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Realisatie van ecologische verbindingen & goede 
voorbeelden

Els Ameloot, Vlaamse Landmaatschappij 



Goede morgen, 
Ik ga het met jullie hebben over de problematiek van 
versnippering van de kustduinen en hoe we hieraan zouden 
kunnen tegemoet komen. 
Zeker na de vorige toelichting, hoeft het niemand te verbazen 
dat ons hele kustlandschap een ver doorgedreven vorm van 
versnippering kent.
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Probleemschets
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Waar onze kust vroeger een heel dynamisch systeem was, dat 
werd vormgegeven door de wisselwerking van wind, water en 
zand, blijven de duinen en bij uitbreiding ook het strand (maar 
ook de landinwaarts gelegen natuurgebieden)
vandaag de dag als eilanden over in een vast geraamte van 
Bebouwing: zie de vorige foto’s 
Infrastructuur: wegen, spoorwegen, waterwegen, 
kustverdediging!… 
onaangepast landgebruik (bv. te intensief bemeste gronden)
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Versnippering (in dit geval door een weg) betekent het 
verkleinen van gebieden en het isoleren van gebieden.
Het is een belangrijke oorzaak van achteruitgang van de 
biodiversiteit.

Door het uiteenvallen van natuurgebieden worden leefgebieden 
te klein om leefbare populaties te herbergen. 
Kleine leefgebieden hebben meer last van randeffecten, 
waardoor de kwaliteit ervan afneemt. 
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Zo leidt de aanleg van wegen specifiek tot:
verlies aan leefgebied, 
Verkeersslachtoffers
Minder genetische uitwisseling tussen deelpopulaties waardoor 
de kans op uitsterven toeneemt
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Vismigratieknelpunten

http://vismigratie.vmm.be/vismigratie/

http://vismigratie.vmm.be/vismigratie/


Niet alleen autowegen, maar ook waterwegen - in het bijzonder 
de door de mens aangelegde kanalen - kunnen als barriere
werken voor bepaalde landdieren. 

Maar ook de waterwegen zelf ondervinden versnippering 
doordat de mens in de loop der tijd heel wat constructies heeft 
aangebracht om het waterpeil te kunnen controleren of de 
scheepvaart mogelijk te maken. 

Deze vismigratieknelpunten zijn desastreus voor een soort als 
paling bv. die aan het begin van zijn leven onze binnenwateren 
moet optrekken en aan het eind ervan terug naar de zee moet 
migreren.
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Ontsnipperen?
Défragmentation?
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Willen we de impact op biodiversiteit dus beperken en de 
overgebleven natuurwaarden vrijwaren voor de toekomst, dan 
zullen er maatregelen nodig te zijn om die effecten van 
versnippering te milderen. 

Hiervoor is het zaak een juiste verhouding te vinden tussen 
verschillende oplossingsstrategieën.

Want, zoals in de vorige lezing duidelijk werd: connectiviteit 
moet op verschillende schaalniveaus worden beschouwd.
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Habitatkwaliteit verhogen
L’amélioration de la qualité des milieux



Ten eerste kan men trachten te habitatkwaliteit binnen de 
overgebleven snippers te optimaliseren. Dat is waar 
natuurverenigingen en de overheid al jaren mee bezig zijn. Dit 
door het beheer of door inrichting.

Zoals aangehaald door Sam, is habitatkwaliteit voor de minst 
mobiele organismen (planten, invertebraten) van het grootste 
belang.
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Bestaande leefgebieden vergroten
L’élargissement des milieux



Ten tweede is het zaak de bestaande leefgebieden te vergroten.
Hierdoor ontstaan stabielere populaties, meer gedifferentieerde 
levensgemeenschappen en is er ruimte voor een grotere 
genetische diversiteit. 
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Ecologische verbindingen
Connections écologiques



En ook eerder gesteld: voor matig mobiele organismen is een 
netwerk van habitats nodig. 

d.m.v. stapstenen, corridors, aangepast grondgebruik. Hierdoor 
vermindert de landschappelijke weerstand
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Simli - Nieuwpoort



Een paar voorbeelden om dit te illustreren. 

Om te beginnen een verwezenlijking van het Agentschap voor 
Natuur en Bos, in het kader van het project VEDETTE.
Tot ongeveer 1960 was dit deel van de Simliduinen een 
ongerept natuurgebied met stuivende duinen en vochtige 
duinpannen. Maar kort erna verdween een van die bloemrijke 
duinpannen onder asfalt voor de aanleg van tennisvelden en 
een minigolfterrein. Die constructies en kunstmatige 
aanplantingen werden dit jaar verwijderd om de vroegere 
duinpanne te herstellen.
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Simli



De verlaten tennisvelden. Je ziet dat we ons hier bevinden 
achter de hoogbouw van Nieuwpoort-Bad.
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Simli



Het uitbreken.
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Camping Cosmos/Crystal Palace (Jacques 
Junior) - Westende
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We verplaatsen ons naar de zeewerende duinen.
Van ongeveer 1960 tot 2004 bevonden zich op deze strook in 
Westende twee campings: de beruchte Camping Cosmos en 
camping Crystal Palace. 

Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust kocht de 
duinen op en verwijderde alle campingresten. Het zand werd 
zelfs gezeefd om zoveel mogelijk puin en afval te verwijderen en 
de duinen zo goed mogelijk in hun natuurlijke toestand te 
herstellen en te laten aangroeien.
Daarnaast heeft men er ook voor gezorgd dat er op beperkte 
manier ook recreatie mogelijk is en men het gebied via 
wandelpaden kan verkennen. Ook de batterij bunkers uit de 
Tweede Wereldoorlog is vrij te bezoeken.
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Vergane glorie: de camping tijdens de uitbating en bij leegstand.
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De uiteindelijke herstelwerken, voor camping Cosmos in 2005, 
Voor camping Crystal Palace volgden ze een paar jaar later.
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Zandaanvulling in Duinkerke
Réensablement de Dunkerque



Dat was het opbreken van een camping in de zeewerende
duinen. 

Nog verder zeewaarts, op het strand zelf, heeft men in 
Duinkerke een zandaanvulling gedaan op het strand voor de dijk 
van de Geallieerden. 
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Zandaanvulling in Duinkerke
Réensablement de Dunkerque
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une première phase a été réalisée en 2011/2012, pour 
recharger 300.000m3 de sable. Pour terminer le réensablement, 
1.200.000 m3 de sable ont été rechargés pendant la 2e phase.

Hierdoor krijgt embryonale duinvorming deels weer een kans. 
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Dijk Leffrinckoucke
Digue de Leffrinckoucke
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Embryonale duinvorming krijgt ook in Leffrinckoucke op de dijk 
zelf opnieuw een kans. Dit als gevolg van het stopzetten van de 
mechanische reiniging. 

Le nettoyage mécanique n’est plus réalisé pour enlever le sable. 
Je ne sais pas si c’est pour ne pas endommager la digue, ou si 
c’est pour favoriser la dynamique naturelle de renaturation, qui
est le résultat visible aujourd’hui.

06/03/2020

37



Duin-polderovergang Oosthoekduinen
Zone de transition dune-polder
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Men kan omgekeerd gebieden uitbreiden richting de polder. 
In het kader van het natuurinrichtingsproject Oosthoekduinen, 
werd ca. 2002 een deel van de duin-polderovergangszone 
(hoeveel?? ha) hersteld door de Vlaamse Landmaatschappij en 
het Agentschap voor Natuur en Bos. 
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Duin-polderovergang Oosthoekduinen
Zone de transition dune-polder



Nog een beeld hiervan.
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Groenendijk - Nieuwpoort



Een gebied gelegen in de buurt van de Simliduinen en dat een 
gelijkaardige ingreep heeft ondergaan, is het natuurdomein 
Groenendijk te Nieuwpoort. 
Hier brak het Agentschap voor Natuur en Bos in kader van het 
Interreg-project FEYDRA een sinds 1996 verlaten 
waterzuiveringsstation af. Daarna herprofileerde men het 
terrein om er duinpoelen en kalkmoeras te herstellen. 

Hierdoor kan het gebied in de toekomst mogelijk als stapsteen 
gaan fungeren. Hier komen we zo dadelijk nog op terug bij het 
voorstellen van de cases.
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Foto waterzuiveringsstation
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Groenendijk - Nieuwpoort



Corridor – écopaysager
St. Georges-sur-l’Aa
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Ici en pièce jointe, je mets des photos du corridor écopaysager
du barreau de Saint-georges sur l’Aa, pour illustrer les 
connections écologiques en accompagnement de voie ferrée. La 
carte de localisation est faite sur le fond cartographique de 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « paysage 
et biodiversité » du PLU intercommunal de la CUD, en cours de 
rédaction.
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Le barreau de Saint-Georges, c’est une voie ferrée qui a été 
construite sur le territoire du port de Dunkerque entre 2006 et 
2008. (si tu veux en savoir plus : 
https://www.google.com/search?ei=I_D_W_TEKq_jsAektJTYCQ
&q=barreau+de+saint-
geaorgessur+l%27aa+port+dunkerque&oq=barreau+de+saint-
geaorgessur+l%27aa+port+dunkerque&gs_l=psy-
ab.3...5068.6025..6232...0.0..0.118.785.1j6......0....1..gws-
wiz.NYqfInkpS24 , il faut cliquer sur le premier résultat, et 
http://www.dunkerque-port.fr/fr/presse/actualites/2014-06-
05-dunkerque-port-inaugure-le-corridor-eco-paysager-du-
barreau-de-saint-georges-fr-33789.html ).
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Spoorlijn 73 De Panne – grens
Voie ferrée 73 La Panne - frontière



Ook in Vlaanderen zijn er potenties voor het aanleggen van 
ecologische corridors binnen het project VEDETTE: bv. spoorlijn 
73 van De Panne naar de Franse grens is sinds 2003 buiten 
dienst gesteld. 
Door het verlaten karakter ervan, fungeert deze nu zeker al als 
ecologische verbinding. 
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Tuinen als stapstenen
Les jardins comme xxx

Example???
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Het uitbreiden van leefgebieden zou ook kunnen door het 
inschakelen van tuinen: door een aantal aanpassingen, om te 
beginnen bij het beheer, zouden deze als stapstenen kunnen 
gaan fungeren voor bepaalde soorten. Denk maar aan vlinders, 
of amfibieën die een poel gaan gebruiken. 
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Technische oplossingen
Solutions techniques



Tot daar een aantal voorbeelden van ontsnipperende maatregelen die in hoofdzaak ruimte 
vergen.

Als men weinig ruimte heeft en/of barrières onoverkomelijk blijken EN ER GEEN ANDERE 
OPTIES ZIJN, kunnen technische oplossingen voor het verzachten van barrières eerder zijn 
aangewezen.

De keuze is steeds afhankelijk van de doelsoorten en de specifieke context. 
In deze weinig bosrijke omgeving van VEDETTE zijn deze rood gemarkeerde oplossingen het 
interessantst:
- kleine faunatunnels: kleine ecotunnels (bv. amfibietunnels) of kokers die ontsnipperen voor 

de kleine landgebonden zoogdieren, amfibiëen, reptielen, watergebonden zoogdieren
- Ecoduikers en bruggen met doorlopende oever: ontsnipperen voor de kleine landgebonden

zoogdieren, amfibiëen, reptielen, watergebonden zoogdieren waar een waterloop een weg 
kruist.

- ecoducten en ecobruggen, al dan niet met medegebruik: ontsnipperen voor bijna alle 
dieren

Daarnaast bestaan er nog 
- fauna-uitstapplaatsen: die ontsnipperen voor grote en kleine landgebonden zoogdieren: dit 

maakt het voor hen mogelijk om de waterloop te kunnen verlaten als deze voor de rest een 
oeververharding heeft.

- Boombruggen: ontsnipperen voor boommarter, eekhoorn, hazelmuis…
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Het principe van ontsnipperende maatregelen als deze is dat er 
terug uitwisseling mogelijk is tussen snippers. Maar men moet 
altijd in het achterhoofd houden dat dit uiteindelijk de minst 
wenselijke oplossing is, want ze kunnen de effecten van de 
versnippering nooit volledig omkeren. 
Zo zal het opbreken van een weg altijd beter zijn vanuit 
ecologisch standpunt dan het aanbrengen van een 
ontsnipperende voorziening
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Ecoduikers Koolhofvaart (Ramskapelle)
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Adriaens et al. 2007



Ook een paar voorbeelden van technische oplossingen. 

Langs de loop van de Koolhofvaart – in het projectgebied -
werden ecoduikers geïnstalleerd. Dit zijn doorgetrokken oevers 
met als doel te ontsnipperen voor kleine tot middelgrote dieren 
zoals konijn, bosmuis, woelmuis, rat, egel, steenmarter, 
bunzing, …
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Ecotunnel onder de E40 (Moeren –
Cabour/Ghyvelde)
Passage à faune sous l’autoroute A16

FLEMISH LAND AGENCY 6/03/2020 │59



Sinds 2012 is onder de E40/A17 ter hoogte van het Groot 
Moerhof een tunnel voor fiets- en wandelverkeer gerealiseerd. 

Aan weerskanten van deze 3m brede en 31 m lange (!) doorgang 
werden kokers gestoken om de verplaatsing van kleine 
landdieren mogelijk te maken. Geleidingswanden werden 
aangebracht om de dieren de tunnelmonden te laten vinden.

Tot slot werden aan de uitgangen struiken en bomen 
aangeplant.
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Ecoducten – Nederland
Ecoducts – Pays-Bas
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De realisatie van een ecoduct voor de ontsnippering van gebieden is een zeer 
ingrijpende en erg dure oplossing.

In Vlaanderen zijn er slechts een vijftal ecoducten op het hele grondgebied en 
zijn er geen voorbeelden in de duinen.
In Nederland wel, namelijk in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, ten 
westen van Haarlem en ten noordoosten van Zandvoort. 
Deze werden gerealiseerd in kader van het meerjarenprogramma 
ontsnippering waarbij een zeer groot aantal knelpunten via ontsnipperende
maatregelen werden aangepakt.

Hier werden drie bruggen aangelegd in de duinen over grote autowegen en 
een spoorlijn. Dankzij deze drie natuurbruggen is er één groot duingebied 
ontstaan van meer dan 7000 hectare. 
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Natuurbrug Zandpoort
06/03/2020
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Natuurbrug Zandpoort werd eind 2013 opgeleverd tussen de Kennemerduinen en 
de Amsterdamse waterleidingduinen. 
Volgens de initiatiefnemers is dit de eerste natuurbrug ter wereld in duingebied.

Deze natuurbrug is ca. 50 m breed en heeft een overspanning van 29 m. 
De totale investeringskost bedroeg ca. 9 miljoen euro.

Was de Natuurbrug in december 2013 nog een kale zandvlakte, in 2014 werden 
bedreigde Rode Lijstsoorten zoals de kleine parelmoervlinder, 
duinparelmoervlinder, bruin blauwtje, blauwvleugelsprinkhaan, harkwesp al 
gezien. 

Er groeien inmiddels vele waardevolle mooie duinplanten zoals duinviooltje, 
kromhals, kruipend stalkruid en rolklaver. Ook zoogdieren hebben de brug 
gevonden: er lopen regelmatig vossen en konijnen voorbij, net als de meer 
algemeen voorkomende libellen, bijen, vlinders en sprinkhanen. Onder de 
dakpannen die als dekking zijn aangebracht, is rugstreeppad aan te treffen.

Dit project wordt volop gemonitord: hier de resultaten voor de blauwzwarte 
schallebijter waarbij duidelijk is dat het aanbrengen van een stobbenwal op het 
ecoduct ervoor heeft gezorgd dat  deze soort de brug kan passeren.
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Natuurbrug Zeepoort
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Een impressie van Natuurbrug Zeepoort die in september 2017 werd opgeleverd.  

Ze overspant een weg, met twee rijstroken, een middenberm en aan weerszijden 
een fiets- en wandelpad, die een brede doorkruising van de duinen betekent en 
daarmee een grote barrière is voor dieren. 

Hier werd een brug aangelegd van 40 m breed (waarvan 30m voor de dieren 
bruikbaar is) op een plaats waar de autoweg een duinrug doorsnijdt.
De totale investeringskost bedroeg 4,9 miljoen euro.  

Zoogdieren, reptielen, amfibieën en insecten zullen de komende jaren worden 
gemonitord. Er zijn meer dan twintig streefsoorten aangewezen die fungeren als 
uithangbord van het duin, waaronder rugstreeppad, zandhagedis, hazelworm, 
duinparelmoervlinder, kleine parelmoervlinder, wezel, bunzing, 
duinsabelsprinkhaan en blauwvleugelsprinkhaan. 
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Natuurbrug Duinpoort



En een impressie van Natuurbrug Duinpoort, die in juli 2018 
werd geopend. Deze overbrugt de spoorlijn tussen Haarlem en 
Zandvoort, die dwars door het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland loopt. De lijn doorsnijdt het open duingebied en 
vormt een barrière voor dieren die moeite hebben om zich te 
verplaatsen.

06/03/2020

68



Projectgebied
Aire d’action du project
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Zo, dat waren een aantal zeer uiteenlopende voorbeelden. 

Hopelijk hebben deze wat inspiratie opgeleverd.

Hoe kunnen we dit gaan toepassen op ons projectgebied? Om 
hierover verder te gaan nadenken, hebben we zes cases 
voorbereid: drie Franse en drie Vlaamse. Zo dadelijk worden 
jullie in groepjes aan het werk gezet. 

Ik ga ze in wat volgt kort al even toelichten.
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Toelichting 6 cases
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