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LIFE+ OZON ontsnippert  
het Zoniënwoud

ST E V E N  VA N O N C K E L E N ,  A N O U S ChK A  KU I J S T E R S ,  PAT R I C K  hU V E N N E , 

JE A N-FR A N Ç O I S  PL U M I E R  E N  ST É PhA N E  VA N W I J N S B E R GhE
Doorheen de jaren werd het Zoniënwoud sterk versneden door 

verschillende autosnelwegen, spoorwegen en lokale wegen (Fig. 1). 

Hierdoor kunnen we nog moeilijk spreken van één bos, wat 

de beweging van dieren tussen deze fragmenten bemoeilijkt. 

Er is echter goed nieuws voor de dieren in het Zoniënwoud: 

hun onderbroken leefgebieden worden opnieuw met elkaar 

verbonden. Vier nieuwe boombruggen, drie ecotunnels en een 

ecoduct bieden de dieren straks een veilige passage onder en 

over de verkeersassen. Deze maatregelen maken deel uit van 

het Europese LIFE+ OZON project, maar een echte première zijn 

ze niet. De drie gewesten zetten zich namelijk al jaren in voor de 

ontsnippering van het Zoniënwoud.

Inleiding

Het Zoniënwoud, bestaat uit bijna 5.000 hectare Europese 

topnatuur, ten zuidoosten van Brussel (Fig. 2). Het is een van 

de overblijfselen van het oerbos Silva Carbonaria of Kolen-

woud, dat zich ooit uitstrekte van Brabant tot Picardië  

in Noord-Frankrijk. Aan het begin van de 19de eeuw was het 

woud nog 12.000 tot 14.000 hectare groot. Maar grootscha-

lige ontbossing in de eerste jaren na de Belgische onafhan-

kelijkheid en de aanleg van renbanen, wegen en spoorlijnen 

zorgde ervoor dat het bos steeds kleiner werd en versnipperd 

raakte. Het Zoniënwoud werd oorspronkelijk bewoond door 

46 verschillende zoogdiersoorten. Enkele daarvan – waar-

onder de bruine beer, de wolf en het edelhert – zijn nu 

ver dwenen door menselijke activiteiten. Het Zoniënwoud is 

verdeeld over de drie gewesten: 56% ligt in Vlaanderen,  

38% in Brussels en 6% in Wallonië.

De voorbije eeuw werd het Zoniënwoud sterk versnipperd: 

de Brusselse ring (R0), E411, spoorweg tussen Brussel en 

Luxemburg, Terhulpsesteenweg werden haast ondoordring-

bare hindernissen voor dieren die van het ene gebied naar 

het andere willen trekken. Om dieren een kans te geven deze 

hindernissen te overbruggen werden al verschillende ver-

bindingen gerealiseerd in het Zoniënwoud, waaronder een 

boombrug en een ecoduct (Box 1). De boombrug (Fig. 3a) 

was de eerste in België die gebouwd werd over een snelweg 

en staat sinds juli 2013 aan de R0 ten noorden van het  

kruispunt Groenendaal. Het bestaande ecoduct in het  

Zoniënwoud (Fig. 3b) is één van de gerealiseerde 

ontsnipperende maatregelen op het grondgebied van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overkapt de 

spoorlijn Brussel-Luxemburg. Al snel na de opening in 

2012 werden op het ecoduct sporen van verschillende 

dieren (reeën, hazen en everzwijnen) waargenomen. Het 

Europese LIFE+ project ¨OZON¨ (Ontsnippering van het 

ZONiënwoud) bouwt verder op de positieve ervaringen 

van de bestaande ontsnipperende maatregelen. LIFE+ 

is het financieringsinstrument waarmee de EU milieu-, 

Figuur 1: Versnippering van het Zoniënwoud door R0 © Wim van Calster – Departement MOW

Figuur 2: Situering van het Zoniënwoud ten zuidoosten van Brussel  

© LIFE+ OZON
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snipperen. Het LIFE+ OZON project, dat in oktober 2013 

officieel van start ging, geeft een nieuwe boost aan de 

ontsnippering van het hele Zoniënwoud. Het project is 

het gevolg van drie recente studies. ‘Dood doet Leven’ 

en twee ontsnipperingsstudies. Dood doet Leven, een 

studie van boswachter Dirk Raes, bracht aan de hand van 

observaties tussen 2008 en 2012 de locaties in kaart waar 

dieren werden dood gereden (Fig.4). Dit onderzoek gaf 

een eerste indicatie van de hotspots voor aanrijdingen en 

dus noodzakelijke punten om faunapassages te voorzien. 

Verder werden in 2008 en 2009 ontsnipperingsstudies 

afgerond op vraag van het Agentschap voor Wegen en 

Verkeer (AWV), en Leefmilieu Brussel (BIM). Deze studies 

brachten de bestaande faunapassages in kaart, maar 

beschreven ook de extra ontsnipperende maatregelen  

die in het Zoniënwoud noodzakelijk zijn.

LIFE+ OZON heeft als doel om de ecologische hotspots 

en leefgebieden van beschermde diersoorten (Natura 

2000, Habitats Directive Annex II, IV en V) zoals water-

vleermuis (Myotis daubentonii), bosvleermuis (Nyctalus 

leisleri), boommarter (Martes martes), vliegend hert 

(Lucanus cervus), kamsalamander (Triturus cristatus) en 

bever (Castor fiber) opnieuw te verbinden. Met de geplande 

infrastructuren in het LIFE+ OZON project neemt het 

aantal faunapassages fors toe. Daarmee zou de actie-

natuur- en klimaatprojecten in Europa ondersteunt. 

Sinds 1992 heeft LIFE ongeveer 4.171 projecten mede-

gefinancierd, die bijdragen aan de bescherming van 

het milieu en het klimaat. Het LIFE+ OZON project zal 

ervoor zorgen dat het Zoniënwoud tegen midden 2017 

verder aaneengesloten zal zijn. 

Aanpak 

Aan de wieg van het LIFE+ OZON project staat de intentie-

verklaring over de ‘Structuurvisie voor het Zoniënwoud’ 

die de in 2008 bevoegde ministers van de drie gewesten 

ondertekenden. Daarin engageerden deze ministers en  

de drie regiobeheerders zich om verregaand samen te  

werken om het Zoniënwoud te behouden en te versterken. 

Dat engagement en de concrete resultaten ervan – zoals  

de recente folder over het Zoniënwoud in vier talen –  

hebben ongetwijfeld de weg geëffend naar dit project, 

waarin de drie gewesten onderling nauw samenwerken. 

De voorbije jaren werd er in het Brusselse deel van het 

Zoniënwoud hard gewerkt om de versnippering door 

de spoorweg Brussel - Luxemburg tegen te gaan. Een 

ecoduct, een ecotunnel en tunnels voor gemengd gebruik 

(dieren en wandelaars) helpen nu om het woud te ont-

Box 1: Types ontsnipperende maatregelen, omschrijving en voornaamste doelsoorten in het Zoniënwoud

Omschrijving Voornaamste doelsoorten Zoniënwoud

Boombrug Een brugtype dat boomklimmende dieren in staat stelt om een weg 

over te steken. Er bestaan verschillende typen boombruggen, in 

het Zoniënwoud werkt men met een stalen koker die door touwen 

verbonden is met de bomen.

Eekhoorns, vleermuizen en boommarters

Ecoduct Een brugtype dat dieren in staat stelt om een weg over te steken. 

In Vlaanderen probeert men een breedte van 60m te hanteren.

Vleermuizen en reeën

Ecotunnel Een tunnel die dieren in staat stelt om een weg over te steken. 

De diameter van de tunnel is variabel en afhankelijk van de 

doelsoorten.

Amfibieën, das, vos en bunzing

Figuur 3b: Het ecoduct over de spoorlijn Brussel en Luxemburg 

© LIFE+ OZON

Figuur 3a: De eerste boombrug van het Zoniënwoud 

© Wim Van Calster, departement MOW
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autosnelweg, wordt de ecologische inrichting (Fig. 6) 

zodanig vormgegeven dat voor alle diersoorten goede leef- 

en/of migratieomstandigheden worden geboden. Bovenop 

het ecoduct komt er onder andere een wal van stobben, 

takken en stronken waarin kleine dieren beschutting 

vinden en daardoor de oversteek aandurven. Door het aan-

brengen van microreliëf ontstaan droge en natte plekken, 

en met beplanting worden lichte en donkere terreindelen 

gecreëerd. Deze zogenaamde micro-habitats ondersteu-

nen een grote diversiteit aan diersoorten. Het ecoduct 

zorgt ook voor een speciale geleiding voor vleermuizen 

omdat verlichting op het ecoduct geweerd wordt. Veel-

voorkomende soorten als ree en vos kunnen natuurlijk 

ook gebruik maken van de passage. Recreanten worden 

niet toegelaten omdat verstoring de oversteek van dieren 

sterk zou kunnen hypothekeren. Om geïnteresseerden 

toch een mogelijkheid te bieden om het ecoduct te komen 

bekijken, zal er jaarlijks een wandeling georganiseerd 

worden onder leiding van een expert.

radius van de diersoorten en 

hun genenpoel sterk kunnen 

toenemen. Versnippering van 

populaties geeft namelijk 

versnippering van de genen-

pool en leidt uiteindelijk tot 

versneld uitsterven van soorten. 

De impact hiervan is minder 

zichtbaar maar dramatischer 

dan verkeersslachtoffers.

In het voorlopige ontwerp 

(Fig. 5) van het ecoduct werd er 

naar gestreefd om het natuur-

lijke karakter van het eiken-

beukenbos door te trekken op 

het ecoduct. Zo komt er een 

groene wal met struiken aan 

beide kanten van het ecoduct en bomen op het midden 

van het ecoduct. Verder werd rekening gehouden met de 

verkeersveiligheid en een minimale impact op het verkeer 

tijdens de werken. Zo zal er gewerkt worden met prefab 

gemaakte leggers die ’s nachts geplaatst zullen worden 

zodat de R0 niet volledig afgesloten zal moeten worden en 

zijn doorstroom kan behouden. 

In vier jaar tijd worden de bestaande passages opge-

knapt en acht nieuwe faunapassages gerealiseerd: een 

grote steun voor de biodiversiteit in het Zoniënwoud. De 

voorziene passages bestaan uit: vier boombruggen, drie 

eco tunnels én een ecoduct. Stuk voor stuk kunstwerken, 

maar de meest spectaculaire wordt ongetwijfeld het eco-

duct over de R0, met een breedte van 60 meter. Dit ecoduct 

wordt een ecologisch verantwoorde faunapassage voor 

zoveel mogelijk (bedreigde) diersoorten, met een zo klein  

mogelijke impact op het omringende bos. Daarom is er  

gekozen om het ecoduct te bouwen aan de voormalige 

renbaan: een hotspot voor aanrijdingen, waar tevens  

minder bomen gekapt moeten worden. Op het ecoduct 

zelf, dat uitsluitend bedoeld is voor de passage van fauna 

tussen de natuurgebieden aan weerszijden van de  

Figuur 4: Een van de kaartjes uit de stu-

die Dood doet Leven met daarop de vind-

plaatsen van doodgereden dieren nabij 

de renbaan, locatie van het geplande 

ecoduct. Rood is ree; geel is vos 

© Dirk Raes

Figuur 6: Voorlopige bovenaanzicht met ecologische inrichting van het eco-

duct over de Brusselse Ring © Witteveen+Bos, in opdracht van LIFE+ OZON

Figuur 5: Voorlopig vooraanzicht van het ecoduct over de Brusselse Ring 

© Witteveen+Bos, in opdracht van LIFE+ OZON
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het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) en Leef-

milieu Brussel (BIM) zullen ook het Departement 

Leef milieu, Natuur en Energie (LNE), en de gemeenten 

Hoeilaart en Overijse een deel van de financiering op zich 

nemen. Het Waalse Département de la Nature et  

des Forêts geeft symbolische steun.

Op het Europese niveau heeft het LIFE+ OZON project 

reeds symbolische steun gevraagd aan UNEP (United 

Nations Environment Programme) en werd het project 

rond de sterk verbeterde samenwerking tussen de drie 

gewesten gekozen als één van de 22 finalisten voor de 

Natura 2000 award. Een mooie erkenning en een  

stimulans voor de toekomst! M

CONCLUSIES
De afgelopen jaren werden er reeds grote inspanningen 

geleverd om van het Zoniënwoud weer één geheel te maken. 

Dankzij de samenwerking tussen verschillende partners 

over de gewestgrenzen heen en de steun van Europa, zullen 

de leefgebieden van verschillende diersoorten opnieuw wat 

sterker aan elkaar gelinkt kunnen worden en zal de genenpoel 

verhoogd worden. Vier nieuwe boombruggen, drie ecotunnels 

en een ecoduct zullen zorgen voor een veilige passage voor 

dieren onder en over de verkeersassen. Doordat de dieren niet 

meer op weg terecht komen, zal ook de verkeersveiligheid 

verhoogd worden. De passage van dieren zal onder andere  

via camera’s gemonitord worden en deze resultaten zullen  

naar het brede publiek gecommuniceerd worden.

Voor verdere informatie en contactgegevens surft u naar: 

http://www.zonienwoud.be/lifeozon/ 

LIFE+ OZON richt zich niet enkel op nieuwe constructies, 

ook de bestaande faunapassages onder de R0 zullen aan-

gepakt worden (Fig. 7). De bestaande tunnels en duikers 

worden schoongemaakt, hersteld en ecologisch ingericht 

zodat amfibieën en kleine zoogdieren veilig onder de snel-

weg door kunnen. Daarnaast worden bosranden en vijver-

complexen natuurvriendelijker ingericht door extra open 

zones en mantel- en zoomvegetaties te creëren. Uiteraard 

is het plaatsen van een faunapassage op elke gevaarlijke 

oversteekplaats onmogelijk. Daarom worden ecorasters 

geplaatst langs de R0 en E411. Dit zijn draadhekken, 

fijnmazig van onder en grofmazig van boven, waarmee 

de dieren worden weggehouden van gevaarlijke punten 

en geleid naar de veilige passages. Om een goed beeld te 

krijgen van het oversteekgedrag van de dieren, zullen de 

faunapassages uitgebreid gemonitord worden. Daarvoor 

zullen de ontsnipperende maatregelen uitgerust worden 

met verschillende observatietechnieken zoals camera’s 

om beelden te maken en zandbedden om sporenonder-

zoek uit te voeren. Op dit moment wordt ook bestudeerd 

hoe de leefgebieden doorsneden door de Terhulpsesteen-

weg opnieuw verbonden kunnen worden.

Ontsnippering is een beleidsprioriteit voor het Zoniën-

woud. Het Zoniënwoud trekt jaarlijks zo’n 2 miljoen 

bezoekers aan en dit publiek wordt zoveel mogelijk 

betrokken. Daarom zet het LIFE+ OZON project sterk in 

op communicatie via allerhande publicaties, informatie-

panelen, workshops en informatiemomenten. Zo blijft het 

publiek op de hoogte van het belang van ontsnippering 

en de veranderingen in het woud. Voor de ontsnippering 

van het Zoniënwoud is een budget van 6,7 miljoen euro 

beschikbaar, de helft ervan gefinancierd door de Europese 

Unie. Naast het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB),  

Figuur 7: Bestaande en geplande ontsnipperende maatregelen in het Zoniënwoud © LIFE+ OZON


