15 
- OZ12.17 
- OZ12.19 (zone 12) 
 
Prioriteit 3b:  
- OZ12.02 
- OZ12.04 
- OZ12.07 
- OZ12.09 (zone 14) 
- OZ12.13 
- OZ12.16 
- OZ12.20 (zone 12) 
- OZ12.22 (zone 12) 
 
6 – Voorstel ontsnipperingsmaatregelen  
De ontsnipperingsvoorstellen worden toegespitst op de meest kansrijke zones,vnl. tussen 
Aalter en Brugge. Tussen Gent en Aalter liggen minder prioritaire ontsnipperingszones. Hier 
worden een aantal ‘standaard’ maatregelen voorgesteld volgens de voorgestelde principes.  
 
Prioriteit 1:  
- OZ12.10 (zone 14, ten westen van Aalter):  
- OZ12.12 (zone 14) 
- OZ12.14 
 
Voor de meest prioritaire ontsnipperingszones wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke 
zone met een hoge graad van natuurlijkheid. De meest optimale maatregel is het verzachten 
(natuurvriendelijker alternatief of een minimale verharding) van alle harde oeverstructuren om 
een brede passeerbare corridor te creëren. Mogelijkheden zijn het (plaatselijk) vervangen van 
betonoevers en metalen damwanden door natuurtechnische oeverprofielen (plas-dras, 
oeverplanten en flauwe uitstaphelling,…), of het voorzien van vooroeverstructuren die 
geleidelijk hellend aansluiten op deze oevers.  
 
De zones OZ12.10-12 tussen Aalter en St.-Joris vormen een goed voorbeeld van een 
dergelijke corridor, in dit geval tussen de bosgebieden rond Maria-Aalter en het 
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Drongengoedbos. Deze overgangszone van ongeveer 4000 meter breed biedt mits een 
gepaste inrichting en begeleidende maatregelen (ontsnippering E40, landschappelijke 
verbindingselementen versterken) goede kansen voor een aantal doelsoorten. Het minimale 
alternatief is het voorzien van 56 grote fauna-uitstapplaatsen om de 300 m (beide oevers 
samen) en 112 kleinere tussenin.  
 
Ter hoogte van zone OZ12.14 kunnen gelijkaardige maatregelen getroffen om de oever met 
asfaltmastiek te verflauwen met bv. breukstenen (trajectlengte min. 2000 m).  
 
Prioriteit 2:  
In zones met prioriteit 2 kunnen gelijkaardige maatregelen getroffen worden als bij prioriteit 1. 
Een aantal zones met breukstenen oeverbestorting (bv. OZ12.06 en OZ12.08) zijn mogelijks 
passeerbaar. Hier komt het erop aan om de toestand te verbeteren (verflauwen) waar nodig.  
 
In zone OZ12.05 is minimaal langs de noordelijke oever een 18-tal FUP’s nodig (ev. 6-tal grote 
en 12 kleinere) door aanschuining met breukstenen of een plaatselijke vooroever te voorzien.  
In zone OZ12.03 (1600m) een 32-tal FUP’s (ev. 10 grote en 22 kleine).  
 
Prioriteit 3a:  
Bestaande toestand behouden en eventueel verbeteren door specifiek natuurbeheer of 
maatregelen in aanpalende minder optimaal ontwikkelde zones.   
 
Begeleidende maatregelen: een optimaal beheer van oevervegetaties (aangepast maaibeheer, 
begrazing, natuurontwikkeling, ontharding jaagpad,..), ter hoogte van de fauna-uitstapplaatsen 
opgaand groen voorzien op de kanaaloever i.f.v. herkenning, rust en geleiding; het aanplanten 
van bomenrijen en houtkanten als verbinding tussen bestaande boszones en geschikte 
kanaaltrajecten. De ontsnippering van parallelle of dwarse infrastructuur: de E40 als parallelle 
barrièrestructuur vraagt absoluut bijkomende ontsnipperingsmaatregelen naar 
wegeninfrastructuur. Specifiek voor de Das moet bekeken worden waar faunatunnels een 
oplossing kunnen bieden voor kleine tot middelgrote zoogdieren (Brandjes et al., 2002). Voor 
Boommarters kunnen specifieke verkeerstechnische overbruggingen van de autostrade 
heringericht worden tot boombruggen (Kruiding et al., 2005).  
 
Prioriteit 3b:  
In zones met prioriteit 3b volstaat het om bij onderhoudswerken eventueel natuurtechnische 
mogelijkheden toe te passen.  
 
7 – Betrokken actoren   
Waterwegen en Zeekanaal NV – afdeling Bovenschelde; Gemeente Oostkamp, Beernem, 
Knesselare, Aalter, Zomergem, Lovendegem, Evergem; Landbouwers; Lokale 
wildbeheereenheden; Erkende terreinbeherende verenigingen (bijv. Natuurpunt); private 
grondeigenaars, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)… 
 
 
 

8.7.12 Zone 13 – Leopoldkanaal 
 
ZONE 13 – LEOPOLDKANAAL 
 
1 - Situering 
Provincie Oost-Vlaanderen; Gemeente St.-Laureins 
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Waterwegtraject: in de omgeving van het Krekengebied van St.-Laureins  
Kaart 13 
2 - Algemene beschrijving 
Deze zone doorkruist het ecologisch zeer waardevolle polder- en krekengebied van ten 
noorden van St.-Laureins. Belangrijke gebieden in de omgeving zijn de kreekgebieden in de 
aanpalende grensstreek, en de Asseneedse kreken. Het Leopoldkanaal vormt met zijn dijken 
en bomenrijen een landschappelijk waardevol lijnelement. De structuurkenmerken van het 
Leopoldkanaal zijn over het algemeen waardevol. Het Leopoldkanaal bezit namelijk over een 
grote lengte nog een onverdedigde, natuurlijke oever met een interessante oevervegetatie.  
 
-Specifieke doelsoorten in de omgeving zijn: Bunzing, Haas, Ree, Vos.  
-De natuurlijkheid van de oevers maakt de aanwezigheid van fauna-uitstapplaatsen overbodig. 
 
3 – Belangrijkste knelpunten 
-Er zijn geen gegevens van verdrinkingsslachtoffers bekend. 
-Natuurlijke oevers maken fauna-uitstapplaatsen overbodig.  
-Mogelijke knelpunten zoals lintbebouwing (bijv. t.h.v. St.-Laureins en Bentille) en 
verkeersinfrastructuur zijn beperkt aanwezig.  
 
4 – Randvoorwaarden  
Er zijn geen ruimtelijke of andere randvoorwaarden in deze zone.  
Binnen de ecologische gebiedsvisie voor het Leopoldkanaal (Van Kerckvoorde et al.,2004) is 
een minimaal en optimaal natuurstreefbeeld vooropgesteld (zie Figuur 7-11).   
 
5 – Prioriteit ontsnippering 
Prioriteit 3a:  
Bestaande natuurlijke oeverstructuur en oeverzone optimaal behouden, eventueel aangepast 
natuurbeheer (bv.begrazing, maaibeheer).  
 
6 – Voorstel ontsnipperingsmaatregelen  
Niet van toepassing. Een natuurlijke oever zoveel mogelijk behouden. De oevers zijn op de 
meeste plaatsen zacht glooiend. Hierdoor is een rijke moerasvegetatie behouden of 
ontwikkeld. 
 
7 – Betrokken actoren   
Waterwegen en Zeekanaal NV – afdeling Bovenschelde; Generale vrije polders, 
Slependammepolders, Isabellapolder; Gemeentebestuur St.-Laureins; Landbouwers; Lokale 
wildbeheereenheden; Erkende terreinbeherende verenigingen (bijv. Natuurpunt); Regionaal 
Landschap Meetjesland; private grondeigenaars,… 
 
 
 

8.7.13 Zone 15 – Kanaal Roeselare-Leie 
 
ZONE 15 – KANAAL ROESELARE - LEIE 
 
1 - Situering 
Provincie West-Vlaanderen; Gemeente Ingelmunster, Oostrozebeke, Meulebeke 
Waterwegtraject: op een tweetal km vanaf de Leie richting Ingelmunster  
Kaart 15 
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2 - Algemene beschrijving 
De hele regio tussen Roeselare, Izegem, Ingelmunster en Oostrozebeke is sterk verstedelijkt 
met woonkernen, lintbebouwing, verspreide industriële ontwikkeling en 
infrastructuurnetwerken. Het omliggend landschap van het kanaal ter hoogte van zone 15 is 
plaatselijk kleinschalig, maar veelal ingesloten door bebouwing en versnipperd. De zuidelijke 
oever is verstevigd met breukstenen volgens een bijna verticaal profiel, de noordelijke oever 
bestaat uit een betonboord.  
 
-Specifieke doelsoorten in de omgeving zijn: Bunzing, Haas, Steenmarter, Vos 
 
-Er zijn geen fauna-uitstapplaatsen of zones met natuurvriendelijke oevers voorzien. De 
kanaaloevers zijn moeilijk of niet uitklimbaar voor dieren.  
 
3 – Belangrijkste knelpunten 
-De oevers zijn bijna overal verstevigd en niet uitklimbaar voor dieren.  
-Er is sprake van een sterk versnipperd en verstedelijkt landschap waarin van echte 
netwerkvorming of ecologische verbindingszone nauwelijks sprake is.  
De N357 naar Oostrozebeke vormt een parallelle barrière met sterke lintbebouwing. 
Oostrozebeke zelf is grotendeels een ‘lintdorp’ langs deze weg.  
-Er zijn geen gegevens van verdrinkingsslachtoffers bekend. 
 
4 – Randvoorwaarden  
Het Gewestplan geeft een indicatie van toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. In deze zone 
vormt het valleigebied van de Mandel mogelijks een ecologische corridor i.f.v. ontsnippering.  
ruimtelijke of andere randvoorwaarden 
 
5 – Prioriteit ontsnippering 
Prioriteit 3b:  
- Het sterk verstedelijkt en economisch karakter van deze kanaalzone geeft aanleiding tot 

een lage prioriteit inzake ontsnippering.  
 
6 – Voorstel ontsnipperingsmaatregelen  
Als mogelijks (zeer lokaal) kansrijke ecologische verbindingszone geldt het valleigebied van de 
Mandel. De kanaalzone van ongeveer 1 km lengte ten oosten van de Ringbrug komt het meest 
in aanmerking als zone voor ontsnipperingsmaatregelen. Er moet bekeken worden of de 
oeververdediging plaatselijk niet verzacht kan worden: bijvoorbeeld door aanvullen met 
breukstenen onder schuine helling. Kostenintensieve maatregelen maatregelen zijn niet 
aangewezen in deze zone.  
 
Het aanbrengen van landschapsondersteunende lineaire beplanting kan wel een gunstig effect 
sorteren op de geleiding van doelsoorten.  
 
7 – Betrokken actoren   
Waterwegen en Zeekanaal NV – afdeling Bovenschelde; Gemeentebestuur Ingelmunster, 
Oostrozebeke, en Meulebeke; Landbouwers; private grondeigenaars,… 
 
 
 

8.7.14 Zone 16 – Kanaal Bossuit-Kortrijk 
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ZONE 16 – KANAAL BOSSUIT - KORTRIJK  
 
1 - Situering 
Provincie West-Vlaanderen; Gemeente Zwevegem;  
Waterwegtraject: kanaaltraject tussen Zwevegem en Avelgem in de omgeving van de N8  
Kaart 16 
2 - Algemene beschrijving 
Het kanaaltraject Bossuit-Kortrijk heeft een sterk kunstmatig karakter dat aansluit bij de 
Kortrijkse agglomeratie in het noorden. Vanaf Zwevegem is het omgevend landschap 
overwegend agrarisch, doch de relatie tussen kanaal en omgeving is slechts op een handvol 
plaatsen ongeschonden. De woonslierten en industriële bedrijvigheid volgen het kanaal op de 
voet. De zone 16 is gesitueerd in het meest waardevolle deel van dit kanaal (aanduiding als 
VEN-gebied), binnen een zeer open agrarisch landschap met verspreide bebouwing. Lokaal is 
het kanaal er sterk uitgegraven in het landschap en vormt een scherpe reliëfgrens met de 
omgeving. De kanaalbermen zijn hier breed en ecologisch waardevol tot zeer waardevol met 
brede houtkanten en spontane bosopslag.  
 
-Specifieke doelsoorten in de omgeving zijn: Bunzing, Haas, Vos, Steenmarter 
 
-Er zijn geen fauna-uitstapplaatsen of zones met natuurvriendelijke oevers voorzien.  
 
3 – Belangrijkste knelpunten 
-Het volledige kanaaltraject is verstevigd met betonnen oeverhellingen. De hellingen zijn niet of 
nauwelijks uitklimbaar. Van oevervegetatie is geen sprake.  
-De drukste verkeersweg die het gebied doorkruist is de N8 tussen Zwevegem en Avelgem. 
Het centrale gebied ter hoogte van zone 16 is weinig versnipperd.  
-Er zijn geen gegevens van verdrinkingsslachtoffers bekend. 
 
4 – Randvoorwaarden  
De zeer brede en houtige kanaalbermen ter hoogte van zone 16 bieden uitstekende 
mogelijkheden voor oeverherprofilering. Beide asfaltpaden worden in principe enkel gebruikt 
als dienstweg en voor fietsers en wandelaars. Dit gebied heeft momenteel voornamelijk in de 
langsrichting van het kanaal een belangrijke corridorfunctie en functie als leefgebied.  
Er gelden waarschijnlijk een aantal randvoorwaarden vanuit de (relatief hoge) 
scheepvaartintensiteit en/of waterpeilschommelingen door de werking van de nabije sluizen 
(Zwevegem, Moen en Bossuit).  
 
5 – Prioriteit ontsnippering 
Op het volledige kanaaltraject kunnen eigenlijk maar twee (aansluitende) zones worden 
geselecteerd waar ontsnippering relevant is.  
 
Prioriteit 1:  
- OZ16.05 
Dit gebied vormt de enigste kernzone die biologisch waardevol tot zeer waardevol is en 
bovendien bijna zonder ruimtelijke randvoorwaarden (uitgezonderd de N8 in het noordoosten). 
De huidige landschapsecologische functie als corridor is voornamelijk in de langsrichting.  
 
Prioriteit 2:  
- OZ16.04: deze zone sluit aan op zone OZ16.05 maar is een stuk minder interessant, het 

nemen van maatregelen in deze zone zal gunstig zijn voor de meer prioritaire zone.  
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Prioriteit 3b:  
- alle overige zones;  
 
6 – Voorstel ontsnipperingsmaatregelen  
De voorkeur gaat hier uit naar kleinschalige ingrepen i.f.v. kleine tot middelgrote doelsoorten 
(met respectievelijke tussenafstand van 100 m). 
 
Prioriteit 1:  
- OZ16.05 
In deze zone zou de betonnen oeverhelling op rechteroever plaatselijk (minimaal om de 100 m) 
verwijderd moeten worden, dit voor een afstand van 1500m. Deze oevers zijn relatief flauw en 
zeer geschikt om een natuurlijke oeverhelling en –vegetatie te laten ontwikkelen. Hierbij 
kunnen bepaalde zones ‘vernatuurlijkt’ worden volgens natuurtechnische oeverprofielen (plas-
dras, oeverplanten en flauwe uitstaphelling,…). Het verruwen en minder steil maken van de 
betonnen oeverhellingen door aanbrengen van vooroevers met stortsteen/schanskorven en 
afwerking onder flauwer talud met oeverplanten. Een goedkoop alternatief voor de 
flauwhellende betonnen oeverhelling is het aanbrengen van een ruw oppervlak waardoor de 
uitklimbaarheid gegarandeerd wordt. De valleibreedte is zeer ruim en goed gebufferd tegen 
verstoring door zijn ingezonken ligging en beboste flanken. Het bestaande asfaltpad kan 
eventueel worden opgebroken en vervangen door een halfverharding (bv.gestabiliseerde 
dolomiet).  
Op linkeroever kan de betonboord voorzien worden van fauna-uitstapplaatsen (om de 100m) in 
vooruitbouw met een damplank en aanschuining met breukstenen of door wegnemen van de 
betonoever en te werken in achteruitbouw. In totaal moeten een 30-tal lokaties op linker- en 
rechteroever worden aangepast.  
 
Prioriteit 2:  
- OZ16.04: deze zone sluit aan op zone OZ16.05 maar is een stuk minder interessant, het 

nemen van maatregelen in deze zone zal gunstig zijn voor de meer prioritaire zone. 
Optioneel kan hier gekozen worden voor een 10-tal kleine fauna-uitstapplaatsen op elke 
oever.  

 
Begeleidende maatregelen: Landschappelijk ondersteunende maatregelen zijn vnl. 
aangewezen in het omringende agrarisch gebied. Ter hoogte van de N8 kunnen eveneens 
beplantingen worden voorzien. Ontharding van het asfalt jaagpad en vervangen door bijv. 
(gestabiliseerde) dolomiet kan de aanwezige potenties voor natuurontwikkeling nog versterken. 
Natuurvriendelijk beheer van bermen en boszones is sterk aangewezen. Een deel van deze 
bermen wordt reeds als natuurreservaat beheerd.  
 
7 – Betrokken actoren   
Waterwegen en Zeekanaal NV – afdeling Bovenschelde; Gemeentebestuur Zwevegem; 
Landbouwers; Lokale wildbeheereenheden; Natuurpunt; private grondeigenaars,… 
 
 
 

8.7.15 Zone 17, 18 – Afleidingskanaal van de Leie 
 
ZONE 17, 18 – AFLEIDINGSKANAAL VAN DE LEIE  
 
1 - Situering 
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Provincie Oost-Vlaanderen; Gemeente Nevele 
Waterwegtraject: vanaf Deinze – richting Zomergem, ten zuiden van het Kanaal Gent-
Oostende: Zone 17 in de omgeving van Landegem; zone 18 ten noorden van Deinze  
Kaart 17-18  
 
2 - Algemene beschrijving 
Deze zones situeren zich ten noorden van de Leievallei, met als belangrijkste gebieden in de 
omgeving: kasteel van Ooidonk, Latemse meersen, de bosgebieden rond Aalter en Beernem 
en meer naar het noorden toe het Drongengoed en het Meetjesland. Buiten de woonkernen is 
het landschap overwegend agrarisch met verspreid bosjes, populierenaanplanten en 
bomenrijen op de dijken.  
-Specifieke doelsoorten in de omgeving zijn: Bunzing, Haas, Steenmarter, Vos, Ree (incl. 
Damhert) 
-Er zijn geen fauna-uitstapplaatsen of zones met natuurvriendelijke oevers voorzien. Plaatselijk 
zijn wel breukstenen als voorstort van een betonoever aangebracht.  
 
3 – Belangrijkste knelpunten 
De kanaaloevers in beide zones zijn in belangrijke mate versterkt met breukstenen, 
steenbestortingen en beton. Natuurlijke oeverzones komen niet voor langs het traject, 
desondanks is de oevervegetatie en houtige opslag vaak abundant aanwezig.  
In zone 17 vormt de E40 een dwarsende barrièrestructuur. Voor de rest zijn er enkel lokale 
wegen en een spoorlijn. De omgeving van Deinze is het meest verstedelijkt.  
-Er zijn geen gegevens van verdrinkingsslachtoffers bekend. 
 
4 – Randvoorwaarden  
De dijken zijn meestal vrij hoog en redelijk steil, oeverafschuining is niet evident. Gezien de 
beperkte kanaalbreedte (45-tal m) is het voorzien van vooroeverstructuren en plasbermen 
slechts in beperkte mate mogelijk.  
 
5 – Prioriteit ontsnippering 
Prioriteit 2:  
- OZ17.02: tussen Deinze en Nevele (traject van 3 km) 
- OZ17.04: tussen de N437 en de E40 (1800m) 
- OZ17.06: tussen de spoorlijn Gent-Brugge en Overbroek-Kouterslag 
 
Prioriteit 3a:  
- OZ17.05: tussen de E40 en de spoorlijn Gent-Brugge (1600m) 
- OZ17.07: dorpskern van Nevele 
 
Prioriteit 3b: 
- OZ17.01: verstedelijkte omgeving van Deinze 
- OZ17.03: dorpskern van Nevele 
 
6 – Voorstel ontsnipperingsmaatregelen  
Prioriteit 2:  
- OZ17.02: tussen Deinze en Nevele (traject van 3 km) 
- OZ17.04: tussen de N437 en de E40 (1800m) 
- OZ17.06: tussen de spoorlijn Gent-Brugge en Overbroek-Kouterslag 
 
Gezien het vrij frequente scheepvaartverkeer (en bijhorende golfwerking) is het inrichten van 
volledig natuurlijke oeverzones minder evident. Het vervangen van betonoevers door 
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natuurtechnische oeverprofielen (vooroevers of plasbermen, flauwe uitstaphelling,…) is gezien 
de beperkte kanaalbreedte niet mogelijk. De voorkeur gaat uit naar een minimale verharding 
en de ontwikkeling van een natuurlijke oevervegetatie. Het aanschuinen met breukstenen 
tegen de betonoevers wordt reeds op een aantal plaatsen met succes toegepast. Na verloop 
van tijd ontwikkeld zich een stabiele oevervegetatie op deze breuksteenoevers. Het 
aanbrengen van breukstenen kan met tussenafstanden van maximum 100m worden 
toegepast. Voor Ree als doelsoort (o.a. in Latemse meersen, Drongengoed) is deze inrichting 
misschien minder evident. Hiervoor kunnen misschien flauwe uitstapzones met schanskorven 
worden aangelegd welke overdekt kunnen worden met zand. In zone OZ17.02 en OZ17.06 
vormt dit een mogelijke inrichtingsmaatregel.  
 
Prioriteit 3a:  
- OZ17.05: tussen de E40 en de spoorlijn Gent-Brugge (1600m) 
- OZ17.07: dorpskern van Nevele 
 
Behoud van de (semi)natuurlijke oeverstructuur.  
 
Prioriteit 3b: 
- OZ17.01: verstedelijkte omgeving van Deinze 
- OZ17.03: dorpskern van Nevele 
 
7 – Betrokken actoren   
Waterwegen en Zeekanaal NV – afdeling Bovenschelde; Gemeentebestuur Nevele; 
Landbouwers; Lokale wildbeheereenheden; Natuurpunt; private grondeigenaars,… 
 
 
 

8.7.16 Zone 19 – Kanaal Gent-Terneuzen 
 
ZONE 19 – KANAAL GENT-TERNEUZEN  
 
1 - Situering 
Provincie Oost-Vlaanderen; Gemeente Gent, Zelzate, Evergem, Wachtebeke 
Waterwegtraject: tussen Rodenhuizedok en Zelzate-Brug  
Kaart 19 
 
2 - Algemene beschrijving 
De kanaalzone tussen Gent en Terneuzen kent een sterk industriële ontwikkeling als 
zeehavengebied. Belangrijke zones (o.a. ten noorden van Doornzele) werden recent 
opgespoten in functie van verdere ontwikkeling. Langs beide zijden van deze kanaalzone 
komen ecologisch interessante gebieden voor: langs de oostelijke zijde het Heidebos, 
Kloosterbos, Provinciaal domein van Puienbroek; langs de westelijke zijde het Krekengebied, 
Leen,… Het kanaal Gent-Terneuzen is afgestemd op zijn havenfunctie: harde 
oeververdediging, laad- en loskaaien, brede vaarweg,… wat het voor de meeste soorten tot 
een absolute barrière maakt. Indien deze kanaalzone op geen enkele manier oversteekbaar is 
voor dieren, dan vormt ze een absolute noord-zuid gerichte barrière voor het noordelijke deel 
van de provincie Oost-Vlaanderen.  
Als potentieel meest kansrijke zones voor ontsnippering komen twee locaties in aanmerking: 
(1) OZ19.02:  de minst kansrijke van de drie: ten noorden van het Rodenhuizedok in Terdonk 
richting Doornzele; (2) OZ19.03: de verbindingsmogelijkheid tussen de landinrichtingsgebieden 
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‘Zelzate-zuid’ (rechteroever) en ‘Klein Rusland Oost’ of ‘Klein Rusland West’ (linkeroever). De 
meer zuidelijk gelegen kanaalzone biedt praktisch geen ontsnipperingsmogelijkheden aan 
beide zijden van het kanaal. (3) OZ19.05:  ten noorden van Zelzate tussen Kloosterbos - St.-
Francispolder (B) – Canisvlietse kreek (NL) over het kanaal naar het Asseneedse 
krekengebied (B).  
 
-Specifieke doelsoorten in de aandachtszone: Haas, Bunzing, Steenmarter en Boommarter. 
In de omgeving van Sinaai (Waasmunster) ten oosten van het kanaal Gent-Terneuzen komt 
een kleine populatie Boommarter voor. Er wordt een groot belang gehecht aan ontsnippering in 
functie van de zeldzame Boommarter aangezien een aantal mogelijke stapsteengebieden 
(Heidebos, Moervaartvallei, Puyenbroeck, Kloosterbos) naar deze kanaalzone leiden, en het 
kanaal een noord-zuidgerichte barrière vormt doorheen het noordelijke deel van Oost-
Vlaanderen.  
 
Fauna-uitstapplaatsen en natuurvriendelijke oevers komen niet voor in het kanaalgebied.  
 
3 – Belangrijkste knelpunten 
-De Kanaalzone splitst het noorden van de Provincie Oost-Vlaanderen als het ware in twee. De 
economische ontwikkelingen primeren in deze zone. Deze ketting van industriegebieden vormt 
samen met de drukke R4 op linker- en rechteroever een zeer efficiëntie barrière. 
Daartegenover staat het belang van uitwisseling tussen populaties in zowel oostelijke als 
westelijke richting. Westelijk zijn er de krekengebieden, de bosgebieden rond Maldegem en 
Eeklo. Oostelijk zijn er de bosgebieden (o.a. Kloosterbos, Heidebos en Puienbroek). Verderop 
geven de natuur- en valleigebieden van de Moervaart- en Durmevallei aansluiting op het 
Schelde-estuarium.  
 
De potentieel meest kansrijke zone voor ontsnippering ligt net op Nederlands grondgebied ter 
hoogte van de Canisvlietse kreek (OZ19.05). Op rechteroever grenst een waardevol agrarisch 
polder- en krekenlandschap tot aan de kanaaldijk. Belangrijke minpunten zijn de 
kanaalbreedte, op dit smalste traject nog ruim 160 m breedte, de hoge scheepvaartintensiteit 
en oeverversteviging met asfaltmastiek. Op linkeroever is een beperkte zone van een 150 m 
nog onbebouwd.  De zone tussen de landinrichtingsgebieden ‘Zelzate zuid’ en ‘Klein Rusland’ 
(OZ19.03) omvat een zone van ongeveer 500 m kanaaltraject ten zuiden van Zelzate. De 
kanaalbreedte neemt hier snel toe van 160 m (noord) tot meer dan 300 m (zuid). De volledige 
linkeroeverzone bestaat uit verticale damwanden. De zone OZ19.02 ter hoogte van Terdonk 
tenslotte bestaat op rechteroever gedeeltelijk uit braakliggende industriegrond, op linkeroever 
is de oeverzone gedeeltelijk ingenomen door lintbebouwing langs de Terdonklaan. Hierachter 
liggen opgespoten industrieterreinen.  
 
-Er zijn geen gegevens van verdrinkingsslachtoffers bekend.  
 
4 – Randvoorwaarden  
-In het kader van het landinrichtingsproject Gentse Kanaalzone is de VLM momenteel bezig 
met het opstellen van een visie voor 14 ‘koppelingsgebieden’ die meerdere functies vervullen 
als gebieden met meerdere functies die de overgang maken tussen de woonkern en de 
economische zone. Er is slechts één locatie waar koppelingsgebieden over het kanaal op 
elkaar aansluiten: dit geldt enkel voor ‘Zelzate Zuid’ op rechteroever met ‘Klein Rusland West’ 
en ‘Klein Rusland Oost’ op linkeroever.  
-Op de grens tussen Zelzate en Sas van Gent ligt een ambachtelijke KMO-zone 
‘Karnemelkpolder’. De enige mogelijkheid tot ontsnippering ten noorden van Zelzate ligt op 
grondgebied van Sas van Gent, waarbij de mogelijkheid bestaat om grensoverschrijdend 
ontsnipperend te werken: via het gebied van Kloosterbos – St.-Franciscuspolder - 
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Canisvlietsche kreek (NL) – over het kanaal naar Assenede toe. Ook hier zijn de diverse 
barrières te overwinnen: de N49 expresweg, een uitloper van de Ring rond Gent en niet te 
vergeten het kanaal Gent-Terneuzen zelf. Plaatselijk gaat de breedte van 160 m - > 400 m. De 
niet bebouwde en infrastructurele zones op linkeroever zijn beperkt, de kansen op 
ontsnippering zijn rechtevenredig hiermee.  
 
-De zuidelijke kanaalzone vormt bijna een ononderbroken lint van bebouwing en industrie, 
enkel ter hoogte van Terdonk is nog een smalle restzone (tijdelijk?) gespaard gebleven. Ook 
hier vormt de R4 een parallelle barrière tussen de vallei van de Moervaart en de Kanaalzone.  
 
- De verdere havenontwikkeling stelt de belangrijkste randvoorwaarden naar toekomstige 
mogelijkheden voor ontsnippering en mogelijkheden voor inrichting van ecologische 
verbindingszones. 
 
5 – Prioriteit ontsnippering 
Prioriteit 1:  
- OZ19.03 ter hoogte van de landinrichtingsprojecten Zelzate-Zuid en Klein-Rusland over 

een afstand van ongeveer 400 m; 
- OZ19.05: (ten noorden van Zelzate via de Canisvlietsche kreek naar Assenede) biedt de 

beste potenties over een zone van ongeveer 200 m;  
 
Prioriteit 2:  
- OZ19.02 ter hoogte van Terdonk (RO) naar Doornzele (LO), een oeverzone van ca 300 m  
 
Prioriteit 3b: voor het grootste deel van het kanaalzonetraject primeert de industriële 
ontwikkeling als zeehavengebied; desondanks verdient het de voorkeur om in onoverbrugbare 
oeverzones (verticale damwanden etc.) waar geen watergebonden activiteiten plaatsvinden om 
plaatselijk uitstapmogelijkheden te voorzien. Eénzijdige ontsnipperingsmaatregelen ter hoogte 
van hoge damwanden en kaaimuren kunnen hier functioneel zijn voor mens en dier   
 
6 – Voorstel ontsnipperingsmaatregelen  
OZ19.02 ter hoogte van Terdonk-Doornzele:  
- 300 m oeverzone op rechteroever en 200 m op linkeroever waar het talud van verflauwd 

kan worden met eventueel breukstenen en een vooroever om golfwerking te dempen.  
- Begeleidende ontsnipperingsmaatregelen ter hoogte van de R4 zijn noodzakelijk, 

faunageleidingsrasters en eventueel een ondertunneling zijn mogelijke maatregelen. Op de 
industriële restzone tussen de R4 en het kanaal vormt spontane bosontwikkeling een 
gunstige evolutie.  

 
OZ19.03 ter hoogte van de landinrichtingsprojecten Zelzate-Zuid en Klein-Rusland:  
- 800 m ontsnipperingszone ter hoogte van landinrichtingsgebied Klein Rusland en Zelzate 

Zuid;  
- Op linkeroever is geen ruimte en is de oever te steil om de aanwezige metalen damwanden 

weg te nemen en de oever om te vormen tot een natuurvriendelijke oever. De meest 
kostenefficiënte oplossing bestaat in het plaatsen van kleine faunatrappen om de 100 m, in 
totaal minimum 8 kleine faunatrappen op linkeroever. Optioneel kan geopteerd worden om 
één kleine faunatrap te vervangen door een grotere.  

- Op rechteroever is een zone van 350  metalen damwand voorzien te worden van minimum 
3-tal kleine faunatrappen. De 400 m oeverzone ten zuiden van de psychiatrische instelling 
St.-Jan-Baptist is voorzien van asfaltmastiek en/of breuksteen. De breedte van het kanaal 
neemt hier snel toe van circa 160 naar 400 m! De volledige oeverzone kan best voorzien 
worden van een geleidelijke helling in breuksteen met een vooroever om de golfslag op te 
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vangen.  
- Begeleidende maatregelen: op de industriezone op linkeroever komen redelijk wat 

afrasteringen voor, ofwel worden deze (plaatselijk) weggenomen of voorzien van 
faunarasters (specifieke doorkruipluiken).  

- Begeleidende maatregelen: op rechteroever de aanleg van een brede geleidende houtkant 
(min. 10-15 m breed) in de zone tussen St.-Jan-Baptist en Sidmar vanaf de bestaande 
boszones loodrecht naar de kanaaloever.  

-  
 
OZ19.05 ten noorden van Zelzate via de Canisvlietsche kreek:  
- Grensoverschrijdend ontsnipperingsvoorstel voor een zone van ongeveer 200 m op de 

Belgisch-Nederlandse grens (Canisvlietsche kreek).  
- Op rechteroever 200 m asfaltmastiek vervangen door fijnere breuksteen gecombineerd met 

een lichte afschuining van de oever en het inrichten van een vooroever om de sterke 
golfslag te dempen.  

- Op linkeroever dient in het optimale geval een betonnen aanlegkade over een afstand van 
ongeveer 100 m opgebroken worden en vervangen door geleidelijk hellende oever met een 
vooroever van breukstenen om de golfslag op te vangen. Deze vooroever wordt 
doorgetrokken over een afstand van 100 m naar het noorden (dus min. 200 m in totaal).  

- Begeleidende maatregelen op linkeroever zijn het aanbrengen van een bufferscherm van 
beplanting en een geleidingsraster om fauna weg te leiden naar het westelijk gelegen 
openruimtegebied (en weg uit het noordelijk gelegen industriegebied). 

 
Alle noodzakelijke maatregelen die een ontsnippering mogelijk maken moeten uitgevoerd 
worden, dit binnen de randvoorwaarden van de functie als zeehavengebied.  
 
Bij toekomstige herinrichtingsmaatregelen van oeverstructuren verdienen breuksteenhellingen 
de voorkeur op bijv. verticale damwanden, betonoevers of asfaltmastiek.  
 
7 – Betrokken actoren   
Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Afdeling Maritieme Toegang; 
Gemeentebestuur: Gent, Wachtebeke, Zelzate, Evergem; Gemeentelijk Autonoom 
Havenbedrijf; Landbouwers; Lokale wildbeheereenheden; Natuurpunt; private grondeigenaars, 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)… 
 
Internationale contacten: Sas van Gent, … 
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Figuur 8-12: Situering ‘koppelingsgebieden’ in de nabijheid van aandachtszone 19 in relatie tot 
gewestplanbestemmingen (bron: landinrichtingsproject  

 
 

8.7.17 Zone 20, 21 – Moervaart 
 
ZONE 20, 21 – MOERVAART  
 
1 - Situering 
Provincie Oost-Vlaanderen; Gemeente Lokeren, Stekene, Moerbeke en Lochristi  
Waterwegtraject: ten zuiden van Moerbeke in de ‘bocht’ van de Moervaart  
Kaart 20-21 
 
2 - Algemene beschrijving 
De Moervaartvallei vormt een ecologisch belangrijk verbindingsgebied in het noorden van de 
Provincie Oost-Vlaanderen. Dit wordt ook weerspiegeld in de afbakening van het VEN. Naast 
natte meersen en hooilanden komen ook heel wat boszones in het valleigebied voor. 
Belangrijke gebieden in de omgeving zijn o.a. de vallei van de Zuidlede met aansluiting op 
Puienbroek, het Heidebos (link naar de kanaalzone), de bosgebieden in Stekene en 
Waasmunster. Een belangrijk deel van het Moervaarttraject is nog natuurlijk, bepaalde delen 
werden volgens natuurtechnische principes ingericht. Dit zijn ecologisch en landschappelijk 
waardevolle zones met een rijke structuurvariatie en ecologische verscheidenheid. 
 
-Specifieke doelsoorten in de omgeving zijn: Bunzing, Haas, Steenmarter, Vos, Ree. Voor 
zone 21 geldt Boommarter absoluut als bijkomende doelsoort (populatie in Sinaai).  
 
-Er zijn reeds zone met natuurvriendelijke oevers voorzien.  
 
3 – Belangrijkste knelpunten 
-Op heel wat plaatsen langs de Moervaart werden betonnen elementen en gestapelde 
schanskorven aangewend als oeververdediging (bv. op de linkeroever ten zuiden van de 
woonkern van Wachtebeke, op de rechteroever ten zuiden van de woonkern van Moerbeke, 
bepaalde trajecten tussen de Daknambrug en de Heirbaanbrug).  
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-Er zijn geen gegevens van verdrinkingsslachtoffers bekend.  
 
4 – Randvoorwaarden  
Er werd een verkennende ecologische gebiedsvisie voor de Moervaart opgesteld.  
 
5 – Prioriteit ontsnippering 
In de ecologische gebiedsvisie van de Moervaartvallei worden een aantal 
ontwikkelingsscenario’s voorgesteld. Met betrekking tot de oeverstructuur wordt voorgesteld 
om voor het grootste deel van de Moervaart een onverdedigde oeverstructuur te behouden, en 
in een aantal zones natuurtechnische inrichting toe te passen zoals aanleg van plasbermen en 
steenbestorting.  
 
Prioriteit 1:  
- OZ20.02: Moervaarttraject tussen afsplitsing van Zuidlede en de brug t.h.v. Zwaanaarde.  
 
Prioriteit 2:  
- OZ20.04 
- OZ20.06 
 
Behoud van de natuurlijke oeverzones staat voorop, schanskorven en perkoenpalen worden 
vervangen door natuurtechnische inrichtingsmaatregelen zoals plasbermen en steenbestorting. 
 
Prioriteit 3:  
- OZ20.03 
- OZ20.05 
 
6 – Voorstel ontsnipperingsmaatregelen  
Prioriteit 1:  
- OZ20.02 
De aanwezigheid van (al dan niet) gestapelde schanskorven langs beide oevers in deze 
ontsnipperingszone zijn typerend. Het vervangen van de harde oeververdediging door 
natuurtechnische inrichting (bv. vooroeverconstructie van perkoenpalen en gevlochten 
wilgentenen met daarachter een plasberm). De breedte van de plasberm kan aangepast 
worden om eventueel bijkomende (vis)paaiplaatsen en moerasvegetatie te creëren.  
 
Prioriteit 2:  
- OZ20.04 
- OZ20.06 
 
Behoud van de natuurlijke oeverzones staat voorop, schanskorven en perkoenpalen worden 
vervangen door natuurtechnische inrichtingsmaatregelen zoals plasbermen en steenbestorting. 
In het beste geval wordt de harde oeververdediging in alle zones vervangen door een 
natuurvriendelijker alternatief of een minimale verharding: bv. vooroeverconstructies met 
wilgentenen, bioafbreekbare kokosrollen die voorbeplant zijn, …; of waar mogelijk herstel van 
de natuurlijke oeverstructuur. Vervangen van schanskorven en betonelementen door 
natuurvriendelijke oeververdediging: o.a. ter hoogte van woonkern van Wachtebeke op 
linkeroever, op de rechteroever ten zuiden van de woonkern van Moerbeke, bepaalde trajecten 
tussen de Daknambrug en de Heirbaanbrug,… Stortstenen kunnen een goed alternatief 
vormen. Een goed alternatief voor de aanleg van plasbermen is het gebruik van grove 
steenbestortingen als natuurtechnische maatregel tot het verbeteren van de oeverstructuur. 
De aanleg van plasbermen met behulp van een wiepenconstructie is mogelijk. Vooral op 
plaatsen waar de vaart iets breder is, kan een dergelijke plasberm aangelegd worden. Op 
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plaatsen met lage achterliggende meersen, zoals dit het geval is ter hoogte van de 
Moervaartmeersen en stroomafwaarts Wachtebeke, kan er in combinatie met de plasberm een 
brede moeraszone ontwikkeld worden die aansluit op de rivier. Deze zone kan tevens dienst 
doen als vispaaiplaats. Spontane vegetatieontwikkeling op deze nieuwe verdedigingen zal er 
op termijn voor zorgen dat de oever op een natuurlijke wijze wordt verstevigd. 
Ooibosontwikkeling, struwelen en riet vormen een uitstekende verdediging tegen golfslag door 
de doorworteling van de oever. W&Z nam reeds het initiatief tot de aanleg van plasbermen met 
zachthellende oevers. 
 
Prioriteit 3a:  
- OZ20.02 
- OZ20.04 
 
7 – Betrokken actoren   
Waterwegen en Zeekanaal NV – afd. Bovenschelde; Polder Moervaart en Zuidlede; Polder 
Sinaai-Daknam; Polder van Moerbeke; Gemeentebestuur Stekene, Lokeren, Lochristi, 
Moerbeke Landbouwers; Lokale wildbeheereenheden; Erkende terreinbeherende verenigingen 
(Natuurpunt, vzw Durme); private grondeigenaars,… 
 
 
 

8.7.18 Zone 23, 24 – Zeekanaal Brussel-Schelde, Kanaal Brussel-Charleroi   
 
ZONE 23, 24 – ZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE, KANAAL BRUSSEL-CHARLEROI  
 
1 – Situering 
Zone 23: Provincie Vlaams-Brabant;gemeente Kapelle-Op-Den-Bos, Grimbergen;  
Waterwegtraject: Ten noorden van Brussel en ten zuiden van Kapelle-Op-Den-Bos in 
omgeving van Bos van Aa en ’s Gravenbos. 
Zone 24: Provincie Vlaams-Brabant;gemeente Drogenbos, Linkebeek  
Waterwegtraject: Ten zuiden van Brussel, ter hoogte van Drogenbos;  
Kaart 23-24, 24bis  
 
2 - Algemene beschrijving 
In de (ruime) omgeving van aandachtszone 23 langs het Zeekanaal Brussel-Schelde liggen 
volgende ecologische stapstenen en kerngebieden: Blaasveldbroek, Heindonk, Hazewinkel, 
Wormelaar, Zennevallei, Bos van Aa, ’s Gravenbos, Kattemeuterbos, …Het kanaal is zeer 
belangrijk voor de scheepvaart, de oeverstructuren zijn zeer sterk verdedigd met betonnen 
platen, kaaimuren, damplaten,... Dergelijke structuren zijn onoverbrugbaar voor dieren.  
 
Zone 24 ligt in een randstedelijke regio met een sterke verstedelijking. Directe ruimtelijke linken 
naar natuurgebieden in de omgeving ontbreken of worden door allerlei infrastructuren 
versnipperd. De belangrijkste kerngebieden in de omgeving zijn o.a. de Zennevallei, 
Zoniënwoud, Hallerbos, en verschillende grotere boskernen in Waals-Brabant.  
 
-Specifieke doelsoorten voor beide zones zijn: Bunzing, Haas, Steenmarter, Vos, Ree. Voor 
zone 24 wordt ook Das als doelsoort opgenomen (cfr. § Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden.). In functie van deze doelsoort werd de aandachtzone uitgebreid ten zuiden van 
Halle tot op de grens met de provincie Waals-Brabant. De concrete mogelijkheden tot 
ontsnippering werden op terrein en desktop gescreend.  
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-Ten zuiden van de aandachtzone 23 in Humbeek (ongeveer t.h.v. het Kattemeuterbos) komen 
plasbermen voor met damplaten langs rechteroever, op rechteroever vormen breukstenen de 
vooroever. Langs de openingen in de vooroever kunnen dieren het kanaal verlaten. Ter hoogte 
van zone 24 werd dit niet aangetroffen.  
 
3 – Belangrijkste knelpunten 
Langs zone 23 bestaat een groot deel van de oevers uit verticale damwanden of betonoevers. 
Deze zijn niet uitklimbaar voor fauna. De breedte en scheepvaartintensiteit verminderen de 
oversteekkansen voor fauna. Er zijn geen autosnelwegen of andere hoofdwegen parallel aan 
het kanaal, lokale wegen komen wel voor langs het kanaal (o.a. tussen Kapelle-Op-Den-Bos 
en Humbeek ligt een tweevaksweg op rechteroever, op linkeroever is dit enkel een jaagpad. In 
de omgeving van Kapelle-Op-Den-Bos komt heel wat watergebonden bedrijvigheid voor (o.a. 
industriële site Eternit).  
 
In zone 24 vormt de sterke verstedelijkingsgraad en de aanwezigheid van verschillende 
parallelle infrastructuren (Ring, N6), het knelpunt inzake ontsnippering. Het ontbreken van 
directe ruimtelijke links met omliggende ecologische kerngebieden vermindert de kans op 
effectieve uitwisseling. Slechts een deel van de zone heeft als bestemming agrarisch gebied, 
de rest werd aangeduid als woongebied.  
 
4 – Randvoorwaarden  
-Het Gewestplan geeft een bijkomende indicatie voor de potenties tot ontsnippering op langere 
termijn. Voor aandachtzone 23 is de zone van het Bos van Aa aangeduid als Natuurgebied en 
Reservaatgebied. Het Bos van Aa en ’s Gravenbos werden bovendien afgebakend als VEN-
gebied en Habitatrichtlijngebied ‘Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek’. 
In de studie ‘Ontwikkelingsperspectief Brussels Zeekanaal’ (Studiegroep Omgeving, 1998) 
worden acht assen van met elkaar verbonden natuurgebieden onderscheiden, hiervan zijn 
volgende relevant voor aandachtzone 23:  

 (2) voormalig vliegveld Grimbergen) – Kattemeutersbos – Kesterbeekvallei – Wormelaar – 
kasteelpark Relegem; 

 (3) Velaertsbos – ’s Gravenbos – Bos van Aa – Kollintenbos – Lare- en Aa-beekvallei – 
Zennegat; 

 (7) Zeekanaal als schakel tussen Tangebeekvallei –Kattemeutersbos – ’s Gravenbos – Bos 
van Aa en Tisseltse bossen.  
 
-Voor zone 24 wordt in het actieprogramma van het strategisch beleidsplan kanaal Brussel-
Charleroi (Buck Consultants International) vermeld onder actie 18 – ‘ontwikkelen Lot (Beersel) 
als laagdynamisch toeristisch knooppunt voor de passagiersvaart (vastleggen van 
randvoorwaarden, bepalen van stromen recreanten op de oevers’. Actie 14 omvat het 
‘opstellen actieprogramma aanleg van natuurvriendelijke oevers ten zuiden van Lot’. Vooral in 
de omgeving van zone 24 zijn parallelle ontsnipperingsmaatregelen van wegeninfrastructuur 
zeer belangrijk. Vooral de ontsnippering van de E19 die het Hallerbos in westelijke en 
zuidelijke richting afsnoert van meer zuidelijk gelegen bosgebieden in Waals Brabant (Ittre, 
Braine-le-Chateau en Tubize). Ten westen van het kanaal vormen de E42 en de N8 barrières. 
Ten zuiden van Halle bevindt zich een zone die landschappelijk waardevol tot zeer waardevol 
is, en aansluiting geeft richting Hallerbos en de grote bosgebieden ten noorden van Braine-Le-
Chateau.   
 
5 – Prioriteit ontsnippering 
Omgeving van zone 23:  
Prioriteit 1:  
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- OZ23.05: verbindingszone tussen Bos van Aa (RO) en ’s Gravenbos (LO) 
Prioriteit 2:  
- OZ23.03: aanpalende zone ten noorden van zone OZ23.02 
Prioriteit 3a:  
- OZ23.02: traject van 1200m ten oosten van Humbeek  
Prioriteit 3b:  
- OZ23.04: bebouwingskern ’t Sas in aansluiting op Humbeek 
- OZ23.06: zone van 1800m tussen ’s Gravenbos en Bos van Aa.  
 
Voor de omgeving van zone 24: er werd bijkomend gezocht naar ontsnipperingsmogelijkheden 
ten noorden en zuiden van Halle;  
Prioriteit 1:  
- OZ24.01: ten zuidwesten van Halle, tussen Lembeek en Tubize (Waals-Brabant) 
Deze zone ligt in vogelvlucht op 1600m van de grote boskernen ten noorden van Braine-Le-
Chateau (o.a. Lembeekbos). Het is landschappelijk de minst versnipperde zone van het 
volledige traject ten zuiden Brussel.  
Prioriteit 2:  
- OZ24.02: ten oosten van Lembeek: vooral het valleigebied op rechteroever is plaatselijk 

landschappelijk waardevol, de woonkern van Lembeek en de N8 vormen een barrière op 
linkeroever.  

- OZ24.04: traject van 1500m ten noorden van Halle (Buizingen), geflankeerd door de 
Zennevallei op rechteroever en industriële ontwikkeling op linkeroever.  

 
Prioriteit 3b:  
- OZ24.03: de stadskern van Halle 
- OZ24.05: de sterk versnipperde kanaalzone tussen Huizingen, Lot en Ruisbroek 
 
6 – Voorstel ontsnipperingsmaatregelen  
Omgeving van zone 23:  
De beste mogelijkheden voor ontsnippering situeren zich ruwweg op het traject tussen de 
Verbrande brug in Willebroek en het sluizencomplex ten zuiden van Kapelle-op-den-bos. 
 
Prioriteit 1:  
- OZ23.05: verbindingszone tussen Bos van Aa (RO) en ’s Gravenbos (LO) 
Het volledig vernatuurlijken van de harde oeverzones is enkel aangewezen in zones met de 
hoogste potenties, én de ruimtelijke mogelijkheden hiertoe. De ultieme barrièrewerking van het 
kanaal tussen de ecologische kerngebieden van Bos van Aa en ’s Gravenbos. Hier verdient 
het de voorkeur om de damwanden te verwijderen door natuurtechnische oeverprofielen. De 
kanaalbreedte is hier wel iets smaller (i.v.m. zone OZ23.02) waardoor het toepassen van 
vooroevers en plasbermen minder haalbaar is. In deze sectie is het aangewezen om brede 
fauna-uitstapplaatsen te voorzien in achteruitbouw om de 300m en kleinere uitstapplaatsen 
tussenin om de 100 m. Als goedkoper alternatief voor de kleine FUP’s kunnen eventueel 
faunatrappen geplaatst worden ter hoogte van verticale damwanden. Ter hoogte van de FUP’s 
moeten damwanden de golfwerking verminderen. De oever dient afgeschuind tot een flauwe 
uitstaphelling. Minimum 12 FUP’s in achteruitbouw, en tussenin 24 kleinere 
uitstapvoorzieningen.  
 

Landschappelijk ondersteunende maatregelen zijn o.a. ter hoogte van de fauna-
uitstapplaatsen opgaand groen voorzien op de kanaaloever i.f.v. herkenning, rust en geleiding. 
Vanuit de boszones kunnen houtkanten worden aangelegd naar de FUP’s als 
geleidingselement.  
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Prioriteit 2:  
- OZ23.03: aanpalende zone ten noorden van zone OZ23.02 
In deze zone kunnen de plasbermen vanuit zone OZ23.02 misschien uitgebreid worden tot 
hier.  
Prioriteit 3a:  
- OZ23.02: traject van 1200m ten oosten van Humbeek  
Prioriteit 3b:  
- OZ23.04: bebouwingskern ’t Sas in aansluiting op Humbeek 
- OZ23.06: zone van 1800m tussen ’s Gravenbos en Bos van Aa.  
 
Voor de omgeving van zone 24: er werd bijkomend gezocht naar ontsnipperingsmogelijkheden 
ten noorden en zuiden van Halle;  
Prioriteit 1:  
- OZ24.01: ten zuidwesten van Halle, tussen Lembeek en Tubize (Waals-Brabant) 
De maatregelen in de zone kunnen erin bestaan om de bestaande schanskorven beter 
uitstapbaar te maken door de oeverzone geleidelijker aan te schuinen, evenals de 
breuksteenzone onder water. Het totale aan te schuinen traject bedraagt 550 m per oever. De 
beperkte kanaalbreedte laat het aanleggen van smalle plasbermen niet toe.  Begeleidende 
landschappelijke maatregelen bestaan erin om ecologische verbindingsstructuren te 
verbeteren en aan te leggen. Een concrete mogelijkheid bestaat erin om een 
beekbegeleidende boszone te ontwikkelen vanuit het Lembeekbos via de Lembeekbosbeek en 
de Rivière de Vraimont naar de boszone langs het kanaal. Ontsnipperingsmaatregelen op het 
Waals-Brabantse traject zijn eveneens wenselijk. Het valleigebied van de Zenne is er 
plaatselijk erg waardevol. De spoorweg bevindt zich op een viaduct, de aanwezigheid van 
rasters vormt wel een probleem naar migrerende fauna.  
Prioriteit 2:  
- OZ24.02: ten oosten van Lembeek: vooral het valleigebied op rechteroever is plaatselijk 

landschappelijk waardevol, de woonkern van Lembeek en de N8 vormen een barrière op 
linkeroever.  

In deze zone moeten de maatregelen gericht zijn op het vermijden van 
verdrinkingsslachtoffers, eerder dan migratie te bevorderen. De woonkern van Lembeek vormt 
immers een quasi totale barrière. Het plaatselijk verflauwen van de oever en het voorzien van 
een geleidelijke helling van breukstenen vormt hier de meest aangewezen maatregel. Dit kan 
bij voorkeur om de 100m gebeuren langs beide oevers voor een traject van een 800-tal meter. 
Plaatselijk zijn dergelijke voorstorten met breukstenen reeds aanwezig.  
 
- OZ24.04: traject van 1500m ten noorden van Halle (Buizingen), geflankeerd door de 

Zennevallei op rechteroever en industriële ontwikkeling op linkeroever.  
Deze zone van de laatste kans is sterk geïndustrialiseerd maar heel lokaal kunnen 
gelijkaardige maatregelen zoals in zone OZ.24.02 aangewezen zijn. Een traject van 300 m ter 
hoogte van de zone voor “Natuurtuin & Compostsite van Eizingen”.  
 
Prioriteit 3b:  
- OZ24.03: de stadskern van Halle 
- OZ24.05: de sterk versnipperde kanaalzone tussen Huizingen, Lot en Ruisbroek 
Gezien de sterke versnipperingsgraad en bewoning is het moeilijk om hier ecologische 
verbindingszones te realiseren, kostenintensieve maatregelen worden bij voorkeur in andere 
aandachtszones ingezet.  
 
Landschapsversterkende maatregelen kunnen ondersteund worden vanuit het strategisch 
beleidsplan voor het kanaal Brussel-Charleroi (bron: strategisch beleidsplan kanaal Brussel-
Charleroi; Buck Consultants International): actie 23: actieprogramma aanleg van bomenrijen 
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(Agentschap voor Natuur en Bos, Waterwegen en Zeekanaal NV, gemeenten, vissers, 
bedrijven).  
 
7 – Betrokken actoren   
Voor zone 24 wordt in het actieprogramma van het strategisch beleidsplan voor het kanaal 
Brussel-Charleroi volgende actoren vermeld: Waterwegen en Zeekanaal NV – afdeling 
Zeekanaal (vroegere NV Zeekanaal); Toerisme Vlaams-Brabant, vzw Kanaaltochten Brabant, 
Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën; Agentschap voor Natuur en Bos; gemeenten 
(Drogenbos, Linkebeek, Beersel, St.-Pieters-Leeuw), grondgebruikers, natuurverenigingen, 
Lokale wildbeheereenheden, recreanten, regionaal landschap Dijleland, landbouwers, Instituut 
voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)… 
 
Voor zone 23: eveneens gemeenten Kapelle-Op-Den-Bos, Grimbergen;  
 
 
 

8.7.19 Zone 26 – Kanaal Leuven-Dijle  
 
ZONE 26 – KANAAL LEUVEN - DIJLE  
 
1 - Situering 
Provincie Vlaams-Brabant; Gemeente Kampenhout, Haacht 
Waterwegtraject: in de omgeving van Haacht station  
Kaart 26 
 
2 - Algemene beschrijving 
Deze zone vormt een contactzone tussen belangrijke bosgebieden in het zuiden rond Veltem-
Beisem (Silsembos, Kareelbos,…), in het westen het kasteeldomein de Ribeaucourt en 
Hellebos, in de omgeving van Holsbeek en Rotselaar tenslotte zijn er eveneens belangrijke 
bosgebieden gesitueerd. De aandachtzone zelf wordt deels begrensd door residentiële 
bebouwing (‘parkbossen’), industriegebied en kasteeldomeinen. De oeverstructuur over het 
volledige traject is van oorsprong kunstmatig met breukstenen op beide oevers onder een 
helling van 6/4. Enkel ter hoogte van de jachthaven en plaatselijke bedrijvigheid komen 
betonnen aanmeerkades voor. De breukstenen zijn voor het grootste deel begroeid met een 
grazige tot kruidige vegetatie waardoor de uitklimbaarheid voor dieren schijnbaar 
gegarandeerd is.  
-Specifieke doelsoorten in de omgeving zijn: Bunzing, Haas, Steenmarter, Vos, Ree (veel) 
-Er zijn geen fauna-uitstapplaatsen of zones met natuurvriendelijke oevers voorzien. De matige 
en begroeide helling stellen dieren in staat het kanaal te verlaten.  

 
3 – Belangrijkste knelpunten 
-De oeverstructuur van het kanaal is volledig kunstmatig, door het gebruikte type materiaal 
(breukstenen, los of in schanskorven; beton) en de doorworteling met planten geeft de 
begroeiing een vrij natuurlijke indruk.  
-Barrières binnen deze aandachtzone zijn o.a. een industriezone langs het kanaal (ten 
noorden van OZ26.04), verspreide lint- en residentiële bebouwing en de twee hoofdwegen 
(N26, N21) die elkaar kruisen in de aandachtzone. Ten oosten van de N21 liggen de N26 en 
het kanaaltraject zeer dicht evenwijdig aan elkaar. In deze relatief smalle bufferzone primeren 
bedrijvigheid en lintbebouwing. Ter hoogt van de kruising tussen N21-N26 en het kanaaltraject 
vormen de aanlegkades van een plezierjachthaven een onuitklimbare hindernis.  
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-Er zijn geen gegevens van wilde diersoorten als verdrinkingsslachtoffer, er zijn wel enkele 
schapen verdronken in het kanaal, waar exact is niet geweten (mond. med. sluiswachter).  
 
4 – Randvoorwaarden  
-De oeverzone is meestal vrij smal (max. 3-5m), meestal met een jaagpad ernaast. De 
noordelijke oeverzone langs het kanaaltraject ten oosten van Haacht wordt op korte afstand 
begrensd door N26 met lintbebouwing en KMO’s als ruimtelijke ontwikkeling.  
-Acties en maatregelen in Strategisch beleidsplan kanaal Leuven-Dijle (Technum, 2000):  
>acties ter behoud en aanleg van (vis)paaiplaatsen; 
>acties ter aanleg van natuurvriendelijke oevers: aanleg van natuurvriendelijke oevers met 
meer natuurlijke begroeiing en aanplanting;  
>acties ter bepaling van de te beschermen open ruimte en groengebieden;  
>instandhouden en vervangen van karakteristieke bomenrijen, alsook andere lijn- en 
puntvormige landschapselementen.  
  
5 – Prioriteit ontsnippering 
Prioriteit 2:  
- OZ26.05: traject vanaf kruising N21-N26 tot aan Sas van Boortmeerbeek 
Op dit traject komen plaatselijk enkele knelpunten voor, de zuidelijke oeverzone is voor het 
grootste deel goed uitklimbaar, evenals een groot deel van de noordelijke oeverzone.  
 
Prioriteit 3a:  
- OZ26.03: traject van 2300m vanaf N288 
De oeverstructuur is flauw en goed uitklimbaar, de omgeving is waardevol tot zeer waardevol.  
 
Prioriteit 3b:  
- OZ26.04: N21-N26 traject ten zuiden van Haacht, oostelijk van kruising N21-N26 tot en met 

jachthaven  
De KMO-zone ten noorden ervan, de aanwezigheid van een jachthaven en de kruising van 
N21 en N26 zijn bepalend voor de lage prioriteit.  
 
6 – Voorstel ontsnipperingsmaatregelen  
Prioriteit 2:  
- OZ26.05: traject vanaf kruising N21-N26 tot aan Sas van Boortmeerbeek 
Op dit traject komen plaatselijk enkele knelpunten voor, de zuidelijke oeverzone is voor het 
grootste deel goed uitklimbaar, evenals een groot deel van de noordelijke oeverzone. Er komt 
ongeveer 450 meter betonkades voor verspreid over twee zones. Gelet op de goede 
uitklimbaarheid van de zuidelijke (linker) oever, de beperkte lengte ervan en de aanwezigheid 
van bebouwing en KMO’s in de noordelijke randzone, zijn kostenintensieve maatregelen niet 
aangewezen. Op locaties met te verticaal geplaatste schanskorven kunnen aanschuining van 
de helling met breukstenen worden uitgevoerd.  
 
Prioriteit 3a:  
- OZ26.03: traject van 2300m vanaf N288 
De oeverstructuur is flauw en goed uitklimbaar, de omgeving is waardevol tot zeer waardevol. 
Geen specifieke maatregelen.  
 
Prioriteit 3b:  
- OZ26.04: N21-N26 traject ten zuiden van Haacht, oostelijk van kruising N21-N26 tot en met 

jachthaven  
De KMO-zone ten noorden ervan, de aanwezigheid van een jachthaven en de kruising van 
N21 en N26 zijn bepalend voor de lage prioriteit.  
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De betonnen oevers van de jachthaven zijn moeilijk aanpasbaar, er kan eventueel voorzien 
worden in een tweetal faunatrappen op tegenovergestelde oever om dieren een 
uitstapmogelijkheid te bieden.  
 
Begeleidende maatregelen: Er zijn relatief weinig bomen en struiken aanwezig op de 
kanaaloever, op locaties met voldoende plaats kan bijkomende beplanting voorzien worden.  
-Specifieke aanvullende maatregelen naar verkeerswegen toe moeten afgestemd worden op 
beschikbare knelpuntgegevens.  
 
7 – Betrokken actoren   
Waterwegen en Zeekanaal NV – afdeling Zeekanaal; Gemeentebestuur Kampenhout, Haacht; 
Lokale wildbeheereenheden; Erkende terreinbeherende verenigingen (bijv. Natuurpunt); 
Regionaal Landschap Dijleland v.z.w.; private grondeigenaars,… 
 
Synergieën met lopende beleidsprojecten (strategisch plan voor het kanaal Leuven-Dijle; 
(Technum, 2000):  
>acties ter behoud en aanleg van (vis)paaiplaatsen; 
>acties ter aanleg van natuurvriendelijke oevers: aanleg van natuurvriendelijke oevers met 
meer natuurlijke begroeiing en aanplanting;  
>instandhouden en vervangen van karakteristieke bomenrijen, alsook andere lijn- en 
puntvormige landschapselementen.  
 
 
 

8.7.20 Zone 27 - Dender 
 
ZONE 27 – DENDER 
 
1 - Situering 
Provincie Oost-Vlaanderen; Gemeente Dendermonde, Aalst en Lebbeke  
Waterwegtraject: het Dendertraject ten zuiden van de spoorweg Dendermonde-Gent tot aan 
het gehucht Herdersem  
Kaart 27 
 
2 - Algemene beschrijving 
Dit traject gaat door een kleinschalig valleilandschap met talrijke knotbomenrijen en kleine 
bosfragmenten (meestal populieraanplantingen). Belangrijke natuurgebieden in de omgeving 
liggen in de Scheldevallei: o.a. de Vlassenbroekse polder, slikken en schorren langs de 
Schelde, Buggenhoutbos, Berlare broek en donk. Dit riviertraject heeft vrij kunstmatige 
structuurkenmerken met voornamelijk schanskorven en breukstenen, de oeverhelling is matig 
steil, natuurlijke oevers komen slechts zeer beperkt voor. Tussen de breukstenen kan een vrij 
natuurlijke verruigde rietvegetatie met hier en daar wilgen tot ontwikkeling komen. Er komen 
parallelle dwarssloten voor achter de dijk waar mogelijk een meer natuurlijke ontwikkeling kan 
plaatsvinden.   
-Specifieke doelsoorten in de omgeving zijn: Bunzing, Das17 (?), Haas, Steenmarter, Vos, Ree 
(incl. Damhert) 
 
-Er zijn geen fauna-uitstapplaatsen of zones met natuurvriendelijke oevers voorzien. Op de 
meeste plaatsen zijn de breukstenen onder een matige helling aangebracht, al dan niet met de 
                                                
17 Het is niet bekend of het hier om een solitaire zwerver gaat.  
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ontwikkeling van een rietvegetatie of wilgenstruweel.  
 
3 – Belangrijkste knelpunten 
-De uniformiteit van de aanwezige oeververharding laat weinig ontwikkelingsmogelijkheden 
voor een gevarieerde oeverstructuur en –vegetatie. De vrij uniforme breuksteenbestortingen 
laten de ontwikkeling van een vrij banale verruigde rietvegetatie toe. Er is slechts een beperkte 
dijkbreedte en zachthellende oevers zijn zeldzaam. Door zijn structuur heeft dit riviertraject 
eerder de kenmerken van een kanaal.  
 
Behalve een aantal verspreide bewoningskernen en parallelle lokale wegen zijn er geen 
barrièrevormende infrastructuurelementen.  
 
Er zijn geen gegevens bekend over verdrinkingsslachtoffers.  
 
4 – Randvoorwaarden  
In de verkennende ecologische gebiedsvisie voor de Dender wordt binnen het 
natuurstreefbeeld gesteld dat de basisvoorwaarden vanuit veiligheid en scheepvaart voor de 
Dendervallei de volgende zijn: scheepvaart mogelijk op het traject Dendermonde-Aalst (min. 
600 ton): over dit traject dienen de hoofdgeul en de huidige sluizen te worden behouden.  
 
5 – Prioriteit ontsnippering 
 
Prioriteit 2:  
- OZ27.02: traject vanaf km 55,5 tot aan de sluis van Mespelaere 
- OZ27.04: traject tussen km 60-61 
- OZ27.06: traject vanaf spoorwegbrug tot aan afsplitsing Oude Dender 
- OZ27.07: vanaf afsplitsing Oude Dender tot aan stadscentrum van Dendermonde 
 
Prioriteit 3b:  
- OZ27.01: Stadscentrum van Aalst tot aan km 55,5 
- OZ27.03: sluiscomplex van Mespelaere 
- OZ27.05: traject vanaf km 61 tot aan spoorwegbrug  
- OZ27.08: Stadskern van Dendermonde 
Deze zones komen overeen met woonkernen, industriezones en een sluiscomplex. 
 
6 – Voorstel ontsnipperingsmaatregelen  
 
Prioriteit 2:  
- OZ27.02: traject vanaf km 55,5 tot aan de sluis van Mespelaere 
- OZ27.04: traject tussen km 60-61 
- OZ27.06: traject vanaf spoorwegbrug tot aan afsplitsing Oude Dender 
- OZ27.07: vanaf afsplitsing Oude Dender tot aan stadscentrum van Dendermonde 
 
Er is geen topprioriteit in functie van ontsnippering in deze zones, de meeste oevertrajecten 
zijn immers uitklimbaar voor de meeste soorten. Ook andere barrièrevormende structuren zijn 
slechts beperkt aanwezig. Aandacht voor ontsnippering kan best gekoppeld worden aan 
natuurontwikkeling en natuurtechnische (her)inrichting van dit riviertraject. Door de zeer 
uniforme oever- en rivierstructuur ontbreken tal van kenmerken van natuurlijke riviersystemen 
(zoals meandering, erosie en sedimentatie, een diverse oeverstructuur en -vegetatie…).   
 
Volgende maatregelen komen hiervoor in aanmerking:  
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- Brede plasbermen (min. 5m) met ruimte voor waterplantenontwikkeling, een flauwere 
helling naar de achterliggende oever; dergelijke plasbermen kunnen door middel van 
wilgentenen worden geconstrueerd (beter dan vooroevers van stortstenen); 

- de parallelle langssloten bieden mogelijkheden tot ontwikkeling van moeraszones achter de 
dijk of in aansluiting op de rivier; bijv. t.h.v. het meersengebied van Denderbellebroek in 
combinatie met de plasberm een brede moeraszone ontwikkeld worden die aansluit op de 
rivier. Deze zone kan tevens dienst doen als vispaaiplaats. Spontane vegetatieontwikkeling 
op deze nieuwe verdedigingen zal er op termijn voor zorgen dat de oever op een 
natuurlijke wijze wordt verstevigd.  

 
Het beheer van de kanaalbermen moet meer afgestemd worden op natuurwaarden (afstappen 
van puur technisch beheer) door aangepast maaidata en frequentie. Spontaan ontwikkeld 
wilgenstruweel op de oever biedt een prima oeverbescherming tegen golfslag. In het ontwerp-
bermbeheersplan voor de Denderdijken (Econnection, 2000) wordt er in detail ingegaan op de 
manier waarop de verschillende oeverstroken beheerd moeten worden. 
 
Prioriteit 3b:  
- OZ27.01: Stadscentrum van Aalst tot aan km 55,5 
- OZ27.03: sluiscomplex van Mespelaere 
- OZ27.05: traject vanaf km 61 tot aan spoorwegbrug  
- OZ27.08: Stadskern van Dendermonde 
Deze zones komen overeen met woonkernen, industriezones en een sluiscomplex. 
 
Stortstenen kunnen een valabel alternatief vormen voor betonstructuren (LO Gavers, RO 
tussen Idegem en Zandbergen, ter hoogte van Ninove, afwisselend op de RO en LO tussen 
Okegem en de Wellemeersen, stroomafwaarts het Denderbellebroek) na verloop van tijd 
kunnen hier spontaan oevervegetaties op ontwikkelen. 
 
7 – Betrokken actoren   
 
Waterwegen en Zeekanaal NV – afdeling Zeekanaal; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; 
Gemeentebestuur Dendermonde, Aalst en Lebbeke; Landbouwers; Lokale 
wildbeheereenheden; Erkende terreinbeherende verenigingen (bijv. Natuurpunt); Regionaal 
Landschap Scheldeland; private grondeigenaars,… 
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99  MMOONNIITTOORRIINNGG  VVAANN  OONNTTSSNNIIPPPPEERRIINNGGSSMMAAAATTRREEGGEELLEENN  

9.1 Inleiding 

Monitoringonderzoek kan uitgevoerd worden om meer inzicht te krijgen in het functioneren en 
de effectiviteit van fauna-ontsnipperende maatregelen. Na analyse van de resultaten van dit 
onderzoek kan men een antwoord krijgen op de vraag hoe effectief faunapassages 
functioneren, teneinde de meest (kosten)effectieve oplossingen voor het terugdringen van 
versnippering in beeld te brengen, of om bestaande of toekomstige 
ontsnipperingsmaatregelen bij te sturen.  
 
Monitoring wordt in het Natuurrapport 2005 (Dumortier et al., 2005) omschreven als “Het 
periodiek waarnemen en gestandaardiseerd beschrijven van parameters met als doel de 
overeenkomst met of de mate van afwijking van doelen of normen vast te stellen. Het moet 
daarbij gaan om een herhaalde verzameling van gegevens doorheen de tijd.”  
 
In essentie bestaat een monitoringonderzoek uit een viertal stappen:  
(1) meetbare doelstellingen formuleren;  
(2) definiëren van de parameters die men gaat meten en de methode om deze te meten;  
(3) uitvoeren monitoring, gegevensverwerking en rapportage;  
(4) evaluatie en bijsturing a.d.h.v. meetresultaten  doelstellingen.  
 
Belangrijke onderzoeksvragen en doelstellingen bij monitoringonderzoek van FUP’s kunnen 
zijn:  
− Werkt de maatregel effectief en voor de vooropgestelde doelsoorten (stap 1 – formuleren 

doelstellingen)?  
− Met welke frequentie wordt deze ontsnipperingsmaatregel gebruikt en hoe vertaald zich dat 

naar een vooropgestelde daling van het aantal verdrinkingsslachtoffers (noodzaak kennis 
referentiesituatie voor de uitvoering inrichtingsmaatregel) (stap 1 – formuleren 
doelstellingen)?  

− Voor welke soorten is geen gebruik vastgesteld van de FUP maar kan dit op grond van 
hun voorkomen in de omgeving en/of vaststelling als verdrinkingsslachtoffer wel worden 
verondersteld (stap 1 – formuleren doelstellingen)?  

− Kan de opgedane kennis in rekening gebracht om bij het uitwerken van toekomstige 
ontsnipperingsmaatregelen (stap 4 – evaluatie en terugkoppeling)?  

− Welke aanpassingen zijn eventueel noodzakelijk om de maatregel efficiënter te laten 
werken? (stap 4 – evaluatie en terugkoppeling) 

 
Daarnaast kan monitoringonderzoek inzicht geven in het effect van o.a. het ontwerp van de 
inrichtingsmaatregel; de eisen die diersoorten stellen aan het type ontsnipperingsmaatregel, 
de invloed van landschapskenmerken en geleiding op het gebruik door soorten(groepen), etc. 
(van der Grift et al., 2002a).  
 
De meeste monitoringmethodes zijn gericht op het vaststellen van het effectief gebruik van 
faunapassages en het typeren van de verschillende diersoorten die er gebruik van maken. De 
frequentie van het gebruik per diersoort kan niet voor alle soorten even eenduidig worden 
aangetoond. Voor het uitvoeren van onderzoek naar de invloed van FUP’s op 
populatie(genetisch)niveau zijn meer complexe onderzoeksmethoden noodzakelijk. Voor 
dergelijke studies wordt verwezen naar buitenlandse literatuur. Dergelijke toetsing van 
modelresultaten aan de veldsituatie vragen om metingen van meerdere populaties over 
langere termijn om de effecten van faunapassages te kunnen onderscheiden van effecten van 
habitatkwaliteit, milieufluctuaties en andere toevalsfactoren (van der Grift et al., 2002a)..  
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Om een juiste inschatting te kunnen maken van de effectiviteit van de maatregelen is het 
wenselijk om de referentiesituatie van vóór de uitvoering van de ontsnipperingsmaatregel (jaar 
0) te kennen, en deze maatregel dan gedurende een voldoende lange periode op te volgen.  
 
In Vlaanderen zijn de monitoringstudies tot 2006 beperkt tot de grote 
ontsnipperingsmaatregelen langs autowegen zoals vb. één ecotunnel en eco(velo)duct op de 
E314. Uit deze studies is gebleken dat een groot aantal diersoorten van deze 
infrastructuurmaatregelen gebruik maken. Voor fauna-uitstapplaatsen en faunatrappen zijn 
ons geen monitoringstudies bekend in Vlaanderen. Er bestaat een dringende noodzaak om 
effectief monitoringonderzoek uit te voeren voor ontsnipperingsmaatregelen langs 
waterwegen.  
 
 

9.2 Overzicht van de monitoringtechnieken 

Er zijn diverse monitoringtechnieken mogelijk om het gebruik van faunapassages en fauna-
uitstapplaatsen te onderzoeken (Brandjes & Smit, 1996; Brandjes & Veenbaas, 1998; Luell et 
al., 2003; Kruidering et al., 2005). De meeste technieken die bruikbaar zijn voor 
faunapassages zijn ook bruikbaar voor FUP’s. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
methoden waarbij de aanwezigheid van bepaalde soorten wordt vastgesteld zonder specifieke 
proefopstelling (zgn. omgevingsinventarisatie) en technieken waarbij door middel van een 
vooraf aangebrachte proefopstelling, de aanwezigheid en eventueel het kwantitatief gebruik 
door bepaalde soorten kan worden aangetoond.  
 
Voor éénmalige waarnemingen (d.i. volgens de definitie strikt genomen geen monitoring) kan 
gebruik gemaakt worden van specifieke technieken zoals zichtwaarnemingen bij nacht m.b.v. 
infrarooddetectoren, nachtkijkers,…; batdetectoren; zoeken van pootafdrukken, haren, 
vervellingshuiden, graafsporen, uitwerpselen, krapsporen, knaag- en bijtsporen, de 
aanwezigheid van krengen (verkeer- of verdrinkingslachtofferes).  
 
De aanwezigheid van bepaalde diersoorten in de omgeving van ontsnipperingsmaatregelen 
geeft geen uitsluitsel over het effectief gebruik ervan. De meest gebruikte technieken voor 
aanvullend en systematisch onderzoek zijn:  
− het visueel vaststellen van verdrinkings- of verkeersslachtoffers langs een bepaald 

traject (waterweg of weg) waarbij deze opnames volgens een vooraf bepaalde frequentie 
worden herhaald;  

− het aanbrengen van sporenbedden18 (zandstroken of loopbedden) in de nabijheid van 
fauna-uitstapplaatsen, de aanwezigheid van pootafdrukken of sporen geeft inzicht in de 
soorten en de frequentie waarmee er gebruik gemaakt wordt van de FUP; deze methode 
geeft geen info over het aantal individuen, sommige kleinere soorten kunnen er niet mee 
opgespoord worden;  

 

                                                
18 Voor het bepalen van de frequentie van het gebruik moeten de verschillende sporen van de 
verschillende soorten en individuen nog te onderscheiden zijn. Voor druk belopen faunapassages geldt 
de stelregel van één opname per dag, voor weinig gebruikte volstaat één opname per week (Brandjes et 
al., 2002)  
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Figuur 9-1: Plaatsen van sporenbedden bij een fauna-uitstapplaats (Oord, 1995). 

 
− een inktkussen met paraffineolie en koolstofpoeden met daarnaast stroken papier kan 

gebruikt worden als alternatief voor een zandbed waarbij stroken papier (bruikbaar in 
overdekte situaties); inktbedden hebben als voordeel dat ze duidelijker sporenafdrukken 
opleveren (dan zandbedden);  

 

 
Figuur 9-2: Voorbeelden van pootafdrukken  verkregen met de inktmethode (Brandjes et al., 2002)  

 
− het gebruik van een speciale fluorescerende inkt laat toe om de sporen te volgen, de 

afdrukken zijn ’s nachts makkelijk te volgen met een speciale UV-lamp, dit werkt goed voor 
kleine en grotere dieren;  

− sporenbuizen werken volgens een gelijkaardig principe als het inktkussen, een strook met 
inkt gedrenkt papier worden in een buis geschoven, aan beide zijden van het 
stempelkussen worden blanco papieren aangebracht; met deze methode kan de 
aanwezigheid van muizen, spitsmuizen en wezels worden vastgesteld (Figuur 9-3);  
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Figuur 9-3: Typetekening van een sporenbuis (bron: Brandjes & Smit, 1996) 

 
− sporentunnels werken zoals sporenbuizen met een inktkussen, maar deze zijn ook 

bruikbaar voor grotere zoogdieren zoals Egels, Vossen, Dassen…;  
− voor kleinere zoogdieren (van muizen tot wezels) kunnen ook haarbuizen gebruikt worden: 

waarbij in een dubbelzijdige open buis een strook dubbelzijdige plakband wordt 
aangebracht om haren te verzamelen; het determineren van haren vereist wel de nodige 
expertise en een referentiecollectie maar laat wel herkenning tot op soortniveau toe;  

− het gebruik van prikkeldraad om haren in te zamelen wordt niet ten volle aangeraden (als 
alternatief kan men afrasteringen in de omgeving afzoeken op zoek naar haarsporen; de 
bezoekersfrequentie is echter niet vast te stellen;    

− life traps worden vaak gebruikt voor het vangen van kleine zoogdieren (vnl. muizen); met 
het systeem van vangst-merken-terugvangst kan men een idee krijgen van de bewegingen 
van kleine zoogdieren;  

− vangemmers worden gebruikt voor het vangen van amfibieën, hiertoe worden emmers 
ingegraven langs geleidingsschermen of amfibieëntunnels;  

− vangpotten (pitfalls) worden gebruikt voor de bemonstering van insecten en andere 
ongewervelden: dit systeem bestaat uit een ingegraven recipiënt;  

− elektronische telsystemen maken gebruik van druk- of optische (infrarood of 
bewegings)sensoren om het aantal individuen dat passeert elektronisch te registeren; deze 
methode geeft enkel aantallen en tijdstip van passage weer, niet welke diersoorten (of 
mensen er passeren); deze methode heeft als voordeel dat ze weinig arbeidsintensief is;  

− automatische registratie m.b.v. een infraroodfoto/videocamera laat individuele registratie 
van grotere individuen toe op het moment dat het dier een infraroodstralenbundel 
onderbreekt; uit Nederlands praktijkonderzoek (Slips et al., 2002) blijkt deze methode zeer 
accuraat om alle passerende fauna-individuen te registreren, bovendien maakt deze 
methode soortsdeterminatie en gedragswaarnemingen mogelijk. Belangrijkste nadeel is de 
kostprijs van de installatie en de vandalisme- en diefstalgevoeligheid;  

− vang-, merk- en terugvangstmethodes, waarbij dieren na vangst m.b.v. life traps 
individueel gemerkt worden d.m.v. een merker, oorring, pootring of kleurenmarkering. 
Individueel gemerkte dieren laten het beoordelen van verplaatsingen van dieren tussen 
populaties en leefgebieden toe, deze methode is zeer arbeidsintensief door de lange 
waarnemingstermijn die nodig is om resultaten te boeken;  

− telemetrie omvat het individueel merken van dieren met een zendertje waarna de 
bewegingen kunnen gevolgd worden met behulp van een radiozender; dit type onderzoek 
heeft als groot voordeel dat het minder verstorend werkt voor de dieren die men wenst te 
volgen; het levert ook meer informatie op over de bewegingen, dispersierange en 
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leefgebied van dieren; deze is methode is arbeids- en kostenintensief en wordt bij sterk 
bedreigde diersoorten aangeraden;  

 
 

9.3 Beoordelingstabellen geschiktheid en gebruiksmogelijkheden monitoring-
methoden 

Onderstaande tabellen geven een synthese van de belangrijkste gebruiksmogelijkheden en 
beperkingen van de bestaande monitoringtechnieken voor verschillende doelsoorten en 
faunagroepen. Bij monitoring kan men eveneens verschillende technieken gelijktijdig 
toepassen (bijv. videoregistratie en sporenbed of elektronische telsystemen) om een 
monitoring van een fauna-uitstapplaats op te zetten.  
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Tabel 9-1: Gebruiksmogelijkheden van monitoringmethoden voor faunapassages bij wegen 
(bron: Kruidering et al., 2005)  
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Tabel 9-2: Overzicht geschikte monitoringsmethoden per doelsoort (bron: Kruidering, 2003) 
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Figuur 9-4: Waardeoordeel per onderzoeksmethode voor 12 parameters 

 
 
 

9.4 Controle en opvolging faunauitstapplaatsen 

Na de aanleg van fauna-uitstapplaatsen en het voorzien van ontsnipperingsmaatregelen is het 
noodzakelijk om de staat en het functioneren ervan verder op te volgen. Een slecht of niet 
functionerende voorziening verliest zijn ontsnipperende functie. Uit Nederlands onderzoek is 
gebleken dat het opvolgingsonderhoud vaak een knelpunt vormt (den Ouden & Piepers, 
2006). Een goede kennis over de eisen inzake beheer en onderhoud per type 
ontsnipperingsmaatregel verzekert de werkzaamheid op langere termijn. De belangrijkste 
vragen hierbij zijn:  
- Wat is de vereiste frequentie van inspectie? Maken deze (bij voorkeur periodieke) 

controles deel uit van een beheersplan?  
- Wat zijn de concrete knelpunten die kunnen optreden?  
- In welke gevallen is er effectief onderhoud noodzakelijk (interventieniveau)?  
- Welke middelen en mankracht zijn nodig om hieraan te voldoen?  
 



 

 
 124470015 – eindrapport  pagina 115
project: Ontsnippering van waterwegen in de provincie West- en Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant 
 

Een pragmatische aanpak staat voorop: de doelstelling is minimaal dat de FUP functioneert.  
Het verdient aanbeveling om een aantal richtlijnen te implementeren:  
- Een technische handleiding (ev. verwijzing naar vademecums of literatuur) met een 

beschrijving, schematische weergaven en foto’s van goed onderhouden en functionele 
fauna-uitstapplaatsen gelden als referentie bij onderhoud en controle.  

- Tijdens inspectie kan men het gebruik door bepaalde faunasoorten nagaan. Indien toch 
verdrinkingsslachtoffers worden vastgesteld dient men de mogelijke oorzaak na te gaan. 
Dit kan wijzen op een defect.  

- Per onderdeel wordt aangegeven waaraan de voorziening moet voldoen om technisch in 
orde te zijn (bijv. vrije doorgang, geen zwerfvuil, geen losse of ontbrekende onderdelen, 
…);  

- De beplanting en vegetatie rondom de FUP moet voldoende dekking bieden voor dieren 
maar mag het gebruik ervan niet belemmeren of onmogelijk maken.  

- Het wateroppervlak bij een faunavoorziening moet vrijgemaakt zijn van begroeiing zodat de 
ingang vanaf het water goed zichtbaar is. Richtcijfers hiervoor worden gegeven door 
Piepers (2003): max. 25% vegetatiebedekking ter hoogte van de ingang; de overhangende 
vegetatie neemt maximum 35%-70% van het water totale oppervlak in.  

- Maaibeurten of grondwerken in de omgeving kunnen leiden tot beschadiging van de 
faunavoorziening. In vandalismegevoelige zones kunnen extra inspecties aangewezen 
zijn.  

- De periodiciteit van de controles wordt vastgelegd in een inspectieschema. Het onderhoud 
van faunavoorzieningen moet worden geïntegreerd in het reguliere beheer van de 
waterwegen.  

- Reeds bij de aanleg van de faunavoorziening is afstemming met de waterwegbeheerder 
aangewezen.  

 
Voor faunavoorzieningen zijn er overzichten van de financiële middelen die minimaal nodig zijn 
om het beheer en onderhoud van faunavoorzieningen uit te voeren (Expertisecentrum Beheer 
en Onderhoud, 2001). Voor fauna-uitstapplaatsen zijn dergelijke richtcijfers nog niet 
beschikbaar.  
 
 

9.5 Beslissingsschema ontsnipperingsmaatregelen voor waterwegbeheerders  

9.5.1 Inleiding   
In het kader van deze studieopdracht wordt naast het opstellen van prioriteitenkaarten voor 
ontsnippering en het uitwerken van inrichtingsvoorstellen ook voorzien in het uitwerken van 
een handleiding voor de waterwegbeheerders om in de toekomst beslissingen omtrent het 
plannen en evalueren van toekomstige ontsnipperingsmaatregelen te kunnen nemen.  
 
Uit deze voorstudietraject is reeds gebleken dat gezien de complexiteit van de 
versnipperingsproblematiek van waterwegen het nemen van onderbouwde beslissingen met 
betrekking tot ontsnippering niet evident is. Er is een duidelijke nood aan pragmatische en 
praktijkgerichte richtlijnen en beslissingsschema’s voor waterwegbeheerders, om potentieel 
versnipperende milieueffecten bij planning, projectvoorbereidingen, infrastructuurwerken te 
helpen beoordelen.  
 
Om deze nood in te vullen werden in de eerste plaats prioriteitenkaarten met 
ontsnipperingszones opgesteld op basis van diverse basisgegevens (landschappelijk-
ecologisch, juridisch-beleidsmatig, terreinonderzoek waterweg- en oeverstructuur). In § 10 - 
Informatiebronnen zijn enkele belangrijke referentiebronnen voor het opvragen van deze 
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gegevens weergegeven. Het bestaan van kennisleemten omtrent zowel de directe als indirecte 
ecologische effecten van versnippering door waterwegen vragen om een gerichte aanpak door 
aanvullend wetenschappelijk ecologisch onderzoek. De opgemaakte prioriteitenkaarten bieden 
bieden een geïntegreerd en beslissingsondersteunend referentiekader aan de 
waterwegbeheerders.  
 

9.5.2 Uitwerken begeleidende maatregelen of opheffen ruimtelijke randvoorwaarden  
Begeleidende maatregelen kunnen erin bestaan het leefgebied of de landschappelijke 
connectiviteit van één van beide oeverzones te verbeteren. In § 8.4 - Landschappelijke 
randvoorwaarden van fauna-uitstapplaatsen wordt hierop dieper ingegaan. Het nemen van 
maatregelen die de landschappelijke kwaliteit en de omgeving van de waterweg verbeteren,  
en het opheffen van ruimtelijk beperkende randvoorwaarden om de ruimtelijke beperkende 
randvoorwaarden (parallelle verkeers- of spoorwegeninfrastructuur , bebouwing, industrie, 
ontbreken van landschappelijke verbindingsinfrastructuur,…), behoren in de meeste gevallen 
niet tot de prioriteit en bevoegdheid van de waterwegbeheerders. Desondanks is er een 
duidelijke noodzaak aan de uitwerking van ontsnipperingsmaatregelen binnen een bredere 
context (landschaps-ecologisch, ruimtelijk-planologisch en juridisch-beleidsmatig). De realisatie 
van een gewestelijk ontsnipperingsbeleid dient (naar analogie met o.a. Nederland) 
bevoegdheidsoverschrijdend te worden aangepakt en dit zowel voor waterwegen, 
verkeerswegen en andere barrièrevormende elementen. Enkel een globale aanpak van deze 
problematiek zal op langere termijn tot resultaten leiden. Op korte termijn verdient de aanpak 
van de meest prioritaire knelpunten de voorkeur. 
 

9.5.3 Richtlijnen voor het gebruik van de beslissingssleutel aanpak ontsnippering 
waterwegen  

Een eerste basisprincipe vormt het toepassen van het beginsel van preventief handelen bij 
nieuwe infrastructuurwerken en onderhoudswerken aan bestaande waterwegen. Vermijdbare 
‘schade’ (lees grotere kans op mortaliteit) en indirect negatieve effecten (verkleining 
leefgebied, genetische isolatie,…) voorkomen, vanaf het begin van het planningsproces kan 
resulteren in een afname van potentiële barrière-effecten. Bij het zoeken naar oplossingen met 
minder potentiële versnipperingseffecten gaat de aandacht naar het nemen van milderende 
maatregelen, het zoeken naar uitvoerings- en locatiealternatieven. Vanuit deze context kan de 
kwetsbaarheidsbenadering een van de instrumenten zijn om deze problematiek te 
ondervangen.  
 
In § 11.3 - Bijlage 3: beslissingssleutel en -schema technische uitvoeringsvarianten 
ontsnipperingsmaatregelen voor waterwegbeheerders wordt een ondersteunende 
beslissingssleutel inzake de technische aanpak van ontsnippering weergegeven. Men kan 
zowel de leessleutel als het schema doorlopen volgens de principes van een dichotoom 
beslissingssysteem. Door het systeem te ‘doorsleutelen’ komt men uiteindelijk op een 
mogelijke oplossing. In de sleutel zijn de financiële randvoorwaarden van de verschillende 
maatregelen niet als beslissingcriterium weerhouden. Voor elke ontsnipperingszone kan 
bepaald worden op welke manier een verbetering van de bestaande situatie kan worden 
bekomen. De sleutel wordt daarom best in combinatie met zowel de overzichtskaarten als de 
beschrijvende fiches per ontsnipperingszones gebruikt. .  
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10.2 Internetbronnen  

http://www.alterra.nl : Alterra – Research instituut voor de groene ruimte 

http://www.cur.nl : Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving 

http://www.geovlaanderen.be : digitaal GIS-loket Vlaanderen 

http://www.gisvlaanderen.be/gis/diensten/geo-vlaanderen//?catid=8: GIS-loketten van Geo-
Vlaanderen . 

http://www.iene.info/ : Infra Eco Netwerk Europe 

http://www.inbo.be : Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 

http://www.jachtinfo.be: Hubertus Vereniging Vlaanderen (Valwildgegevens en 
contactgegevens van de wildbeheereenheden in Vlaanderen) 

http://www.mina.be/digitale_reservaten.html : overzichtslijst met erkende en Vlaamse 
natuurreservaten 

http://www.natuurpunt.be : ruimtelijke situering van de reservaatgebieden in beheer bij 
Natuurpunt kan bekomen worden via www.natuurpunt.be (doorklikken naar natuurgebieden)  

http://www.risvlaanderen.be : statistische gegevens over de scheepvaart;  

http://www.rwsnatuurenlandschap.nl/ : Ontsnipperingsprojecten en informatie, Nederlands 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

http://www.vzwdurme.be  : erkende natuurreservaten in beheer bij vzw Durme: (doorklikken 
naar natuurgebieden).  

http://www.waterrecreatie.be : informatie voor plezier- en binnenvaart.  

http://www.wenz.be/ : Waterwegen en Zeekanaal NV  



 

 
 124470015 – eindrapport  pagina 122
project: Ontsnippering van waterwegen in de provincie West- en Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant 
 

http://www.zoogdierenwerkgroep.be: zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt, 
gegevensaanvragen zoogdierendatabank 

 

10.3 Databankgegevens en contactpersonen 

- Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) (www.jachtinfo.be): Valwildgegevens en 
contactgegevens van de wildbeheereenheden in Vlaanderen kunnen bekomen worden via 
Ir. Thomas Ceulemans, wetenschappelijk attaché HVV, tel. 0478/51.68.06, e-mail: 
thomas.ceulemans@hvv.be.  

- Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt: verspreidingsgegevens van zoogdieren kunnen 
opgevraagd worden via de zoogdierendatabank van Natuurpunt: De gegevensaanvragen 
kunnen rechtstreeks via de website www.zoogdierenwerkgroep.be worden uitgevoerd.   

- Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO):  binnen het Het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek wordt specifiek onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding van een aantal 
zeldzame soorten zoals Boommarter en Das. Bij vermoeden of waarneming van dergelijke 
soorten of om de meest recente verspreidingsgegevens te bekomen kan best contact 
worden opgenomen met Dhr. Koen Van Den Berge (tel. 054/43.71.12, e-mail: 
koen.vandenberge@inbo.be) of Dhr. Jim Casaer (tel. 054/43.71.44, e-mail: 
jim.casaer@inbo.be). Aanvullende gegevens uit autopsieverslagen kunnen duidelijkheid 
verschaffen of het gaat om geïsoleerde zwerfgevallen of om dieren die zich reeds 
voortgeplant hebben, en dus tot een lokale populatie kunnen behoren. 

 
 

10.4 Begrippenlijst 

Actieradius: de maximale afstand waarop een dier zich dagelijks verwijdert van zijn nest- of 
rustplaats. Er wordt ook de maximale afstand onder verstaan die de grote meerderheid van 
individuen van een diersoort kan afleggen op zoek naar een nieuw leefgebied 
(dispersieafstand) 

Biotoop: de plaats van voorkomen van een bepaalde levensgemeenschap of 
soortcompensatie: ontwikkelen van nieuwe natuur of verbetering van de kwaliteit van 
bestaande natuur ter vervanging van natuurwaarden die onvermijdelijk verloren gaan door een 
ruimtelijke ingreep 

Corridor: lijnvormig landschapselement dat twee of meer gebieden met elkaar verbindt en 
uitwisseling van planten en dieren bevordert 

Deelpopulatie: kleine lokale populatie als onderdeel van een grotere populatie 

Dispersie: ongerichte beweging van een individu dat op zoek is naar een (mogelijke) 
vestigingsplaats 

Doelsoort: soort die in het natuurbeleid of natuurbeheer met prioriteit aandacht krijgt vanwege 
zijn zeldzaamheid, bedreigdheid (nationaal/internationaal) en/of kenmerkendheid voor een 
ecosysteem 

Ecoprofiel:  Ecoprofielen representeren een groep van soorten die soortgelijke eisen stellen  
aan de leefomgeving, waardoor het mogelijk is om voor een groot aantal soorten de 
knelpunten te achterhalen.  

FUP: Fauna-uitstapplaats 
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Genetische variatie: de verscheidenheid in allelen (varianten van een gen) en genotypen in 
de bestudeerde groep (populatie, soort of groep van soorten). Genetische variatie bestaat uit 
drie hoofdcomponenten: genetische diversiteit (de omvang van de genetische variatie), 
genetische differentiatie (de verdeling van genetische variatie tussen populaties) en 
genetische afstand (de mate van genetische overeenkomst tussen paren van populaties). 
Genetische variatie is sterk afhankelijk van het voortplantingssysteem van een organisme en 
kan daarom sterk verschillen tussen bijvoorbeeld planten en dieren. De omvang van de 
genetische variatie wordt vaak afgezet tegen een grote, vitale populatie (referentiepopulatie). 

Habitat: het soortspecifieke complex van biotische en abiotische milieucondities. 
Tegenwoordig vooral door de Engelse literatuur en de Europese regelgeving (bijvoorbeeld de 
term 'Habitats Directive'), als synoniem gebruikt voor biotoop. 

Habitatnetwerk: een set van habitatplekken in een landschapsmozaïek waartussen 
uitwisseling van individuen mogelijk is. Er zijn habitatnetwerken met en zonder 
sleutelpopulaties. 

HRL: Habitatrichtlijn, Europese Richtlijn die het instandhouden van een Europees netwerk van 
beschermde gebieden (Natura2000) vooropstelt. Elke Europese Lidstaat is verplicht gebieden 
met beschermde habitats en soorten aan te duiden als Habitatrichtlijngebied.  

Levensvatbare (meta)populatie: een (meta)populatie met een kans op uitsterven die kleiner 
is dan 5%, bezien over een periode van 100 jaar. 

Metapopulatie (syn. netwerkpopulatie): populaties in een habitatnetwerk welke d.m.v. 
dispersie met elkaar in verbinding staan. Er zijn metapopulaties met en zonder 
sleutelpopulaties. 

Minimum Viable (Meta) Population (MV(M)P): een (meta)populatie die op zichzelf 
levensvatbaar is.  

Population Viability Analysis (PVA): een analyse die informatie levert over het aantal 
individuen voor een MV(M)P en voor een sleutelpopulatie, de benodigde oppervlakte voor een 
sleutelgebied en het aantal populaties nodig voor een levensvatbare metapopulatie van een 
soort.  

RAMSAR: de conventie van Ramsar stelt het instandhouden van waterrijke gebieden voorop.  

Sleutelpopulatie: een levensvatbare populatie, onder voorwaarde van één immigrant per 
generatie (bijna volledige isolatie). Een sleutelgebied is een gebied dat een sleutelpopulatie 
herbergt. 

VEN: Vlaams Ecologisch Netwerk 

VRL: Vogelrichtlijn, Europese Richtlijn die het instandhouden van voor vogels belangrijke 
gebieden vooropstelt. Elke Europese Lidstaat is verplicht gebieden die belangrijk zijn voor 
vogels aan te duiden als Vogelrichtlijngebied.  
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1111  BBIIJJLLAAGGEENN  

11.1 Bijlage 1: fotoreportage onderzochte waterwegen 
 

 
Figuur 11-1: aandachtzone 1 - kanaal Nieuwpoort-Duinkerke 
 

 
Figuur 11-2: aandachtzone 1 - kanaal Nieuwpoort-Duinkerke 
 

 
Figuur 11-3: aandachtzone 2 - Bergenvaart 
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Figuur 11-4: aandachtzone 2 - Bergenvaart  

 

 
Figuur 11-5: aandachtzone 3 – kanaal Plassendale-Nieuwpoort 

 

 
Figuur 11-6: aandachtzone 3 – kanaal Plassendale-Nieuwpoort 
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Figuur 11-7: aandachtzone 4 - Lokanaal 

 

 
Figuur 11-8: aandachtzone 4 - Lokanaal 

 

 
Figuur 11-9: aandachtzone 5 – kanaal Ieper-Ijzer 
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Figuur 11-10: aandachtzone 5 – kanaal Ieper-Ijzer 

 

 
Figuur 11-11: aandachtzone 6 – kanaal Ieper-Ijzer 

 

 
Figuur 11-12: aandachtzone 5 – kanaal Ieper-Ijzer 
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Figuur 11-13: tussen aandachtzone 5 en 6 – kanaal Ieper-Ijzer: traject tussen Bikschote en 
Boezingesas 

 

 
Figuur 11-14: tussen aandachtzone 5 en 6 – kanaal Ieper-Ijzer: traject tussen Boezinge-sas en 
Boezinge-brug 

 

 
Figuur 11-15: tussen aandachtzone 5 en 6 – kanaal Ieper-Ijzer: traject tussen Boezinge-sas en 
Boezinge-brug 
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Figuur 11-16: aandachtzone 7 – kanaal Plassendale Nieuwpoort 

 

 
Figuur 11-17: aandachtzone 7 – kanaal Gent-Brugge 

 

 
Figuur 11-18: aandachtzone 8 – Boudewijnkanaal 
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Figuur 11-19: aandachtzone 8 - Boudewijnkanaal 

 

 
Figuur 11-20: aandachtzone 9 – Leopoldkanaal en Schipdonkkanaal 

 

 
Figuur 11-21: aandachtzone 9 – Leopoldkanaal en Schipdonkkanaal 
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Figuur 11-22: aandachtzone 10- Schipdonkkanaal 

 

 
Figuur 11-23: aandachtzone 11 – kanaal Brugge-Oostende 

 

 
Figuur 11-24: aandachtzone 11 – kanaal Brugge-Oostende 
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Figuur 11-25: aandachtzone 13 - Leopoldkanaal 

 

 
Figuur 11-26: aandachtzone 13 – Leopoldkanaal en aangrenzend krekengebied (r) 

 

 
Figuur 11-27: aandachtzone 14 – kanaal Gent-Brugge 
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Figuur 11-28: aandachtzone 14 – kanaal Gent-Brugge 

 

 
Figuur 11-29: aandachtzone 15 – kanaal Roeselare-Leie 

 

 
Figuur 11-30: aandachtzone 15 – kanaal Roeselare-Leie 
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Figuur 11-31: aandachtzone 16 – kanaal Bossuit-Kortrijk 

 

 
Figuur 11-32: aandachtzone 16 – kanaal Bossuit-Kortrijk 

 

 
Figuur 11-33: aandachtzone 17 – Schipdonkkanaal  
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Figuur 11-34: aandachtzone 17 - Schipdonkkanaal 

 

 
Figuur 11-35: aandachtzone 18 - Schipdonkkanaal 

 

 
Figuur 11-36: aandachtzone 18 - Schipdonkkanaal 
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Figuur 11-37: aandachtzone 19 – kanaal Gent-Terneuzen, omgeving van Rieme 

 

 
Figuur 11-38: aandachtzone 19 – kanaal Gent-Terneuzen, omgeving van Rieme 

 

 
Figuur 11-39: ten noorden van aandachtzone 19 - kanaal Gent-Terneuzen, omgeving van 
Canisvlietse kreek (NL) (rechteroever)  
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Figuur 11-40: ten noorden van aandachtzone 19 - kanaal Gent-Terneuzen, omgeving van 
Canisvlietse kreek (NL) (zicht op linkeroever) 

 

 
Figuur 11-41: aandachtzone 20-21 – Moervaart  

 

 
Figuur 11-42: aandachtzone 20-21 – Moervaart 



 

 
 124470015 – eindrapport  pagina 138
project: Ontsnippering van waterwegen in de provincie West- en Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant 
 

 

Figuur 11-43: aandachtzone 23 – kanaal van Willebroek (Brussel-Schelde)  

 

 
Figuur 11-44: aandachtzone 23 – kanaal van Willebroek (Brussel-Schelde) 

 

 
Figuur 11-45: aandachtzone 24 – kanaal Brussel-Charleroi 
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Figuur 11-46: aandachtzone 24 – kanaal Brussel-Charleroi  

 

 
Figuur 11-47: ten zuiden van Halle en aandachtzone 24 – kanaal Brussel-Charleroi 

 

 
Figuur 11-48: ten zuiden van Halle en aandachtzone 24 – kanaal Brussel-Charleroi 
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Figuur 11-49: aandachtzone 26 – kanaal Leuven-Dijle 

 

 
Figuur 11-50: aandachtzone 26 – kanaal Leuven-Dijle 

 

 
Figuur 11-51: aandachtzone 27 – Dender  
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Figuur 11-52: aandachtzone 27 – Dender  
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11.2 Bijlage 2: overzicht resultaten prioritering aandachtzones  

 
De multicriteriaanalyse (MCA) die in het kader van de omgevingsanalyse werd toegepast, 
heeft als doelstelling de gegevensset (variabelen en parameters voor de verschillende 
aandachtzones) te ordenen op basis van vooraf geselecteerde criteria. De uiteindelijke ranking 
geeft een objectieve rangorde van deze gegevens weer. In deze analyse werden de 
verschillende aandachtzones geordend volgens diverse criteria die direct of indirect in functie 
staan van ontsnippering. Er werden geen wegingsfactoren (zoals bijvoorbeeld de beleidsstatus 
van ‘natuurgebieden’) toegepast om bepaalde criteria een groter belang toe te kennen. Het 
toepassen van wegingsfactoren zal de uiteindelijke rangorde beïnvloeden naarmate de 
wegingsfactoren een sterke differentiatie in dataset teweeg brengen. In totaal werden 14 
parameters opgenomen in de MCA (zie Tabel 5-3; p. 21): (1) vijf parameters m.b.t. het 
juridisch-beleidsmatig belang i.f.v. natuur; (2) de natuurlijke structuur van de zoekzone o.b.v. 
evaluatie van de Biologische Waarderingskaart (versie 2.1); (3) de huidige waterweg- en 
oeverstructuur (4 parameters); (4) de aanwezigheid van barrièrevormende structuren (2 
parameters); (5) de verkeersintensiteit van de waterweg; en (6) gekende knelpuntzones en 
verspreidingsgegevens faunadoelsoorten. Voor elke parameter zijn naargelang de ‘waarde’ 
per aandachtszone drie verschillende scores mogelijk, waarbij de hoogste score wordt 
toegekend aan de waarde die het meest in functie van ontsnippering belangrijk is. Een 
voorbeeld: de aandachtszones waarvan het gecumuleerd oppervlaktepercentage aan VEN-, 
Vogel- of Habitatrichtlijn- of Ramsargebied boven de 20% ligt krijgen als score 5 op dit 
criterium. Indien de waarde tussen de 10 en 20% ligt krijgen de aandachtzones score 2 en 
indien minder dan 10% geldt een score van 1. De som van de deelscores leidt uiteindelijk tot 
een totaalscore die een indicatieve ranking weergeeft. De uiteindelijke rangorde is dan ook 
indicatief voor de mate van belangrijkheid van de verschillende aandachtzones in functie van 
ontsnippering. Aandachtzones met een lage totaalscore kunnen minder interessant zijn in 
functie van ontsnippering dan aandachtzones met een hoge score. Bij de interpretatie van de 
eindscore en de ontsnipperingsprioriteit moet steeds de beoordeling van de deelscores mee 
genomen worden. De aanvullende terreininventarisatie vormde een belangrijke 
terugkoppeling om de gegeven prioritering te bevestigen of bij te sturen (positief of negatief). 
Zo kunnen zones die geen prioritaire beschermingsstatus hebben volgens het juridisch-
beleidsmatig kader, en bovendien grotendeels in landbouwgebied liggen, toch een aanzienlijk 
belang hebben als prioritaire aandachtzone voor ontsnippering. Een goed voorbeeld van een 
dergelijke zone is het kanaal Kortrijk-Bossuit (AZ16). Anderzijds kunnen zones die juridisch-
beleidsmatig een zeer hoge score halen in functie van ontsnippering, in praktijk een lage 
prioriteit hebben in functie van ontsnippering omdat de natuurlijkheid van de waterweg- en 
oeverstructuur een lage prioriteit inzake ontsnippering vereist (door de goede natuurlijke 
structuurkwaliteit).  
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Relevante afwegingscriteria aandachtzones ontsnippering waterwegen Criterium Score
1 - JURIDISCH BELEIDSMATIG BELANG I.F.V. NATUUR 

VEN/HRL/VRL 
gecumuleerd oppervlakte-% van 
aandachtzone

goed (5): >20%; gemiddeld (2): 
10-20%; slecht (1): <10%

RAMSAR (enkel relevant voor ijzerbroeken!) % zoekzone

Gewestplanbestemmingen

oppervlakte-% groene bestemmingszones 
(hoofdcodes natuur, bos, buffer, 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied, 
…)

goed (3): >75%; gemiddeld (2): 
60-75%; slecht (1): <60%

2 - NATUURLIJKE STRUCTUUR ZOEKZONE O.B.V. BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART (V2.1)

BWK (V2.1): waardevolle tot zeer waardevolle gebieden (w; wz; z; mwz) oppervlakte-% zoekzone
goed (3): >25%; gemiddeld (2): 
10-25%; slecht (1): <10%

3 - HUIDIGE WATER- EN OEVERSTRUCTUUR

breedte van de waterloop gemiddelde kanaalbreedte (m)
goed (3): <25m; gemiddeld (2): 
25-75m; slecht (1) >75m

graad van natuurlijkheid (vegetatie), breedte en structuur van oeverzone natuurlijkheid oeverzone goed (0)/gemiddeld (0,5)/slecht (1)
overgang tussen oeverzone en omgeving landschappelijke integratie goed (0)/gemiddeld (0,5)/slecht (1)
aanwezigheid en typering oeververdediging (passeerbaarheid voor fauna?) oversteekbaarheid voor fauna goed (0)/gemiddeld (0,5)/slecht (1)

4 - AANWEZIGHEID BARRIEREVORMENDE STRUCTUREN

totale lengte parallelle potentieel barrièrevormende infrastructuur
aantal lopende meter parallelle hoofd-
verkeer en spoorwegen laag (3)/gemiddeld (2)/hoog (1)

5 - VERKEERSINTENSITEIT WATERWEG

intensiteit scheepvaarttrafiek aantal/tijdseenheid
goed (3): <5/dag; gemiddeld (2): 
5-25/dag; slecht (1): >25/dag

6 - GEKENDE KNELPUNTZONES EN VERSPREIDINGSGEGEVENS FAUNADOELSOORTEN

verspreidingsgegevens op 5x5 kmhok
gemiddeld aantal doelsoorten (DS) in 
aandachtzone

hoog (3): 3-4 DS; gemiddeld (2): 
2 DS; slecht (1): <2 DS  

 
      



AANDACHT- WATERWEG 1 - JURIDISCH BELEIDSMATIG BELANG I.F.V. NATUUR 2 - NATUURLIJKE STRUCTUUR ZOEK- 3 - HUIDIGE WATER- EN

ZONE ZONE O.B.V. BWK (V2.1) OEVERSTRUCTUUR

VEN HRL VRL

VEN/HRL

/VRL Ramsar

RANKING

 

VEN/HRL/VRL/

RAMSAR

GWP (zachte 

<=> harde 

bestemming)

RANKING

 GWP

bio-

logische 

waarde

bio-

logische 

waarde

som bio-

logische 

waarde

RANKING

 BWK

breedte 

water-loop

natuurlijk-

heid en 

breedte 

oeverzone

overgang tss 

oeverzone en 

omgeving

% opp AZ % opp AZ % opp AZ % opp AZ % opp AZ

goed (5): >20%

; gemiddeld (2): 

10-20%; slecht 

(1): <10% % opp AZ

goed (3): 

>75%;

 gemiddeld 

(2): 

60-75%; 

slecht (1): 

<60% % opp w % opp z % opp w+z

goed (3): 

>25%; 

gemiddeld 

(2): 

10-25%; 

slecht (1): 

<10% aantal m

goed (0)/

gemiddeld 

(0,5)/slecht 

(1)

goed (0)/

gemiddeld 

(0,5)/slecht 

(1)

24 Kanaal van Willebroek 7,13% 1,18% 7,14% 1 53,63% 1 15,84% 10,00% 25,84% 3 25-30 slecht slecht

18 Afleidingskanaal van de Leie 7,00% 3,62% 7,54% 1 66,58% 2 2,79% 1,72% 4,51% 1 25-30 gemiddeld gemiddeld

19 Kanaal Gent-Terneuzen 1 21,14% 1 17,96% 5,66% 23,62% 2 80-250 slecht slecht

14 Kanaal Gent-Oostende 1 85,26% 3 6,21% 4,57% 10,78% 2 30-35 gemiddeld goed

17 Afleidingskanaal van de Leie 1 85,43% 3 2,70% 1,04% 3,73% 1 25-30 goed goed

15 Kanaal Roeselare-Leie 1,53% 1,53% 1 69,94% 2 1,18% 0,28% 1,46% 1 30 slecht slecht

2 Bergenvaart 1 98,05% 3 5,84% 0,85% 6,69% 1 5-12 gemiddeld gemiddeld

16 Kanaal Bossuit-Kortrijk 2,94% 3,59% 3,83% 1 77,70% 2 3,00% 3,11% 6,11% 1 30-35 slecht goed

12 Kanaal Gent-Oostende 5,28% 19,19% 19,50% 2 89,20% 3 8,78% 6,04% 14,81% 2 30-35 gemiddeld goed

27 Dender 1 73,88% 2 15,83% 7,62% 23,45% 2 20-25 goed goed

13 Leopoldkanaal 6,17% 6,43% 13,40% 15,02% 2 96,62% 3 6,05% 6,50% 12,54% 2 15-20 goed goed

6 Kanaal Ieper-Ijzer 1 82,36% 3 8,85% 1,79% 10,64% 2 20 gemiddeld gemiddeld

26 Kanaal Leuven-Dijle 9,48% 0,78% 9,60% 1 70,92% 2 13,14% 14,19% 27,33% 3 15-20 gemiddeld goed

4 Lokanaal 1 97,44% 3 17,04% 0,94% 17,99% 2 15 gemiddeld gemiddeld

20 Moervaart 13,85% 15,57% 16,99% 2 78,58% 2 19,04% 9,55% 28,59% 3 15-20 goed goed

3 Kanaal Nieuwpoort-Plassendale 4,96% 5,70% 6,89% 1 83,65% 3 17,63% 8,69% 26,31% 3 25-30 gemiddeld gemiddeld

10 Afleidingskanaal van de Leie 13,12% 11,93% 13,40% 2 95,18% 3 7,25% 10,06% 17,31% 2 20 gemiddeld gemiddeld

7 Kanaal Gent-Oostende 11,11% 12,74% 3,22% 16,25% 2 62,63% 2 23,46% 13,11% 36,57% 3 30-35 gemiddeld gemiddeld

8 Boudewijnkanaal 2,69% 5,13% 24,35% 28,87% 5 60,61% 2 16,44% 13,80% 30,24% 3 65-150 slecht gemiddeld

1 Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke 23,06% 26,77% 16,49% 28,67% 5 79,51% 2 8,29% 21,51% 29,80% 3 25-30 gemiddeld gemiddeld

9 Afleidingskanaal van de Leie / Leopoldkanaal 5,87% 1,57% 80,87% 80,87% 5 96,70% 3 27,40% 6,66% 34,06% 3 20 goed goed

5 Kanaal Ieper-Ijzer 1,81% 61,72% 62,06% 49,47% 5 97,13% 3 31,70% 13,76% 45,46% 3 20 goed goed

23 Kanaal van Willebroek 17,30% 18,79% 22,15% 5 72,86% 2 8,93% 10,57% 19,50% 2 >75 gemiddeld goed

21 Moervaart 18,90% 17,03% 21,24% 5 85,53% 3 12,10% 11,95% 24,05% 2 15-20 goed goed

11 Kanaal Gent-Oostende 13,27% 47,38% 47,47% 5 91,72% 3 22,36% 7,98% 30,34% 3 30-35 gemiddeld goed



AANDACHT- WATERWEG

ZONE

24 Kanaal van Willebroek

18 Afleidingskanaal van de Leie

19 Kanaal Gent-Terneuzen

14 Kanaal Gent-Oostende

17 Afleidingskanaal van de Leie

15 Kanaal Roeselare-Leie

2 Bergenvaart

16 Kanaal Bossuit-Kortrijk

12 Kanaal Gent-Oostende

27 Dender

13 Leopoldkanaal

6 Kanaal Ieper-Ijzer

26 Kanaal Leuven-Dijle

4 Lokanaal

20 Moervaart

3 Kanaal Nieuwpoort-Plassendale

10 Afleidingskanaal van de Leie

7 Kanaal Gent-Oostende

8 Boudewijnkanaal

1 Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke

9 Afleidingskanaal van de Leie / Leopoldkanaal

5 Kanaal Ieper-Ijzer

23 Kanaal van Willebroek

21 Moervaart

11 Kanaal Gent-Oostende

4 - AANWEZIGHEID BARRIERE- 5 - VERKEERSINTENSITEIT 6 - GEKENDE KNELPUNTZONES

VORMENDE STRUCTUREN  WATERWEG EN VERSPREIDINGSGEGEVENS 

FAUNADOELSOORTEN

verharding en 

passeerbaarheid 

oevertype

RANKING

 

OEVER/WTL

aanwezigheid 

barrière-

vormende 

structuren 

(hoofdwegen)

aanwezigheid 

barrière-

vormende 

structuren 

(spoorwegen)

totale lengte 

parallelle barrière-

vormende 

structuren

RANKING

 BARRIERES

verkeers-intensiteit 

waterweg

RANKING

GEBRUIKS-

INTENSITEIT

potentieel belang als 

verbindingsgebied (obv 

verspreidings-gegevens 

selectie 7 doelsoorten) RANKING

E
IN

D
-R

A
N

K
IN

G

goed (0)/

gemiddeld 

(0,5)/slecht (1) aantal meter aantal meter

laag (3)/

gemiddeld 

(2)/hoog (1)

aantal vaarbew-

egingen/24u

goed (3): <5/dag; 

gemiddeld (2): 

5-25/dag; slecht 

(1): >25/dag rekenkundig gemiddelde

goed (3): 

<5/dag; 

gemiddeld 

(2): 

5-25/dag; 

slecht (1): 

>25/dag

gemiddeld 3,5 19.775 7.466 27.241 1 31,80 1 1,88 1 11,5

gemiddeld 2,5 9.942 2.578 6.088 2 41,60 1 3,14 3 12,5

slecht 5 15.723 5.224 14.542 1 60,40 1 2,63 2 13

gemiddeld 2 12.702 4.234 11.863 1 46,60 1 3,38 3 13

gemiddeld 1,5 7.878 5.002 0 3 41,60 1 3,57 3 13,5

slecht 4 5.186 4.202 2.971 3 12,50 2 1,75 1 14

goed 1 1.323 1.323 3 n.v.t. 3 2,29 2 14

slecht 3 5.467 5.467 2 0,98 3 2,75 2 14

gemiddeld 2 10.142 4.953 15.095 1 46,60 1 3,63 3 14

gemiddeld 1,5 1.989 1.989 3 3,20 3 2,86 2 14,5

goed 0 0 3 n.v.t. 3 2,29 2 15

slecht 2 8.505 5.547 2 onbekend 3 2,44 2 15

gemiddeld 1 4.912 4.082 8.994 2 2,28 3 4,00 3 15

gemiddeld 1,5 0 3 onbekend 3 2,29 2 15,5

gemiddeld 1,5 1.931 5.886 7.817 2 n.v.t. 3 2,75 2 15,5

slecht 3 6.242 6.242 2 2,30 3 1,88 1 16

gemiddeld 1,5 0 3 onbekend 2 3,56 3 16,5

slecht 3 12.242 5.007 17.249 1 4,60 3 3,00 3 17

gemiddeld 4 6.476 12.685 16.371 1 onbekend 1 2,75 2 18

slecht 3 21.151 4.888 20.905 1 0,74 3 2,33 2 19

goed 0 3.994 125 3 n.v.t. 3 2,50 2 19

goed 0 0 3 onbekend 3 2,75 2 19

slecht 3,5 0 3 11,82 2 3,29 3 20,5

gemiddeld 1,5 0 3 n.v.t. 3 3,00 3 20,5

slecht 2,5 4.709 4.709 3 4,60 3 3,13 3 22,5
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11.3 Bijlage 3: beslissingssleutel en -schema technische uitvoeringsvarianten 
ontsnipperingsmaatregelen voor waterwegbeheerders  

 

- (1) Zijn er faunavoorzieningen zoals bv. plasbermen, vooroevers, fauna-uitstapplaatsen of 
faunatrappen aanwezig?  

o Ja:  ga verder naar (2)  
o Nee  ga verder naar (6)  
 

- (2) Zijn de faunavoorzieningen goed onderhouden zodanig dat ze goed functioneren?  
o Ja:  ga verder naar (3)  
o Nee: er zijn mechanische defecten / aanslibbing, zwerfvuil, overgroeiing door 

vegetatie, biologische afbraak van organische onderdelen,…?  volg de 
richtlijnen van § 9.4 - Controle en opvolging faunauitstapplaatsen en maak 
de faunavoorziening functioneel.  

 
- (3) Zijn de faunavoorzieningen voorzien van beplanting in functie van lokalisatie op zicht, 

schuil-, recuperatie- en geleidingsmogelijkheden?  
o Ja:  ga verder naar (4) 
o Nee:  volg de richtlijnen van § 9.4 - Controle en opvolging 

faunauitstapplaatsen en maak de faunavoorziening functioneel.  
 
- (4) Kunnen maatregelen genomen worden om het leefgebied op één van beide oevers te 

verbeteren of kunnen maatregelen genomen worden om de ruimtelijke beperkende 
randvoorwaarden (parallelle verkeers- of spoorwegeninfrastructuur , bebouwing, industrie, 
ontbreken van landschappelijke verbindingsinfrastructuur,…) op te heffen?  

o Ja:  ga naar § 8.4 - Landschappelijke randvoorwaarden van fauna-
uitstapplaatsen  

o Nee: ga naar (5);  
 
- (5) Is de afstand tussen de faunavoorzieningen afgestemd op de doelsoorten?  

o Ja: 100 meter tussenafstand voor kleine faunavoorzieningen; 300 meter voor 
grote faunavoorzieningen  lage prioriteit inzake nieuwe 
ontsnipperingsmaatregelen;  

o Nee: maak bijkomende faunavoorzieningen of neem ontsnipperingsmaatregelen 
ter hoogte van knelpuntzones  ga verder naar (6).  

 

- (6) Zijn de knelpuntzones maximaal 100 meter in lengte en geflankeerd door 
oversteekbare (natuurlijke flauw hellende) oeverzones die meer dan 100 meter lengte 
bedragen?  

o Ja:  lage prioriteit inzake ontsnippering 
o Nee: knelpuntzones langer dan 100 meter en/of niet begeleid door 

oversteekbare oeverzones  ga naar (7)  
 

- (7) Definieer de knelpunten a.d.h.v. het type oeverstructuur:  
o verticale damwanden of kaaimuren (types 3a-3c) / betonoevers (type 4a) of 

betonnen oeverhelling (profiel 4/4 of steiler / ≥ 45°) (type 4c), gemetste kasseien 
of bakstenen oever (type 5d)  ga verder naar (8);  

o breukstenen of grove steenbestorting (type 5a), schanskorven (type 5b), 
betonnen oeverhelling (profiel flauwer dan 4/4 / < 45°), asfaltmastiek (type 5c), 
perkoenpalen en/of houten beschoeiing  ga verder naar (9)  
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- (8) Zijn deze oeverstructuren tot min. 50 cm onder water aangeschuind onder een 
flauwe hellingshoek (voorkeur 8/4 of flauwer, maximum 6/4) met breukstenen, zand of 
andere materialen?  

o Ja:  ga verder naar (9);  
o Nee:  ga verder naar (11);  

 
- (9) Is een vooruitstekende kopbalk of overkapping aanwezig; én is de hoogte van de 

verticale oeverwand boven het aangeschuinde oevergedeelte ≥ 25 cm?  
o Ja:  ga verder naar (11);  
o Nee:  voor de meeste doelsoorten bruikbaar als alternatief voor 

faunavoorziening: middelhoge prioriteit inzake ontsnippering;  
 
- (10) Zijn de breukstenen, grove steenbestorting, schanskorven of asfaltmastiek onder een 

geleidelijke flauwe helling aangebracht (voorkeur 8/4 of flauwer, maximum 6/4 / voorkeur 
≤ 35°) tot onder water en eventueel begroeid met vegetatie? 

o Ja:  voor de meeste doelsoorten passeerbaar: middelhoge prioriteit inzake 
ontsnippering 

o Nee: de hellingshoek is steiler / de oeververdediging bestaat uit verticaal of 
trapvormig geplaatste schanskorven / de oeververdediging bestaat uit verticale 
perkoenpalen of houten beschoeiing / de oeverstructuur bestaat uit zeer grove 
steenbestorting die moeilijk beklimbaar is;  ga verder naar (11)  

 

- (11) Is plaatselijke natuurtechnische of natuurvriendelijke oeverherinrichting praktisch 
haalbaar?  

o Ja: uitvoeren maatregelen volgens typebestek natuurvriendelijke oevers  ga 
naar § 8.6.1 - Natuurvriendelijke en natuurtechnische oeverinrichting.  

o Nee:  ga naar (12)  
 

- (12) Is inrichting van fauna-uitstapplaatsen praktisch haalbaar (voldoende oever- en 
bermbreedte, veiligheid, hellingsgraad, scheepvaart, …)?  

o Ja:  ga naar (13),  
o Nee:  ga naar (15)   

 

- (13) Is een fauna-uitstapplaats in vooruitbouw mogelijkheid i.f.v. scheepvaart en de 
beschikbare waterwegbreedte?  

o Ja:  ga naar § 8.6.2 - Fauna-uitstapplaatsen (Figuur 8-5 / Figuur 8-6) 
- Minimum één grotere fauna-uitstapplaats om de 300 m i.f.v. grotere 

zoogdieren 
- Tussenliggend kan geopteerd worden voor kleine fauna-uitstapplaatsen 

of faunatrappen om de 100 m;  
o Nee:  ga naar (14)  

 

- (14) Is een fauna-uitstapplaats in achteruitbouw mogelijk i.f.v. beschikbare oeverbreedte 
en hellingsgraad (optimaal 8/4 of flauwer, maximaal 6/4 / voorkeur ≤ 35°)?  

o Ja:  ga naar § 8.6.2 - Fauna-uitstapplaatsen (Figuur 8-5 / Figuur 8-6) 
o Nee:  ga naar (15)  

 

- (15) Is inrichting van een faunatrap praktisch (voldoende ruimte, hellingsgraad, 
veiligheid…) haalbaar?  

o Ja:  ga naar ga naar § 8.6.3 - Fauna-trappen  (Figuur 8-8 / Figuur 8-9)  
o Nee:  knelpunt blijft bestaan !!! 
 

In Tabel 8-1 (zie p. 51) wordt een overzicht gegeven van de relatie tussen de verschillende 
types faunavoorzieningen en de mogelijke doelsoorten.   
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Figuur 11-53: beslissingsschema technische uitvoeringsvarianten (deel 1) 

 
 

(1) Zijn faunavoorzieningen  aanwezig? (bv. plasbermen, vooroevers, 
fauna-uitstapplaatsen of faunatrappen) 

(2) Zijn de faunavoorzieningen 
goed onderhouden en 
functioneel?  

(6) Lengte van de knelpuntzones is maximaal 100 m 
en geflankeerd door flauw hellende oeverzones die 
meer dan 100 m lengte zijn?  

NeeJa 

(3) Zijn de faunavoorzieningen 
voorzien van begeleidende 
beplanting of begroeiing (i.f.v. 
zichtlokalisatie, schuil-, 
recuperatie- en 
geleidingsmogelijkheden)?  

Ja 
Volg richtlijnen van § 9.4 - Controle en 
opvolging faunauitstapplaatsen en maak 
de faunavoorziening functioneel  

Nee

(4) Kunnen maatregelen genomen worden om het 
leefgebied op één van beide oevers te verbeteren of 
kunnen maatregelen genomen worden om de 
ruimtelijke beperkende randvoorwaarden (parallelle 
verkeers- of spoorwegeninfrastructuur , bebouwing, 
industrie, ontbreken van landschappelijke 
verbindingsinfrastructuur,…) op te heffen?  

Ja 

ga naar § 9.5.2.3 - Begeleidende 
maatregelen of opheffen ruimtelijke 
randvoorwaarden 

Ja

(5) Is de afstand tussen de faunavoorzieningen 
afgestemd op de doelsoorten? 
- voor grote zoogdieren (zoals Ree): om de 300 m een 
grote faunavoorziening; 
- voor kleinere zoogdieren een tussenafstand van 100 
m voor kleine faunavoorzieningen;  

Nee 

 lage prioriteit inzake 
nieuwe 
ontsnipperingsmaatregelen 

Ja

knelpuntzones langer dan 100 meter en/of niet 
begeleid door oversteekbare oeverzones  

 ga naar (7) (Figuur 11-54 - deel 2) 

Nee 

Ja

Nee 

mechanische defecten zoals aanslibbing, 
zwerfvuil, overgroeiing door vegetatie, 
biologische afbraak van organische 
onderdelen,…?  

Nee
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Figuur 11-54: beslissingsschema technische uitvoeringsvarianten (deel 2 – vervolg Figuur 11-53)) 

 
 

(7) Definieer de knelpunten a.d.h.v. het type oeverstructuur: 

uitvoeren maatregelen volgens typebestek natuurvriendelijke 
oevers  ga naar § 8.6.1 - Natuurvriendelijke en 
natuurtechnische oeverinrichting. 

Nee

(8) Zijn deze oeverstructuren tot min. 50 cm 
onder water aangeschuind onder een flauwe 
hellingshoek (voorkeur ≤ 8/4, maximum 6/4) met 
breukstenen, zand of andere materialen?   

(9) Is een vooruitstekende kopbalk of 
overkapping aanwezig; én is de hoogte van de 
verticale oeverwand boven het aangeschuinde 
oevergedeelte ≥ 25 cm? 

Ja
voor de meeste 
doelsoorten 
passeerbaar  
middelhoge prioriteit 
inzake ontsnippering 

(10) Zijn deze oeverstructuren onder onder een 
geleidelijke flauwe helling aangebracht (voorkeur ≤ 
8/4, maximum 6/4 / voorkeur ≤ 35°) tot onder water 
en eventueel begroeid met vegetatie? 

Nee 

De hellingshoek is steiler / 
de oeververdediging 
bestaat uit verticaal of 
trapvormig geplaatste 
schanskorven / de 
oeververdediging bestaat 
uit verticale perkoenpalen 
of houten beschoeiing / de 
oeverstructuur bestaat uit 
zeer grove steenbestorting 
die moeilijk beklimbaar is 

Ja 

(12) Is inrichting van fauna-uitstapplaatsen 
praktisch haalbaar (voldoende oever- en 
bermbreedte, veiligheid, hellingsgraad, 
scheepvaart, …)? 

Nee 

(13) Is een fauna-uitstapplaats in vooruitbouw 
mogelijkheid i.f.v. scheepvaart en de beschikbare 
waterwegbreedte? 

Nee

- (breukstenen of grove steenbestorting (type 5a),  
- schanskorven (type 5b),  
- betonnen oeverhelling (hellingprofiel < 4/4 / < 
45°),  
- asfaltmastiek (type 5c),  

k l / f h t b h ii

- verticale damwanden of kaaimuren (types 3a-3c) 
- betonoevers (type 4a) of betonnen oeverhelling 
(hellingprofiel ≥ 4/4 / ≥ 45°) (type 4c),  
- gemetste kasseien of bakstenen oever (type 5d) 

(11) is plaatselijke natuurtechnische of 
natuurvriendelijke oeverherinrichting 
praktisch haalbaar?  

Ja
Nee 

Nee

Nee 

Ja

ga naar § 8.6.2 - 
Fauna-
uitstapplaatsen  
(FUP) (Figuur 8-5 / 
Figuur 8-6)  

 Minimum één 
FUP / 300 m i.f.v. 
grotere zoogdieren 

 Tussenliggend 
kleinere FUP’s of 
faunatrappen om de 
100 m;

Nee

(14) Is een fauna-uitstapplaats in achteruitbouw 
mogelijk i.f.v. beschikbare oeverbreedte en 
hellingsgraad (optimaal 8/4 of flauwer, maximaal 
6/4 / voorkeur ≤ 35°)? 

Ja

Nee 
Ja

(15) Is inrichting van een faunatrap praktisch 
(voldoende ruimte, hellingsgraad, veiligheid…) 
haalbaar?  

Ja

ga naar § 8.6.3 - 
Fauna-trappen  
(Figuur 8-8 / 
Figuur 8-9) 

Knelpunt blijft 
bestaan 

Nee

Ja
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11.4 Bijlage 4: kaarten en figuren 

Kaart 1: Situering studiegebied  

Kaart 2: Overzicht waterwegbeheerders in Vlaanderen  

Kaart 3: Juridisch-beleidsmatige situering: Habitat- en Vogelrichtlijngebied, VEN, RAMSAR  

Kaart 4: Biologische waarderingskaart  

Kaart 5-33: Prioritering ontsnipperingszones per aandachtzone (losbladig in verzamelmap) 

 
 


