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1 Inleiding 
 
Het gebiedsprogramma Groen Kruis omvat de districten Ekeren, Merksem en Deurne, en de gemeenten Schoten, 
Wijnegem en Wommelgem (Figuur 1). Met voorliggende studie gaan we binnen deze zone de mogelijkheden na 
voor een verbeterde ecologische connectie voor Europese rode eekhoorn (Sciurus vulgaris)1 via boombruggen. 
Een betere connectie reduceert het aantal verkeersslachtoffers, en heeft een positieve impact op de verspreiding 
van de soort en haar genetische uitwisseling (Vercauteren et al. 2015). 
 

 
Figuur 1: situering Groen Kruis (© Provincie Antwerpen) 

 

                                                                 
1 In de verdere loop van dit rapport herleiden we de soortnaam uit praktische overwegingen tot ‘Eekhoorn’. 
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2 Methodiek inventarisatie 
 
De beschikbare data van eekhoorn van www.waarnemingen.be (tot maart 2022) werden verzameld en 
opgesplitst tussen verkeersslachtoffers en waarnemingen van levende dieren. Aan de hand hiervan kon 
nagegaan worden waar de dieren voorkomen, en waar er zich knelpunten bevinden naar verbindingen en waar 
er ‘zwarte zones’ zijn met veel verkeersslachtoffers.  
 
Waar er zich zwarte zones bevonden, of waar er zich mogelijk knelpunten bevinden voor dispersie van de soort 
(geschikt habitat, maar soort niet aanwezig) werd op luchtfoto, via Google Streetview en met behulp van 
habitatkaart nagegaan of op die locatie een boombrug mogelijk relevant zou zijn (bijvoorbeeld naar geschikt 
leefgebied) en die tevens effectief zou kunnen zijn om het probleem om te lossen (bijvoorbeeld wanneer 
momenteel nog geen overbrugging van takken aanwezig is). 
 
Indien een boombrug een mogelijke oplossing zou kunnen bieden, of indien dit via desktopanalyse niet te 
bepalen viel, werd een terreincontrole uitgevoerd. Hierbij werd nagegaan wat de exacte situatie was, en wat de 
precieze locatie zou kunnen zijn indien een eekhoornbrug daar een zinvolle en haalbare kaart bleek. 
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3 Resultaten en aanbevelingen 
 

3.1 Overzicht 
 
De beschikbare data van www.waarnemingen.be worden weergegeven op Figuur 2.  
 

 
Figuur 2: waarnemingen van eekhoorn binnen Groen Kruis, met geschikt habitat en knelpuntzones. 
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Er werden binnen het werkingsgebied Groen Kruis, mede op basis van het habitat, 26 zones afgebakend die 
knelpunten voor eekhoorns vormen. Zestien hiervan kwamen mogelijk in aanmerking voor verbeterde 
verbinding middels boombruggen: zones  1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22 en 23. Deze zones werden 
ter plaatse bekeken. Zones waar boombruggen naar inschatting zinvol én praktisch haalbaar zijn, worden 
besproken in 3.2. Zones waar boombruggen naar inschatting niet zinvol zijn, of wel zinvol maar praktisch niet 
haalbaar, worden besproken in 3.3. 
 

3.2 Knelpuntzones geschikt voor boombruggen  
 
3.2.1 Verbinding A12 te Ekeren en E19/Bredabaan te Merksem (zones 1, 3, 9 en 22)  
Deze knelpuntzones maken deel uit van een lange maar problematische verbinding tussen leefgebieden van 
eekhoorns aan de Ekerse putten, de Oude Landen en het Laar te Ekeren, het fort van Merksem en (buiten het 
werkingsgebied van Groen Kruis) het Peerdsbos te Brasschaat. Een eekhoornverbinding doorheen woonwijken 
verloopt te diffuus of is vaak nagenoeg onmogelijk, waardoor een verbinding realiseren idealiter via de 
noordelijke groenstrook langsheen de groene stroken / bermen van de A12 en E19 (inclusief omgeving van de 
Laarse beek) verloopt. Op verschillende plaatsen moet dan wel de snelweg of een drukke baan overgestoken 
worden. 
Het gaat om volgende over te steken plaatsen (Figuur 3): 
- Zone 1: Havenweg (A12) te Ekeren. De verbinding leidt van de Ekerse putten/Bospolder naar woonwijken 

en de oostelijke snelwegbermen. Een boombrug is enkel zinvol indien de volledige verbinding tot (minstens) 
de Oude Landen gerealiseerd wordt, anders loopt die op grote wegen of woonwijken dood. De verbinding is 
praktisch erg moeilijk wegens erg grote te overbruggen afstand. Alternatieven (bijvoorbeeld ecologische 
strook aan fietsersbrug) kunnen mogelijk ook een oplossing bieden.  

- Transcontinentaalweg (oostelijk deel van Luithagenbrug) te Ekeren. Boombrug lijkt zinvol, maar praktisch 
een uitdaging wegens een grote te overbruggen afstand. Alternatieven (bijvoorbeeld onderdoorsteek) 
kunnen mogelijk een (bijkomende) oplossing bieden. 

- Zone 22: Ekerse steenweg te Ekeren. Een boombrug is zinvol, maar vraagt wel een redelijk grote te 
overbruggen afstand. Alternatieven liggen niet direct voor de hand, mogelijk kan een groenscherm naast het 
snelwegtalud dat dichter tegen de steenweg aanleunt, de barrière verkleinen (wat dan ook een betere 
verbinding vormt voor andere dier(groep)en zoals bijvoorbeeld vleermuizen), maar het risico op 
verkeersslachtoffers blijft. 

- Zone 3: Eduard Waghemansbrug (‘brug van Sint-Lucas’) aan het Laar te Ekeren. De omgeving van het 
kruispunt Laar / brug lijkt meer geschikt als oversteekplaats voor eekhoorns dan hogerop de brug, wegens 
directe aansluiting van achtertuinen met Laarse Beek (en de snelwegberm oostelijk van de brug is een kale 
akker). Op dit kruispunt wordt sowieso al tegen lage snelheid gereden (verhoogd T-kruispunt), waardoor de  
kans op verkeersslachtoffers daar laag is. Een boombrug op de noordhelling van de brug zou een bijkomende 
hulp voor oversteek kunnen zijn, maar vraagt wel een grotere overspanning (circa 20 m). 

- Zone 3 en 9: E19 (Merksem) en Bredabaan (Brasschaat) ter hoogte van Fort van Merksem / Kleine bareel. 
Het fort van Merksem is een relatief geïsoleerd leefgebied van eekhoorn. Verbindingen verlopen ofwel naar 
de noordelijke berm van de E19 (waarbij E19 dan gepasseerd wordt onder de snelwegbrug door) en / of 
richting woonwijk De List of domein Amerloo door het oversteken van de Bredabaan, waarbij dan tevens 
winkelcentra dienen gepasseerd te worden. Bij alle plaatsen waar overgestoken dient te worden is er een 
hoog risico op aanrijding. Voor de verbinding van de noordelijke berm van de E19 richting Peerdsbos 
(Brasschaat; net buiten werkingsgebied Groen Kruis) dienen eveneens de Kapelsesteenweg en Bredabaan 
overgestoken te worden net ten noorden van de E19. 
De beste verbeteringen naar eekhoornconnectie die hier gerealiseerd kunnen worden lijken ons een 
combinatie van 
1) verbinding fort van Merksem – noordelijke berm E19: ofwel optimalisering van onderdoorsteek via 

snelwegbrug (deel ecologische inrichting), ofwel via een boombrug over de E19 (enorm grote 
overspanning: snelweg, 2 opritten, HST-koker). Bij beide opties blijft echter de vraag of ze praktisch 
haalbaar zijn, en (vooral bij de boombrug) of deze effectief in voldoende mate door eekhoorns gebruikt 
zullen worden. 
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2) Boombruggen over Kapelsesteenweg en Bredabaan, net ten noorden van de E19 (ter hoogte van de 
groenstrook van de Laarse Beek2). Op beide locaties lijken er echter geen geschikte bomen hiervoor 
aanwezig, waardoor louter een touwbrug geen optie is en dan naar alternatieven (vaste constructie) 
gezocht dient te worden. 

Voor een eekhoornverbinding over de E19 te Schoten, oostelijk van afrittencomplex Kleine Bareel, voorzien we 
geen aanbevelingen rond boombruggen. Hier komt de komende jaren immers een verbinding via een 
ontsnipperingsproject (bermbrug) aan het Peerdsbos: https://omgeving.vlaanderen.be/vlaams-minister-van-
omgeving-zuhal-demir-en-vlaams-minister-van-mobiliteit-en-openbare-werken-lydia. 

 

 
Figuur 3: verbinding tussen eekhoorngebieden (oker) met knelpunten daarin (oranje) 

 
3.2.2 Brechtsebaan te Schoten (zone 4) 
Een boombrug is hier zinvol en haalbaar in de Elshoutbaan over de oostelijke helling van de brug over de (met 
twee geschikte bomen op coördinaten 51.2826972, 4.5137667). 
 
Boombruggen zijn ook zinvol in de Elshoutbaan tussen de E19 en de Brechtsebaan ter hoogte van de woonwijk3.  
Eekhoorns kunnen hier over momenteel over een lange afstand (erg diffuus) de baan oversteken. In de praktijk 
zijn touwbruggen hier mogelijk niet toepasbaar (afhankelijk van beschikbare bomen en te overbruggen afstand), 
maar (combinaties met) andere typen boombruggen kunnen hier een oplossing bieden. Geschikte locaties zijn 
deze waar zich hogere bomen aan beide zijden van de weg bevinden. Dergelijke locaties zijn hier erg schaars, 
doordat voor de meeste woningen nauwelijks hogere bomen aanwezig zijn. De twee meest geschikte locaties: 

- 51.279470, 4.522929 (bos aan noordzijde, bomenstrook aan zuidzijde) 
- 51.280427, 4.520216 (bos aan noordzijde, grotere bomen in privé-tuin aan zuidzijde) 

 
Op andere locaties van zone 4 zijn boombruggen reeds aanwezig (Brechtsebaan ten noordoosten van fort 
Schoten), of niet zinvol: 

                                                                 
2 De Laarse beek vormt hier de gemeentegrens. Ten zuiden van de beek bevindt men zich in werkingsgebied 
Groen Kruis (Merksem/Schoten), ten noorden er buiten (Brasschaat). 
3 Figuur 2 toont hier een hoge concentratie aan eekhoornwaarnemingen, inclusief verkeersslachtoffers. Dit is 
een waarnemerseffect: een gemotiveerde waarnemer woont hier in de directe omgeving. 
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- ten zuidwesten van fort Schoten niet zinvol wegens reeds verbonden boomkruinen aanwezig 
- ter hoogte van E10-plas niet zinvol wegens verbinding die leidt niet naar geschikt eekhoorngebied (tenzij 

mits bijkomend kruisen van Schotenvaart) 
- ten zuiden van Elshoutbaan niet zinvol wegens geen geschikt leefgebied 
 

Foto 1: geschikte boombrugbomen in zone 4 

 
3.2.3 Botermelkbaan te Schoten (zones 5 en 14) 
In zones 5 en 14 (Botermelkbaan te Schoten) zijn boombruggen zinvol. Zij kunnen hier de verbinding maken 
tussen grote privé-domeingen en wijken met vrijstaande woningen (en relatief bebosten tuinen) (zone 5), of 
tussen dergelijke wijken onderling zijn (zone 14). In de praktijk zijn touwbruggen mogelijk niet overal toepasbaar 
(afhankelijk van beschikbare bomen en te overbruggen afstand), maar (combinaties met) andere typen 
boombruggen kunnen hier een oplossing bieden. Geschikte locaties zijn deze waar zich hogere bomen aan beide 
zijden van de weg bevinden. Wel dient hierbij genoteerd te worden dat deze zich geregeld op privé-domein 
bevinden, en dat de meest geschikte locaties (beboste delen tussen woningen) mogelijk in de nabij toekomst 
bebouwd gaan worden. Coördinaten van geschikte locaties: 
- 51.273249, 4.529450 (zone 5; beboste bouwgrond aan westzijde, privé-domein aan oostzijde) 
- 51.272458, 4.529686 (zone 5; bosstrook tussen twee woningen aan westzijde, privé-domein aan oostzijde) 
- 51.270897, 4.530240 (zone 5; beboste delen aan weerszijden. De gehele bocht is geschikt voor 1 of zelfs 

meerdere boombruggen) 
- 51.267574, 4.536260 (zone 5; bos aan zuidzijde, verkochte bouwgrond aan noordzijde) 
- 51.266196, 4.540160 (tussen zone 5 en 14; boomgroepen van privé-tuinen aan weerszijden) 
- 51.265174, 4.543195 (zone 14; boomgroep van privé-tuinen aan zuidzijde, privé-domein aan noordzijde) 
-  
Alternatief kan hier op verkeersremmende maatregelen ingezet worden om verkeersslachtoffers te beperken, al 
is dat bij een verbindingsbaan (N121) vermoedelijk geen gewenste optie. 
 
3.2.4 Horstebaan te Schoten (zone 8) 
Een boombrug is hier zinvol en haalbaar aan de bosstrook tussen huisnummers 106 en 165 (met twee geschikte 
bomen op coördinaten 51.2600139, 4.4797028).  
Ook lijken kleine brugjes (touw of planken) ons zinvol over de gracht ten noorden (en evt ook ten zuiden) van de 
Horstebaan. Eekhoorns die nu op de baan geraken moeten vaak ver lopen tot een oprit om terug over de gracht 
in het bos te raken (Foto 3), wat dan een hoog risico op aanrijding oplevert. 
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Foto 2: geschikte boombrugbomen in zone 8 

 

 
Foto 3: gracht als barrière leidt tot verkeersslachtoffers (zone 8) 

 
3.2.5 Calesbergdreef te Schoten (zone 10) 
In zone 10 zou een boombrug ergens tussen kasteelingang en dorpskern Schoten zinvol zijn voor de verbinding 
domein Calesberg - natuurgebied Asbroek. Een touwbrug van boom tot boom is daar praktisch niet realiseerbaar 
(geen geschikte aanhechtingspunten). Oprichting van een vaste constructie (al of niet in combinatie met 
touwbrug) kan hier een oplossing bieden. 
 
3.2.6 Krijgsbaan (R11) te Wijnegem (zone 17):  
In zone 17 is een boombrug ter hoogte van het Groot Schijn erg zinvol voor de verbinding van eekhoornhabitat 
in de vallei ten westen (Deurne: Rivierenhof, Park Groot Schijn) en ten oosten (Wommelgem/Wijnegem: 
Ternesse Golf, Wijnegemhof, …). De realisatie is daar praktisch minder eenvoudig, wegens een grote 
overspanning (Foto 4). Een touwbrug lijkt niet direct een haalbare optie.  Oprichting van een vaste constructie 
(al of niet in combinatie met touwbrug) kan hier een oplossing bieden. 
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Foto 4: R11 ter hoogte van het Groot Schijn (zone 17) 

 
3.2.7 Braamstraat te Schoten (zone 11) 
Een boombrug is hier zinvol en haalbaar aan de bosstrook tussen huisnummers 55 en 103A, waar takken elkaar 
over de weg net niet raken (met twee geschikte bomen op coördinaten 51.2433111, 4.4983444). 
Deze zone met geschikt leefgebied, die met deze verbinding veiliger bereikbaar wordt voor eekhoorn, is echter 
relatief klein, en de touwverbinding is pas echt zinvol indien daarbij ook de verbinding over de Schotenvaart 
richting Wijtschot verbeterd wordt (dit kan niet middels boombruggen, wel bijvoorbeeld via groenere bermen 
en meer opgaande vegetatie). 
 

Foto 5: geschikte boombrugbomen in zone 11 

 
3.2.8 Houtlaan te Wijnegem en Schilde (zones 15 en 16) 
Boombruggen zijn hier zinvol en realiseerbaar vrijwel overal waar aan beide zijden beboste delen zijn (mits 
betrekken van bomen op middenberm of via paalconstructies aldaar). Vanwege de lange beboste zone langsheen 
deze baan bieden meerdere verspreide boombruggen een hogere garantie op het vermijden van aanrijdingen 
met eekhoorns. 
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Foto 6: in zone 15 en 16 zijn volop geschikte boombruglocaties  

 
3.2.9 Deurnesteenweg te Deurne (zone 23) 
Een boombrug is hier zinvol als verbinding tussen gemeentepark Bremweide en natuurgebied / kasteeldomein 
Ertbrugge. De verbinding valt te realiseren ongeveer halverwege tussen de KMO-zone en woonwijk Ertbrugge, 
waar aan weerszijden van de weg een bosstrook aanwezig is (met twee geschikte bomen op coördinaten 
51.2343417, 4.4871139). Een bijkomende tweede boombrug is ook mogelijk enkele tientallen meters meer naar 
het zuidwesten. 
Een boombrug is overbodig aan het zuidwestelijk uiteinde van de Deurnesteenweg (tegen bebouwde kern 
Ertbrugge aan) wegens reeds verkeersremmers aanwezig. Overstekende eekhoorns hebben daardoor weinig 
kans op een aanrijding. 
 

Foto 7: geschikte boombrugbomen in zone 23 

 

3.3 Knelpuntzones ongeschikt voor boombruggen 
 
3.3.1 Zones 2, 6, 7 en 18: boombrug niet zinvol 
In zone 2 (Kapelsesteenweg te Ekeren) en zone 18 (Herentalsebaan te Wommelgem) is de verbinding doorheen 
woonwijken te diffuus, waardoor het hangen van een boombrug niet zinvol is. Dit biedt geen verbeterde 
verbinding noch een oplossing voor de verkeersslachtoffers. In zone 18 is een boombrug bovendien praktisch 
moeilijk realiseerbaar. 
In zone 6 (Gagelbaan/Hertendreef te Schoten) is er in de Gagelbaan reeds een verbinding via de boomkruinen 
aanwezig. In Hertendreef (zowel zone 6 als 7) is een touwverbinding onnodig wegens een minder drukke weg. 
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3.3.2 Zones 12, 13 en 21: boombrug niet zinvol, alternatieven mogelijk wel 
Zones 12 en 13 (Schijnparklaan en Alfons Servaislei te Schoten) hebben beide reeds deels een natuurlijke 
verbinding via takkenbrug. De dieren foerageren echter ook in de wegberm, waardoor toch nog geregeld 
verkeersslachtoffers vallen. Hier wordt beter ingezet op traag verkeer om aanrijdingen te voorkomen, dan op 
boombruggen. 
Zone 21 (Prinshoeveweg te Ekeren) vormt de verbinding tussen de Oude Landen en Hof De Bist via o.a. 
bomenrijen, tuinen en spoorwegberm. Aan de Prinshoeveweg tussen de Leerhoeklaan en Poorthoflaan is de 
verbinding zwak (Foto 4Foto 8). Een boombrug biedt daar geen oplossing, maar een denser groenscherm 
mogelijk wel. 
 
 

 
Foto 8: zwakke verbinding aan Prinshoeveweg (zone 21) 

 
3.3.3 Zones 18 en 26: geen verbinding naar geschikt leefgebied 
In zone 26 (Turnhoutsebaan te Deurne) worden regelmatig eekhoorns aangereden. De baan vormt hier echter 
de grens van hun leefgebied (noordgrens Rivierenhof). Een boombrug is dan zinloos want die zou niet leiden naar 
geschikt habitat. 
In zone 19 (Ring (R1) te Deurne) is een eekhoornverbinding voorzien over de R1 of noordelijker dan het 
Rivierenhof zinloos wegens geen geschikt habitat. Een mogelijke eekhoornverbinding langsheen de ring / E313 
naar het Rivierenhof is aanwezig via de bestaande groenzone van het ringfietspad. 
In zone 20 (Ring (R1) te Merksem) zou een boombrug niet leiden naar geschikt leefgebied. Zeker na recente 
kapwerken en met de oosterweelwerken in het vooruitzicht is geschikt eekhoornhabitat de eerstkomende jaren 
niet meer te verwachten. 
 
3.3.4 Zones 24 en 25: geïsoleerde populaties 
Zone 24 (Bouckenborghpark te Merksem) en zone 25 (Boekenbergpark / Te Boelaerpark te Deurne) vormen sterk 
geïsoleerde populaties, waar niet onmiddellijk een eekhoornverbinding kan gerealiseerd worden, wegens 
omringd door bebouwing (voornamelijk blokken met rijhuizen). Ook de verbinding tussen Boekenbergpark en Te 
Boelaerpark is erg zwak, via bomen en voortuinen van de tussenliggende leien. 
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3.4 Zones buiten Groen Kruis 
 
Bijkomend werden er nog 35 knelpuntzones geïdentificeerd in de ruimere omgeving (Figuur 4): buiten 
werkingsgebied Groen Kruis, maar binnen werkingsgebied GruunRant (Vercayie & Lambrechts 2019). Deze 
locaties bekeken we enkel via desktopanalyse (zonder plaatsbezoek) en worden hieronder summier besproken. 
 

 
Figuur 4: waarnemingen van eekhoorn in omgeving van (en zonder) Groen Kruis, met geschikt habitat en knelpuntzones.
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zone straat gemeente 
of district 

Touwverbinding 
mogelijk zinvol 

opmerking 

27 Klinkaardstraat Kapellen ja mogelijk zinvol tussen Selstbaan en Grensstraat, overal waar boom aan NW kant naast weg (en nog voor gracht) 
groeit 

28 Oude Galgenstraat Kapellen nee dieren foerageren in wegberm. Traag verkeer is betere oplossing 
29 Kalmthoutsesteenweg Kapellen ja mogelijk zinvol aan bosstrook tussen huisnrs 51 en 60. Er hangt even verder al ANB-touwbrug ter hoogte van 

ingang Loopgravenpad 
30 Kalmthoutsesteenweg Kapellen nee reeds natuurlijke verbinding via boomkruinen 
31 Kapelsestraat Kapellen ja mogelijk zinvol ter hoogte van bosstrook tussen huisnummers 70 en 76, als verbinding tussen residentiële wijk 

en natuurgebied Het Rood 
32 Hoevensebaan Kapellen nee verbinding zou naar weinig geschikt leefgebied leiden 
33 Georges Spelierlaan Kapellen nee kleine, niet drukke weg en treinspoor door woonwijk 
34 Bosdreef Kapellen nee reeds natuurlijke verbinding via boomkruinen 
35 Hoogboomsteenweg Kapellen ja mogelijk zinvol ter hoogte van kruispunt Poeldreef. Niet zinvol ter hoogte van zone Poeldreef/Holle weg 

wegens reeds natuurlijke verbinding via boomkruinen (en straten zijn daar ook rustiger). 
36 Voshollei Brasschaat nee reeds natuurlijke verbinding via boomkruinen. dieren foerageren in wegberm. Traag verkeer voorkomt 

merendeel van verkeersslachtoffers 
37 Bredabaan Brasschaat nee verbinding langsheen residentiële woonwijken is erg diffuus, en overspanning is vrij groot 
38 Augustijnslei Brasschaat nee verbinding doorheen woonwijken is te diffuus 
39 Guyotdreef Brasschaat nee verbinding doorheen woonwijken is te diffuus 
40 Bredabaan Brasschaat ja mogelijk zinvol ter hoogte van bosstrook tussen huisnummers 883 en 889 ('Groene Jager') 
41 Kerkedreef Brasschaat nee reeds natuurlijke verbinding via boomkruinen. dieren foerageren in wegberm. Traag verkeer voorkomt 

merendeel van verkeersslachtoffers 
42 Sint Jobsesteenweg Brasschaat ja mogelijk zinvol ter hoogte van bosstrook tussen huisnummers 44B en 48, en/of 54-56, als verbinding tussen De 

Mik en Groot Schietveld. Aan oversteek Brechtsebaan nabij kruispunt met Sint Jobsesteenweg mogelijk ook 
zinvol (maar niet via desktop te bepalen wegens vervaging van militair gebied) 

43 E19 Brasschaat nee faunaverbinding over/onder E19 is nuttig, maar niet op deze plaats 
44 Bethaniënlei Brecht ja mogelijk zinvol ter hoogte van bosstrook tussen huisnummers 70 en 81. In andere delen van zone 44 niet zinvol: 

noordelijk deel zone zijn woonwijken, rest van Bethaniënlei zijn villa's of met gekapt bos 
45 Kattenhoflaan Brecht nee geen geschikt leefgebied 
46 Sint Jobsteenweg Schilde nee reeds natuurlijke verbinding via boomkruinen. dieren foerageren in wegberm. Reeds relatief traag verkeer 

(kasseien) 
47 Waterstraat Schilde nee verbinding doorheen woonwijken is te diffuus 
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mogelijk zinvol 
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48 Turnhoutsebaan Schilde nee verbinding doorheen woonwijken is te diffuus 
49 Turnhoutsebaan Schilde nee verbinding doorheen woonwijken is te diffuus 
50 Turnhoutsebaan Schilde nee verbinding doorheen woonwijken is te diffuus 
51 Bellevuedreef Schilde nee reeds deels natuurlijke verbinding via boomkruinen. dieren foerageren in wegberm. Beter inzetten op trager 

verkeer om aanrijdingen te voorkomen 
52 Jozef Simonslaan Schilde nee geen geschikt leefgebied 
53 E34 Ranst nee faunaverbinding over/onder E34 is nuttig (voor veel diersoorten), maar op deze locatie (leidend naar landtong 

in zwaaikom) weinig zinvol 
54 Zandhovensesteenweg Ranst ja mogelijk zinvol ter hoogte van bosstrook tussen huisnummer 104 en antitankgracht 
55 E34 Ranst ja  faunaverbinding over/onder E34 is nuttig, maar realisatie is daar praktisch minder eenvoudig wegens een grote 

overspanning. Oprichting van een vaste constructie (al of niet in combinatie met touwbrug) kan hier een 
oplossing bieden. 

56 E313 Ranst ja faunaverbinding over/onder E313 is nuttig, , maar realisatie is daar praktisch minder eenvoudig wegens een 
grote overspanning. Oprichting van een vaste constructie (al of niet in combinatie met touwbrug) kan hier een 
oplossing bieden 

57 Kromstraat Ranst nee enkel geïsoleerd bosje 
58 Krijgsbaan (R11) Borsbeek nee verbinding tussen fort 3 en Klein Zwitserland wordt idealiter verbeterd. Dit kan vermoedelijk echter handiger 

onder de bruggen door (naast spoorlijn) dan via boombruggen 
59 Ring (R1) Antwerpen Ja? mogelijk zinvol over Luitenant Lippenslaan ter hoogte van ringfietspad. Verbinding over R1 zelf is zinloos 

wegens geen geschikt habitat. Verbinding langsheen ring kan wel via groenzone ringfietspad 
60 Ertbrandstraat Kapellen nee leidt enkel naar geïsoleerd kasteeldomein 
61 Hoogeind Stabroek ja mogelijk zinvol ter hoogte van Plantinlaan, als verbinding tussen Elsenbos en Moretusbossen 

 
 
 
 



  17 
 

4 Referenties 
 
 Criel D. 2009. Boombruggen. Synthese van de beschikbare informatie over passages voor boombewonende 

zoogdieren. Econnection in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dienst Leefmilieu. 
o https://www.zonienwoud.be/wp-content/uploads/2013/11/Boombruggen-synthese-van-de-

beschikbare-informatie-over-passages-voor-boombewonende-zoogdieren.pdf 
 
 Jacobs A., Swinnen K. & Vercayie D. 2021. Registratie van faunaslachtoffers in het verkeer: “Dieren onder de 

wielen 3.0”. Natuurpunt Studie i.o.v. Vlaamse Overheid, Departement Omgeving. Rapport Natuurpunt 
Studie 2021/11, Mechelen.  

o https://www.natuurpunt.be/publicatie/dieren-onder-de-wielen-30.  
 
 Vercayie, D., Herremans, M., Verbeylen, G., Verbelen, D., Lambrechts, J., Smets, L., Degraeve, K., Rodts, J., 

Gielen, K. & Vanreusel, W. 2012. Monitoring van verkeersslachtoffers langs Vlaamse wegen: “Dieren onder 
de wielen”. Rapport van de Vlaamse overheid – Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Natuurpunt 
Studie vzw en Vogelbescherming Vlaanderen vzw. België. 

 
 Vercayie D. & J. Lambrechts. 2017. Inventarisatie en evaluatie van de impact van het verkeer op wilde dieren 

in Vlaanderen – “Dieren onder de wielen 2.0”. Eindrapport. Rapport Natuurpunt Studie 2017/8, Mechelen. 
 
 Vercayie D. & J. Lambrechts. 2019. GruunRant onthardt en ontsnippert? Verkennende studie naar de 

ontsnipperingsmogelijkheden voor fauna in het GruunRant-gebied. Rapport Natuurpunt Studie 2019/29, 
Mechelen. 

 
 Vercauteren M., Geurts K., Boers K., Criel D. & Vercayie D. (red.) 2015. Handleiding eekhoornbruggen 

aanleggen 2015. Natuurpunt Studie, Mechelen. 
o http://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/handleiding_eekhoornbrug

gen.pdf 
 



Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in  
Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 400 professionele  
medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke 
leefgebieden, soorten en landschappen. Om dit doel te 
bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur 
in Vlaanderen door gebieden aan te kopen en beheren, 
door soorten en leefgebieden te bestuderen en  
monitoren, door mensen kennis te laten maken met de 
natuur en door beleidsbeïnvloeding op lokaal, regio-naal 
en Europees niveau. Natuurpunt beheert meer dan 
22.800 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden. 
110.000 families zijn lid van Natuurpunt.




