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1 Samenvatting 
Het Zoniënwoud behoort tot het Natura 2000 Netwerk, maar wordt ook doorkruist door drukke verkeersaders 
(o.a. Brusselse ring, E411 en spoorlijn 161). In kader van het LIFE+ OZON project (2013-2017), dat intussen 
verlengd werd tot juni 2018, worden een aantal aanwezige ontsnipperingsobjecten opgeknapt en worden er een 
aantal nieuwe verbindingen gelegd. Tot op heden was er nog nauwelijks studie uitgevoerd met betrekking tot 
het gebruik van deze ontsnipperingsobjecten. In dit rapport wordt er, door middel van een combinatie van 
technieken, geprobeerd om het gebruik van de ontsnipperingsobjecten zo goed mogelijk in kaart te brengen. 
Verder wordt er nagegaan wat de toestand is van verschillende locaties voordat er een nieuwe verbinding 
(bijvoorbeeld een ecoduct of faunabuis) aangelegd wordt. Voorliggend rapport presenteert de resultaten van de 
tweede monitoringsperiode (januari 2016 - januari 2017). 
 
Tijdens deze periode werden 3 duikers, een faunabuis en een boombrug door middel van cameravallen 
opgevolgd.  
 
Tijdens deze tweede monitoringsperiode werden opnieuw 12 soorten met zekerheid gedetecteerd door de 
cameravallen (tussen haakjes staat de hoeveelheid opnamereeksen): Vos (1084), Mens (316), Ree (71), Egel (53), 
Hond (27), Steenmarter (24), Bunzing (14), Huiskat (8), Muis (8), Konijn (5), Wild Zwijn (1) en Eekhoorn (1). Wezel 
werd in tegenstelling tot de vorige monitoringperiode niet waargenomen. Wild zwijn was de nieuwkomer.  
 
Het gebruik van de ontsnipperingsobjecten werd door cameravallen gedetecteerd bij Vos (325), Steenmarter (4), 
Bunzing (4) en Egel (1). Opvallend is dat er opnieuw geen cameravalwaarnemingen van zoogdieren gebeurden 
op de boombrug.  
 
Bij de Vos bleek er een duidelijke significante voorkeur (een verhoogd aantal passages) voor Duiker X. Rond 
januari 2016 én januari 2017 was er een duidelijke piek in de hoeveelheid vossenopnames. Deze periode is de 
paarperiode, en waarschijnlijk is een verhoogde mobiliteit van de mannetjes verantwoordelijk voor deze 
resultaten. Voor steenmarter waren er in deze monitoringperiode niet voldoende opnamen om een verschil 
tussen gebruik van monitoringobjecten aan te tonen.  
 
Slangenplaten werden ingezet om de Hazelworm maar ook amfibieën te bestuderen. Dit gebeurde aan 5 
ontsnipperingsobjecten door middel van zogenaamde slangenplaten  aan beide uitgangen van ieder 
ontsnipperingsobject. Er werden 6 Hazelwormen waargenomen, telkens aan de buitenzijde van de Brusselse ring 
aan Duiker X. Verder werden er 4 soorten amfibieën waargenomen: gewone pad, bruine kikker, 
alpenwatersalamander en kamsalamander. Alpenwatersalamander en kamsalamander werden opnieuw enkel 
tijdens de winterperiode waargenomen, wat erop wijst dat de omgeving van het betreffende 
ontsnipperingsobject (tunnel Flossendelle) dienst doet als winterhabitat voor beide soorten.  
 
In de discussie bespreken we onverwachte resultaten en mogelijke verbeteringen in het onderzoeksopzet voor 
de toekomst. 



  6 
 

2 Inleiding 
Het Zoniënwoud maakt deel uit van het Natura 2000 Netwerk en is gesitueerd in de drie gewesten. Het 
Zoniënwoud wordt doorkruist (en versnipperd) door verschillende zeer belangrijke verkeersaders zoals de 
Brusselse ring (R0), de E411 en de spoorweg tussen Brussel en Luxemburg (lijn 161). Een voorbereidende studie 
bracht reeds aanwezige potentiële ontsnipperingsstructuren in beeld (Vanderheyden et al. 2009).  
Tijdens het LIFE+ OZON project (2013-2018) worden een aantal van de in het Zoniënwoud aanwezige 
ontsnipperingsobjecten opgeknapt. Daarnaast worden ook nieuwe ecologische infrastructuren aangelegd. Om 
het effect van deze verbeterde of nieuwe structuren te begrijpen moet er een nulmeting (T0) en een meting na 
de werken (T1) uitgevoerd worden.  
De resultaten van de nulmeting zijn (voor de meeste methodieken) terug te vinden in het eerste tussentijds 
rapport van de monitoring (Vercayie & Swinnen 2016a). In dit tweede tussentijds rapport worden de resultaten 
weergegeven van de tweede monitoringperiode (begin januari 2016 tot begin januari 2017) alsook de resultaten 
van de monitoringgegevens van de eerste monitoringperiode die nog niet beschikbaar waren bij opmaak van het 
eerste tussentijdse rapport (met name de kevermonitoring & vleermuizenmonitoring). 
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3 Methodologie 
Hier wordt beschreven welke ecologische structuren bestudeerd werden, welke soorten, met welke methode en 
in welke periode.  
 

3.1 Op te volgen ontsnipperingsobjecten 
Op 21/05/2014 werd er door de stuurgroep besloten om, rekening houdend met het beperkte tijdsbudget, een 
steekproef van de ontsnipperingsobjecten te monitoren. Een overzicht van de geselecteerde 
ontsnipperingsobjecten en hun dimensies is te vinden in Tabel 1 en een overzicht van de ruimtelijke situering is 
te vinden in Figuur 1. 
De faunabuis en het ecoduct moesten nog aangelegd worden in de loop van dit project. De faunabuis werd 
aangelegd gedurende de eerste monitoringperiode (2015). De bouw van het ecoduct is gestart in 2016 en de 
afwerking van de ruwbouw (dragende constructie) is voorzien voor najaar 2017. De omgeving van het 
toekomstige ecoduct werd daarom niet verder opgevolgd in 2016. In het voorjaar van 2017 wordt wel nagegaan 
welke kevers aan beide kanten van het toekomstige ecoduct voorkomen en zodra de ruwbouw van het ecoduct 
afgewerkt is, zullen camera’s, batdetectoren en insectenvallen op het ecoduct geplaatst worden om de T1 
monitoring te doen.  
Ook de verkeersslachtoffermonitoring werd niet verder gezet in 2016, maar wordt hervat na de plaatsing van 
het wildraster. Met de plaatsing van het wildraster is gestart in april 2017. 
Tunnel Raafeikweg werd sinds 2016 niet verder opgevolgd.  
 
In Tabel 2 wordt er per ontsnipperingsobject een overzicht gegeven van de monitoringsmethodes en de 
hoeveelheid ingezette toestellen. In Tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de monitoringsgegevens die in dit 
rapport behandeld worden.  
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Tabel 1: Beschrijving van de objecten die geselecteerd werden voor de monitoring. Arcadiscode verwijst naar de nummering van de objecten die gebruikt werd in de studie van Arcadis 
(Vanderheyden et al. 2009). Id-ozon verwijst naar de id van het object in de shapefile met ontsnipperingsobjecten die meegeleverd wordt met dit rapport.  
 

Type 
Arcadis 
Code id_ozon Beschrijving Breedte (m) Hoogte (m) Toestand 

Ecoduct 
 

23 te bouwen 60 nvt 
 

Tunnel ZOt07 28 Raafeikweg 8 4 geen verlichting, bodem verhard, deel voor ruiters 

Tunnel ZOt01 24 Flossendelle 8 4 geen verlichting, bodem verhard, komt stobbenwal 

Boombrug 
 

38 Bestaand nvt nvt 
 

Duiker ZOd11 14 Neteldelle (N275) 0,75 1,5 vermoedelijk droog 

Duiker ZOd06 16 Varkensgat 0,88 1,5 droog, maar gracht gebetonneerd 

Duiker ZOd02 18 X 0,6 0,58 droog, beperkte hoogte door bladafval 

Faunabuis N 
 

20 Gebouwd tijdens deze 
studie 

0,7 0,7 buis 

 
 
Tabel 2: Voorziene monitoringsmethodes en aantallen in praktijk geplaatste ‘toestellen’. Een aantal slangenplaten verdwenen in de loop van het onderzoek. Het aantal slangenplaten nog aanwezig 
op terrein bij bezoek op 5/8/2016 wordt weergegeven tussen haakjes. *Toestellen die weggehaald werden na de eerste monitoringperiode. BI = binnenring, BU = buitenring. 

Type Arcadiscode id_ozon Beschrijving Camera’s Slangenplaten Bat detectors Insecten vallen 

    BI BU BI BU BI BU BI BU 

ecoduct  23 te bouwen 2* 1* / / 1* 1*   

Tunnel ZOt07 28 Raafeikweg 1* 1* / / / / / / 

Tunnel ZOt01 24 Flossendelle / / 10 (10) 10 (10) / /   

boombrug  38 Bestaand 1  1  / / / / / / 

Duiker ZOd11 14 Neteldelle (N275) 1 1 1 (1) 1 (1) / / 4 4 

Duiker ZOd06 16 Varkensgat 1 1 1 (1) 1 (0) / / 4 8 

Duiker ZOd02 18 X 1 1 10 (9) 5 (5) / / 4 3 

Faunabuis N  20 aan km-paal 23,36 1 1 10 (10) 10 (7) / / 4 4 
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Figuur 1 Locatie van de diverse ontsnipperingsobjecten die in deze monitoring opgevolgd werden. Ook de werkingsgebieden van de boswachters van het Vlaams en Brussels gewest werd aangeduid.  

faunabuis N = ecotunnel 1 
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Tabel 3 - Overzicht van de monitoringgegevens waarvan in dit rapport verslag gemaakt wordt. 

Object Methode Toestel en kant ring Van Tot 

Ecoduct Batdetector 1 (binnenring) 26/8/2015 16/9/2015 
  2 (buitenring) 26/8/2015 15/9/2015  

Duiker X Cameraval JB18-9 (binnenring) 6/1/2016 5/1/2017 
  JB18-10 (buitenring) 5/1/2016 3/1/2017 
 Insectenval binnenring 5/5/2015 24/9/2016 
   7/5/2016 14/10/2016 
  buitenring 5/5/2015 5/8/2015 
   24/5/2016 12/8/2016 
 Slangenplaten binnenring 1/1/2016 30/9/2016 
  buitenring 1/1/2016 30/9/2016 

Faunabuis Cameraval JB20-8 (binnenring) 5/1/2016 5/1/2017 
  JB20-11 (buitenring) 10/1/2016 5/1/2017 
 Insectenval binnenring 5/5/2015 25/9/2015 
   24/5/2016 14/10/2016 
  buitenring 5/5/2015 27/10/2015 
   12/5/2016 23/9/2016 
 Slangenplaten binnenring 1/1/2016 30/9/2016 
  buitenring 1/1/2016 30/9/2016 

Duiker Neteldelle Cameraval DR14-14N 14/4/2016 14/11/2016 
  DR14-14S 14/4/2016 14/11/2016 
 Insectenval Noord 12/6/2015 3/9/2015 
   23/6/2016 31/8/2016 
  Zuid 12/6/2015 3/9/2015 
   18/7/2016 31/8/2016 

Duiker Varkensgat Cameraval DR16-16W 29/4/2016 14/11/2016 
  DR16-16E 29/4/2016 5/10/2016 
 Insectenval binnenring 12/6/2015 3/9/2015 
   18/7/2016 31/8/2016 
  buitenring 12/6/2015 3/9/2015 
   18/7/2016 31/8/2016 

Tunnel Flossendelle Slangenplaten Binnenring 1/1/2016 22/9/2016 
  Buitenring 1/1/2016 22/9/2016 

Boombrug Cameraval Cam3 buitenring 8/1/2016 4/1/2017 
  Cam4 binnenring 8/1/2016 4/1/2017 
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3.2 Op te volgen niet-vliegende zoogdieren 
Binnen het bestek wordt er melding gemaakt van verschillende ecoprofielen van soorten zoals deze bepaald zijn 
in de AWV ontsnippering-studie. Er moet extra aandacht gegeven worden aan ree (gelinkt aan wild zwijn), das 
(gelinkt aan vos), marterachtigen (boommarter en bunzing) en eekhoorn. Alle soorten die opgenomen werden 
in het bestek zijn op te volgen door middel van goed geplaatste cameravallen. Ook andere grote en middelgrote 
zoogdieren kunnen door middel van cameravallen opgevolgd worden. De resultaten van de tweede 
monitoringperiode van alle niet vliegende zoogdieren worden hieronder voorgesteld.  
  

3.2.1 Cameravallen 
De gebruikte materialen en methodiek voor het onderzoek met cameravallen werd reeds beschreven in het 
eerste tussentijdse rapport, maar om dit rapport ook op zichzelf te kunnen lezen herhalen we de methodiek hier. 
 
Er werden cameravallen van het type Reconyx HyperFire HC600 gebruikt. Dit type maakt enkel foto’s (geen 
video), maar ze zijn ingesteld om zolang als er beweging is opnames te maken. Dat wil dus zeggen dat als een 
dier gedurende lange tijd binnen de detectierange van de camera blijft er vele opnames van hetzelfde individu 
gemaakt worden. Een volledige beschrijving van de instellingen van de camera is te vinden in Bijlage 1.  
 
Voor deze studie zijn we niet geïnteresseerd in het echte aantal opnames, maar wel het aantal ‘opnamereeksen’. 
Een opnamereeks van drie foto’s met telkens 1 seconde tussentijd wordt gemaakt indien een dier de camera 
passeert, en is een reeks opnames van hetzelfde dier. Dit wil zeggen dat er maximum een aantal seconden tussen 
verschillende opnames aanwezig is. 

 
Voorbeeld: Twee keer een opname van een vos met enkele minuten tussen wordt geclassificeerd als 2 
opnamereeksen. We kunnen namelijk niet inschatten of het hier om hetzelfde dier gaat of niet. Een vos 
die gefotografeerd wordt, vervolgens uit beeld verdwijnt, en 2 seconden later terug van deze kant in 
beeld komt, wordt geclassificeerd als 1 opnamereeks aangezien het zeer waarschijnlijk is dat het hier 
om hetzelfde dier gaat. Deze inschatting gebeurde door de persoon die de opnames bekeek.  

 
Het aantal beelden gemaakt door een cameraval kan niet rechtstreeks vertaald worden naar een hoeveelheid 
individuen aanwezig. Dit kan enkel met individueel herkenbare soorten, zoals gevlekte soorten of dieren die 
gemerkt zijn. Op een locatie waar veel opnames van een bepaalde soort geregistreerd worden kunnen er veel 
verschillende individuen passeren, maar het kan ook dat dit stukje zeer intensief gebruikt wordt door het 
plaatselijke territoriale dier. 
 
Opnames van vogels worden in dit rapport terloops vermeld, maar worden niet uitgebreid besproken omdat 
vogels minder versnipperingsgevoelig zijn en niet tot de doelsoorten van dit onderzoek behoren. Opnames van 
mensen, honden en katten worden vermeld en besproken aangezien dit een indicatie kan geven over de lokale 
verstoring. 
 

3.2.1.1 Welke diersoorten gebruiken de ecologische infrastructuren? Bekijken en 

determineren van de camerabeelden 
Camerabeelden werden bekeken en gedetermineerd tot op soort wanneer mogelijk. Muizen en ratten werden 
over het algemeen niet tot op soort gedetermineerd. Ook kon er soms geen onderscheid gemaakt worden tussen 
boommarter en steenmarter.  
Camerabeelden van de tweede monitoringperiode werden gedetermineerd door Andreas Baele (ANB) en Jan 
Van Schepdael (ANB).  
 
Gegevens die per beeld genoteerd werden (en gedeeltelijk automatisch geëxtraheerd) zijn de locatie, datum, 
uur, temperatuur, soort, aantal, de looprichting, opmerkingen en de initialen van de persoon die het beeld 
bekeek. De looprichting is belangrijk omdat deze een indicatie geeft of het dier zomaar voor de camera passeert 
of effectief gebruik maakt van het ontsnipperingsobject. Op basis van de beschrijving werden deze in 4 
categorieën ingedeeld: gebruikt het ontsnipperingsobject, gebruikt het ontsnipperingsobject niet, onzeker en 
niet ingevuld.  
Fotoreeksen waarbij het dier met zekerheid in het ontsnipperingsobject geregistreerd werd, werden 
gecatalogeerd als ‘gebruikt ontsnipperingsobject’. Soms was op de (onvolledige) fotoreeksen te zien dat een dier 
richting het ontsnipperingsobject loopt of uit die richting kwam, maar dan werden deze gecatalogeerd als 
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‘onzeker’. Reeksen waarbij het helemaal niet duidelijk was in welke richting het dier zich voortbewoog of waarbij 
het een richting dwars op de ingang van het ontsnipperingsobject was, werden ingedeeld als ‘gebruikt 
ontsnipperingsobject niet’. Voor deze vraagstelling is dus een strenge selectie gehanteerd, waardoor de cijfers 
een beeld geven van het minimale gebruik van het ontsnipperingsobject. 
 

3.2.1.2 Hebben soorten een voorkeur voor een bepaald ontsnipperingsobject?  
Om deze vraag correct te beantwoorden moet er rekening mee gehouden worden dat niet alle locaties even 
intensief gemonitord werden. Om hiervoor te corrigeren wordt er een inspanningsnoemer berekend, deze geeft 
weer hoe lang cameravallen op een bepaalde plaats actief waren. 
 
De ontsnipperingsobjecten die met cameravallen gemonitord werden staan vermeld in Tabel 2. Met de bouw 
van het ecoduct werd gestart in 2016 maar op deze locatie werden in de eerste monitoringperiode 3 
cameravallen gebruikt om de aanwezige soorten te documenteren. Omwille van werken, technische problemen 
met de camera’s (bijvoorbeeld lege batterijen) en beschikbaarheid van personeel werden niet alle camera’s op 
hetzelfde moment geactiveerd, gecontroleerd en weggehaald.  
 
Er werd zowel voor de eerste als voor de tweede monitoringperiode een lijst aangeleverd van de data waarop 
camera’s geplaatst en verwijderd werden. Het start- en einduur van een opnameperiode was echter niet 
beschikbaar. Daarom werd er voor de analyses aangenomen dat een cameraval op hetzelfde moment van de dag 
geplaatst en opgehaald werd.  

 
Bijvoorbeeld: een cameraval geplaatst op 1/01/2015 en opgehaald op 07/01/2015 heeft 6 volledige 
dagen gewerkt.  
 

Voor de eerste monitoringperiode werden 12 camera’s ingezet vanaf het najaar 2014 t.e.m. januari 2016. Dit 
resulteerde in 828 opnamedagen (van 24u) in 2014, 3375 opnamedagen in 2015 en 16 opnamedagen in 2016. 
Een gedetailleerd overzicht van de hoeveelheid opnamedagen per ontsnipperingsobject, per camera wordt 
beschreven in het eerste tussentijdse rapport. 
 
Voor de tweede monitoringperiode werden 8 cameravallen ingezet van januari 2016 tot januari 2017. Dit 
resulteerde in 2166 opnamedagen (van 24u) in 2016 en 15 opnamedagen in 2017. Een gedetailleerd overzicht 
van de hoeveelheid opnamedagen per ontsnipperingsobject, per camera (binnenkant of buitenkant van de ring, 
met uitzondering van Neteldelle waar het ten Noorden of ten Zuiden van de N275 is): zie Tabel 4. De camera’s 
hebben in de tweede monitoringsperiode non stop gewerkt tussen de datum van plaatsing en de datum van 
beëindiging van de monitoring, met uitzondering van de camera aan de buitenring van Duiker X die gestolen 
werd in de loop van november 2016 (laatste gerecupereerde opname is van 3/11/2016).  
 
Tabel 4 - Het aantal opnamedagen gegroepeerd per ontsnipperingsobject, per locatie en per jaar en maand.  

 2016            2017 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 

Duiker Neteldelle                

noord     16 31 30 31 31 30 31 14    

zuid     16 31 30 31 31 30 31 14    

Duiker Varkensgat                           

binnenring     1 31 30 31 31 30 31 14    

buitenring     1 31 30 31 31 30 5     

Duiker X                           

binnenring 25 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 5 

buitenring 26 29 31 30 31 30 31 31 30 31 3 0 0 

Faunabuis N                           

binnenring 26 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 5 

buitenring 21 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 5 

Totaal 98 116 124 154 248 240 248 248 240 222 135 93 15 
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De cameravallen aan de boombrug hebben continu gewerkt (van 8/1/2016 t.e.m. 4/1/2017). De boombrug wordt 
apart van de andere ontsnipperingsobjecten besproken omdat deze gericht is op boom bewonende soorten en 
de andere ontsnipperingsobjecten op grond bewonende soorten.  
 
Doordat niet alle cameravallen op elk moment van de onderzoeksperiode functioneerden, moet de hoeveelheid 
opnames die gemaakt werd gecorrigeerd worden voor de periode dat de cameraval actief was.  

 
Fictief voorbeeld: stel dat er in 2014 20 opnamereeksen van een Vos gemaakt werden in de Tunnel 
Raafeikweg en 30 aan de Faunabuis. De Faunabuis lijkt hier dus de voorkeur te hebben. Maar, omdat de 
cameravallen 198 dagen actief waren aan de Faunabuis en slechts 116 dagen aan de tunnel Raafeikweg 
zijn er gemiddeld per dag meer opnames gemaakt aan de Tunnel Raafeikweg (0.2 opnames per 
opnamedag) dan aan de Faunabuis (0.15 opnames per opnamedag). In dit fictief voorbeeld wordt de 
Tunnel Raafeikweg dus meer gebruikt als ontsnipperingsobject! 

 

3.2.1.2.1 Hoe berekenen of soorten een voorkeur hebben voor een ontsnipperingsobject? 
Als soorten geen voorkeur hebben voor een bepaald ontsnipperingsobject en homogeen verspreid voorkomen 
in het gebied (zoals voor Vos kan aangenomen worden), dan zouden ze aan alle objecten evenveel waargenomen 
worden (uiteraard rekening houdend met hoe lang een cameraval opgesteld was). Om dit na te gaan werd er 
voor de soorten die voldoende gebruik maakten van de ontsnipperingsobjecten met een Pearson Chi2 test 
nagegaan of ze inderdaad van alle objecten evenveel gebruik maakten, of dat er een voorkeur aanwezig was voor 
bepaalde objecten. Van de objecten die in de tweede monitoringperiode onderzocht werden, werd duiker 
Varkensgat niet meegenomen omdat er door niet optimale plaatsing van de camera niet met zekerheid kon 
vastgesteld worden of de soorten gebruik maakten van het object. De boombrug werd ook niet meegenomen 
omdat ze op andere soorten gericht is en er bovendien geen zoogdieren waargenomen werden in deze 
monitoringperiode. De statistische analyse gebeurde in R (R core team). 
 

3.2.1.3 Seizoenale patronen in gebruik van de objecten door de verschillende doelsoorten 

Voor de soorten en de ontsnipperingsobjecten waar er voldoende gegevens van beschikbaar zijn, wordt er 
nagegaan of er meer passage is tijdens bepaalde periodes van het jaar. Het aantal opnames wordt steeds 
gecorrigeerd voor de periode dat een cameraval actief was (zie hierboven voor meer info). 
 

3.2.1.4 Worden er meer of minder waarnemingen gedaan van doelsoorten op de locatie van 

het toekomstige ecoduct in het Zoniënwoud in vergelijking met andere ecoducten in 

Vlaanderen? 
Deze vraag werd behandeld in het eerste tussentijdse rapport en zal hernomen worden zodra de gegevens 
beschikbaar zijn van de T1 monitoring (eerste jaar na de bouw) van het ecoduct.  
 

3.2.2 Verkeersslachtoffers 
Om de werking van het te bouwen wildraster na te gaan werd een T0 monitoring (voor de bouw van het raster) 
uitgevoerd tijdens de eerste monitoringperiode. In de tweede monitoringperiode waarvan hier verslag gedaan 
wordt, werd dit niet verder gezet. De verkeersslachtoffertelling zal hernomen worden na de aanleg van het 
wildraster (T1 monitoring). De aanleg van het wildraster is gestart in april 2017.  
 
 

3.3 Op te volgen vliegende zoogdieren 
Er zijn een groot aantal soorten vleermuizen opgenomen in het bestek (Kuhl’s dwergvleermuis; Dwergvleermuis; 
Bechsteins vleermuis; Mopsvleermuis; Meervleermuis; Ingekorven vleermuis; Vale Vleermuis; Watervleermuis; 
Rosse Vleermuis; Gewone Baardvleermuis; Brandt’s vleermuis; Franjestaart). Aanwezigheid van deze soorten, en 
het effect van ontsnipperingsmaatregelen op de barrièrewerking van wegen kan door middel van automatische 
batdetectoren onderzocht worden.  
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De aanwezigheid van vleermuizen op de toekomstige locatie van het ecoduct werd in 2015 nagegaan. Aan elke 
kant van de ring werd een automatische vleermuisdetector van het type SM2BAT van Wildlife Acoustics 
geplaatst (binnenring: N50.755246, O4.434309; buitenring: N50.755003, O4.436024). In Tabel 3 is een 
overzicht te vinden van de perioden waarin deze detectoren actief waren. Aan de binnenring was de detector 
20 dagen van 24u actief, aan de buitenring 18 dagen. Met deze methode kan nagegaan worden welke soorten 
voorkomen aan beide kanten van het ecoduct en of daarin verschillen te vinden zijn.  
 
Na de bouw van het ecoduct kan nagegaan worden of het dienst doet als geleidend object voor vleermuizen om 
de snelweg over te steken door het plaatsen van een automatische batdetector op het ecoduct én op twee 
controlelocaties in de middenberm van de autosnelweg. Een uitgebreidere beschrijving van de 
onderzoeksmethode is te vinden in het Monitoringplan §4.3.2.4 (Vercayie & Lambrechts 2014).   
 
De gegevens van de automatische detectoren werden op vraag van ANB geanalyseerd door Ecologisch 
onderzoeksbureau ‘N8’. De opnames werden op naam gebracht aan de hand van de automatische 
soortherkenningssoftware ‘Kaleidoscope’ (versie 4.1.0) met de classifiers ‘Europe’ (4.1.0.beta2) in combinatie 
met handmatige controles (minimaal 10%). Details van het identificatieproces zijn te vinden in het rapport van 
N8 in Bijlage 2. 
 

 
Figuur 2 - Locatie van de batdetectoren tijdens de T0 monitoring (2015) van het ecoduct over de R0 in het Zoniënwoud. 

 
 

3.4 Op te volgen reptielen en amfibieën 
Soorten van bijzondere interesse zijn de Hazelworm en ook de Bruine kikker, Groene kikker, Meerkikker en 
Kamsalamander. Er werd gekozen om het gebruik van de ontsnipperingsobjecten door deze soorten te 
monitoren met behulp van slangenplaten. Ook voor deze soortengroep werd de gekozen methodiek reeds uiteen 
gezet in het eerste tussentijds rapport, maar herhalen we deze hier voor een goed begrip van de resultaten. 
 
Slangenplaten zijn metalen of kunststof ‘golfplaten’ van circa 50x50 cm die in de te onderzoeken zone geplaatst 
worden. In dit onderzoek werden platen van 50x100 cm en 50x50 cm gebruikt. Het gebruik van slangenplaten 
(hier kunststof golfplaten) blijkt een erg goede methode om Hazelwormen te inventariseren (Lambrechts et al. 
2013). Hazelworm is een thigmotactische soort die contact zoekt met het substraat en graag wegkruipt onder 
allerlei materiaal (Lenders 2011). Ook voor de enige andere reptielensoort van het Zoniënwoud, de 
Levendbarende hagedis, is dit een geschikte inventarisatietechniek. Hagedissen zullen wel vooral zonnend op (in 
de plaats van onder) de slangenplaten te vinden zijn. 
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Daarenboven leveren slangenplaten ook gegevens op van kleine zoogdieren en amfibieën (denk bijvoorbeeld 
aan de doelsoort Kamsalamander). Slangenplaten zijn vooral succesvol in de periode april – oktober.  
 
Slangenplaten werden aan 5 verschillende ontsnipperingsobjecten gebruikt: duiker X, faunabuis N 
(objectnummer 20, km-paal 23.36), tunnel Flossendelle, duiker Neteldelle en duiker Varkensgat (zie Figuur 1). 
Per ontsnipperingsobject werden in principe 20 slangenplaten gebruikt, telkens 10 aan de binnenzijde en 10 aan 
de buitenzijde van de ring. In praktijk werden bij duiker Neteldelle en duiker Varkensgat slechts twee 
slangenplaten geplaatst. Bij duiker X werden omwille van plaatsgebrek slechts 5 slangenplaten gelegd aan de 
kant van de buitenring. In de loop van de monitoring zijn ook enkele platen verdwenen. Een overzicht van 
geplaatste en overgebleven slangenplaten per object is te vinden in Tabel 2. Een overzicht van de perioden 
waarin de slangenplaten gecontroleerd werden is te vinden in Tabel 3. Gedurende deze perioden werden de 
slangenplaten ongeveer maandelijks (in de eerste monitoringperiode was dat ongeveer om de 14 dagen) 
gecontroleerd door Johan Bennekens (ANB) en Dirk Raes (ANB). 
 
 

3.5 Op te volgen invertebraten 
Grote ongevleugelde keversoorten zijn van bijzonder belang voor deze studie. Dit zijn soorten die 
versnipperingsgevoelig zijn, waardoor ecologische verbindingen dus een grote meerwaarde kunnen hebben voor 
de populaties. Deze soorten werden onderzocht met behulp van live trap insectenvallen.  
De gegevens van de eerste monitoringperiode worden in dit tweede tussentijds rapport besproken, omdat ze 
nog niet beschikbaar waren ten tijde van de opmaak van het eerste tussentijds rapport. Een globaal overzicht 
van de ontsnipperingsobjecten die opgevolgd werden met insectenvallen en de start en einddatums van de twee 
monitoringperioden, is te vinden in Tabel 3. De insectenvallen werden geplaatst bij drie duikers. Omdat de 
duikers voor volwassen mensen moeilijk toegankelijk zijn, werden de vallen op de bosbodem gezet in de buurt 
van beide openingen van ieder ontsnipperingsobject.  
 
Er werd gewerkt met ‘live traps’ (ingegraven potjes) waarin de kevers levend gevangen werden. De potjes 
werden telkens gedurende 5 opeenvolgende werkdagen per maand 24u op 24u open gezet en elke dag 
gecontroleerd (dus 4 controles per maand). Om de aantallen gevangen kevers te kunnen vergelijken tussen beide 
zijden van de objecten en tussen beide monitoringjaren moet er gecorrigeerd worden voor de verschillen in 
vanginspanning. Het aantal vangdagen per object, per kant van het object en per monitoringjaar is weergegeven 
in Tabel 5.  
 
Tabel 5 - Het aantal dagen dat de insectenvallen actief waren per ontsnipperingsobject. 

 2015 2016 Totaal 

Duiker Neteldelle    
N 16 12 28 

Z 16 12 28 

Duiker Varkensgat    
Binnenring 16 12 28 

Buitenring 16 12 28 

Duiker X    
Binnenring 20 24 44 

Buitenring 20 24 44 

Faunabuis    
Binnenring 20 24 44 

Buitenring 20 24 44 
 
De waarnemingen van Johan Bennekens (duiker X en Faunabuis) werden aangeleverd in een excel-bestand. De 
waarnemingen van Dirk Raes (duiker Neteldelle en duiker Varkensgat) werden via de app ObsMapp geregistreerd 
in waarnemingen.be via de Life+ OZON account. Via GIS-software werden deze waarnemingen toegewezen aan 
een object en een kant van het object. Door de foutenmarge op de gps-fix is een zekere ruimtelijke spreiding van 
de gegevens te verwachten. In Figuur 3 en Figuur 4 wordt deze ruimtelijke spreiding weergegeven. Voor duiker 
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Neteldelle wordt in de figuur ook aangetoond welke gegevens aan welke kant van het object toegewezen 
werden. 
 

 
Figuur 3 - Ruimtelijke spreiding van de via de app ObsMapp ingevoerde kevermonitoringdata aan duiker Varkensgat. Door de 
breedte van de R0 was er ondanks de foutenmarge op de gps-fix een duidelijke ruimtelijke splitsing tussen de monitoringdata van 
beide kanten van de duiker. 

 

 
Figuur 4 - Ruimtelijke spreiding van de via de app ObsMapp ingevoerde kevermonitoringdata aan duiker Neteldelle. De geel 
gekleurde punten werden toegekend aan de Noordkant van het ontsnipperingsobject.  
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Aan de Noordkant van duiker Neteldelle en de binnenring kant van duiker Varkensgat werden ook kevers gelokt 
met aas (kreeftschalen en andere etensresten). Deze methodiek zat niet in de oorspronkelijke onderzoeksopzet, 
maar de soorten die daarop gevonden werden worden ter informatie ook vermeld in een aparte tabel bij de 
resultaten.  
 
Met de hier gebruikte methode kan nagegaan worden of er verschillen zijn in de soortensamenstelling tussen de 
ene kant van het ontsnipperingsobject en de andere kant, maar of de kevers ook door het ontsnipperingsobject 
lopen is hiermee niet met zekerheid aan te tonen. Om op die vraag te kunnen antwoorden werd in 2016 door de 
opdrachtnemer (op vraag van de opdrachtgever) een advies opgesteld met verschillende monitoringmethoden 
waarmee dat beter zou kunnen aangetoond worden (Vercayie & Swinnen 2016b). In opvolging daarvan werd in 
2017 gestart met de monitoring van tunnel Flossendelle. Daar werden insectenvallen aan beide openingen van 
de tunnel gezet én in de tunnel zelf (telkens 2). De resultaten hiervan zullen besproken worden in het 
eindrapport.  
 
 

3.6 Niet onderzochte onderzoeksvragen 
In het monitoringsplan (versie 30/09/2014, Vercayie & Lambrechts 2014) werden 7 verschillende deelvragen 
gedefinieerd (p6). Verschillende hiervan konden echter nog niet onderzocht worden, omdat de werken waarvan 
de effecten bestudeerd moesten worden nog niet uitgevoerd werden. Hieronder geven we de voorlopig nog niet 
op te lossen vragen weer.  

- Werken boombruggen en ecoducten als geleidend object voor vleermuizen om de autosnelweg over te 
steken?  

- Worden ontsnipperingsobjecten vaker gebruikt na de plaatsing van wildrasters dan ervoor?  
- Andere patronen in gebruik ontsnipperingsobjecten.  
 

Volgende vragen werden behandeld in het eerste monitoringrapport en worden hernomen in het eindrapport: 
- Worden er meer of minder waarnemingen gedaan van doelsoorten op de locatie van het (toekomstige) 

ecoduct in het Zoniënwoud in vergelijking met andere ecoducten in Vlaanderen? 
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4 Resultaten 
4.1 Cameravallen 
 

4.1.1 Welke soorten werden gedetecteerd?  
Eerst geven we een overzicht van de hoeveelheid opnamereeksen van de verschillende soorten in de tweede 
monitoringperiode. Dit geeft een indicatie van de aanwezige soorten. Muizen en Ratten werden gegroepeerd 
omdat het vaak niet mogelijk is om een onderscheid tussen de verschillende soorten te maken en ze niet tot de 
doelsoorten behoren.  
 
 
Tabel 6 - De hoeveelheid opnamereeksen van elke diersoort (of groep van verschillende soorten) gedetecteerd door de 
cameravallen.  

Diersoort Wetenschappelijke naam aantal opnamereeksen 

Bunzing Mustela putorius 14 

Eekhoorn Sciurus vulgaris 1 

Egel Erinaceus europaeus 57 

Hond Canis lupus familiaris 27 

Huiskat Felis catus 8 

Konijn Oryctolagus cuniculus 5 

Marterachtige  Martes spec. 3 

Muis/rat onbekend  8 

Onbekend   30 

Mens  Homo sapiens 316 

Ree Capreolus capreolus 71 

Steenmarter Martes foina 24 

Vos  Vulpes vulpes 1084 

Wild Zwijn Sus scrofa 1 

Eindtotaal  1644 

 
We willen er hier nog de nadruk op leggen dat de aantallen per soort niet blind mogen vergeleken worden met 
de aantallen die in de eerste monitoringperiode geregistreerd werden, omdat enerzijds het aantal opgevolgde 
objecten en ingezette camera’s (12 in 2015, 8 in 2016) verschillend is, maar ook het aantal dagen waarop deze 
camera’s actief waren verschillend is.  
 
Naast de in Tabel 6 vernoemde zoogdieren werden ook volgende vogels geregistreerd: duif onbekend, houtduif, 
koolmees, merel, pimpelmees, vogel onbekend, wespendief en zanglijster. Er werd ook melding gemaakt van 
vleermuis onbekend.  
 
We bespreken de resultaten hieronder per orde en familie. 
 
 

4.1.1.1 Roofdieren (Carnivora) 

4.1.1.1.1 Hondachtigen (Canidae) 
 
Hond 
Honden werden zowel aangelijnd, in gezelschap van een mens als los gefotografeerd. Enkel bij Duiker X werden 
geen honden geregistreerd. De camera’s staan nochtans enkel aan plaatsen waar geen mensen mogen komen 
(weg van de officiële paden). Vooral bij de Faunabuis, waar een officieus pad loopt, werden veel mensen en 
honden op de camera geregistreerd. Aangezien honden een sterke verstoring kunnen vormen, is het belangrijk 
om te blijven inzetten op sensibilisering rond aangelijnd wandelen.  
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Vos 
Net als in de eerste monitoringperiode was Vos ook in de tweede monitoringperiode de meest waargenomen 
soort.  Vos werd drie maal meer waargenomen dan de tweede meest gedetecteerde soort (Mens) en zelfs 15 
keer meer dan de derde meest gedetecteerde soort (Ree). Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er bij 
sommige camera’s in het begin meer (teveel) beelden van muizen/ratten waren en dat die bijgesteld geweest 
zijn om minder van deze soorten op beeld te hebben (mededeling Anouk Kuijsters). Gebruik van de objecten en 
seizoenale variatie wordt verderop besproken.  
 

4.1.1.1.2 Marterachtigen (Mustelidae) 
 
Bunzing 
Bunzing werd opnieuw meest geregistreerd aan Duiker X, maar in tegenstelling tot de vorige monitoringperiode 
deze keer ook 1x aan de nieuwe faunabuis. In de eerste monitoringperiode waren er 6 opnames aan Duiker X, 
deze periode waren dat er 13: 7x aan de buitenring en 6x aan de binnenring. De registraties aan beide zijden 
waren niet op dezelfde datums of tijdstippen, dus werden ze nog steeds gemist door de ene of de andere camera. 
Anderzijds werd er drie keer met zekerheid vastgesteld dat Bunzing gebruik maakte van de duiker. Ook bij de 
Faunabuis werd bij die ene opname vastgesteld dat de Bunzing (Rode Lijst soort en doelsoort) gebruik maakte 
van het ontsnipperingsobject. Een mooi resultaat voor de nieuwe faunabuis.  
 
Marter onbekend 
Aangezien Boommarter en Steenmarter sterk op elkaar lijken is een onderscheid maken tussen beiden niet altijd 
evident. Bij slechts drie opnames kon niet met zekerheid vastgesteld worden over welke marterachtige het ging 
(2x bij Duiker Neteldelle en 1x bij Duiker Varkensgat).   
 
Steenmarter 
Steenmarter werd in de tweede monitoringsperiode een stuk minder geregistreerd (24) dan in de vorige (133), 
zelfs wanneer rekening gehouden wordt met de verschillende zoekinspanning. De opstelling van de camera’s 
werd bovendien enkel verbeterd in de tweede monitoringsperiode. In deze monitoringperiode werd 
Steenmarter geregistreerd aan beide zijden van zowel de Faunabuis als duiker X. Bij duiker Varkensgat werd 
enkel aan de buitenring steenmarter geregistreerd en bij duiker Neteldelle geen.  
 
Boommarter en wezel 
Ook deze monitoringperiode werd geen boommarter vastgesteld met de camera’s. Wezel die in de eerste 
monitoringperiode drie keer geregistreerd werd, werd in de tweede monitoringperiode niet waargenomen. De 
locatie waar deze waargenomen werd (tunnel Raafeikweg) werd in deze monitoringperiode niet opgevolgd. 
 

4.1.1.1.3 Katachtigen (Felidae) 
 
Kat 
Huiskat werd in deze monitoringperiode opnieuw geregistreerd bij de Faunabuis (8x), zowel aan de binnenkant 
van de ring als aan de buitenkant, maar niet bij Duiker X (zoals de vorige monitoringperiode). Tunnel Raafeikweg 
werd niet gemonitord. 
 
 

4.1.1.2 Insecteneters (Insectivora) 
 
Egel 
Deze monitoringperiode werden opvallend veel egels waargenomen (57) in vergelijking met de vorige periode 
(14). De meerderheid werd waargenomen aan de faunabuis (3 buitenring, 47 binnenring), waarvan één opname 
waarbij een egel met zekerheid gebruik maakt van de faunabuis (zie verder). Voor duiker Neteldelle zijn er 5 
opnames en voor duiker X zijn er 2. Bij duiker Neteldelle kon 4 maal met vrij grote zekerheid vastgesteld worden 
dat egel het object gebruikte. In de vorige monitoringsperiode kon dat enkel tweemaal vastgesteld worden bij 
duiker Varkensgat.  
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De meeste opnames werden gemaakt in april-mei (11 & 17), maar ook in de maanden daarop waren er telkens 
tussen de 4 en 10 waarnemingen tot en met september. Voor maart (1) en na september waren er geen 
opnames, vermoedelijk door de lagere activiteit en de winterslaap.  
 
 

4.1.1.3 Haasachtigen (Lagomorpha) 
 
Konijn 
Konijn werd enkel waargenomen aan de Faunabuis en duiker X, maar bij geen van beide kon gebruik met 
zekerheid vastgesteld worden. 
 
 

4.1.1.4 Knaagdieren (Rodentia) 

 
Muis/Rat 
Deze verzamelgroep werd in deze monitoringperiode enkel bij duiker Varkensgat en duiker X waargenomen. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat deze groep geen doelsoort is in deze monitoring en de camera’s soms wat 
anders gericht werden in de vorige monitoringperiode om een overvloed aan beelden van deze groep te 
vermijden. Er werd besloten om de beelden met soorten van deze groep niet te determineren omdat dit op basis 
van de beelden vaak onmogelijk is en weinig meerwaarde heeft voor dit specifieke onderzoek. 
 
Eekhoorn 
In tegenstelling tot de vorige monitoringperiode (16) werd in deze monitoringperiode slechts eenmaal een 
eekhoorn geregistreerd. Maar in overeenstemming met de vorige monitoringperiode was dat opnieuw aan 
duiker Varkensgat. Eekhoorn is echter geen doelsoort voor de duikers. Het meest opvallende is dat er aan de 
hand van de cameravallen geen eekhoorns gedetecteerd werden aan de boombrug. Er werden overigens bij de 
boombrug ook geen andere zoogdieren gedetecteerd door de camera, wel diverse vogelsoorten. Zie discussie 
Boombrug.  
 

4.1.1.5 Evenhoevigen (Artiodactyla) 
 
Ree 
Reeën werden in deze monitoringperiode enkel waargenomen bij duiker X en de Faunabuis (zowel aan 
binnenring als buitenring). De diameter van deze laatste is zeker te klein om gebruikt te worden door Ree. Ook 
bij duiker X werden geen reeën gedetecteerd die in of uit de duiker gingen. De waarnemingen zijn netjes verdeeld 
over de maanden, behalve in december wanneer er 14 in plaats van 1 tot 8 geregistreerd werden. 
 
Everzwijn 
Everzwijn werd in deze monitoringperiode voor de eerste keer gedetecteerd, maar ook slechts gedurende één 
opnamereeks aan duiker X.  
 
 

4.1.1.6 Mensen (Hominidae) 
 
Mens 
Opnieuw werden bij alle gemonitorde objecten mensen gedetecteerd, telkens aan beide kanten van het object, 
ondanks het feit dat de camera’s niet langs openbare paden staan. En opnieuw gebeurde de meerderheid van 
de registraties (284) aan het officieuze pad aan de binnenringkant van de Faunabuis. Opvallende waarnemingen 
waren een loper die zijn grote boodschap komt doen pal voor de ingang van duiker X, een niet te onderschatten 
verstoring voor dieren die veel meer met hun neus waarnemen dan mensen. Een andere opvallende waarneming 
was op 19 februari 2016 waarbij een mens uit de faunabuis kruipt (met indianenstrepen op het gezicht) en zwaait 
naar de camera. 
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4.1.2 Welke diersoorten gebruiken de ecologische infrastructuren?  
4.1.2.1 Terrestrische ecologische infrastructuren 
 
Welke van de soorten gebruiken de ontsnipperingsobjecten? Om dit na te gaan werd er per soort een overzicht 
gemaakt van de hoeveelheid opnames waarbij het betreffende ontsnipperingsobject wel of niet gebruikt werd, 
aangevuld met de opnames waar het niet met zekerheid gesteld kon worden (onzeker) en de opnames waarvoor 
dit veld niet ingevuld werd. Mensen en honden werden uit deze analyse weggelaten. 
 
 
Tabel 7 - Per diersoort een overzicht van het aantal opnamereeksen waarbij een soort het ontsnipperingsobject wel of niet 
gebruikt, het aantal opnamereeksen waarbij het onzeker is of het ontsnipperingsobject gebruikt werd en het aantal 
opnamereeksen waar deze informatie niet ingevuld werd. 

Diersoort 
Gebruikt 

ontsnipperingsobject 
Gebruikt  

ontsnipperingsobject niet Onzeker Niet ingevuld 

Bunzing 4 6 4  

Eekhoorn    1 

Egel 5 49 3  

Huiskat    8 

Konijn  3  2 

Marterachtige 1  1 1 

Muis  6  2 

Onbekend 2 12 4 4 

Ree  24  47 

Steenmarter 4 19 1  

Vos 325 679 74 6 

Wild Zwijn  1   
 
 
Ook wat betreft het gebruik van de ontsnipperingsobjecten staat de Vos (net als in de eerste monitoringperiode) 
op nummer 1. Net als in het eerste tussentijds rapport herhalen we even dat op basis van deze gegevens niet 
bepaald kan worden om hoeveel individuen het gaat. De grote aantallen opnames van Vos wijzen erop dat dit 
geen toevallige migranten zijn maar een of meerdere individuen die dankzij de ontsnipperingsobjecten een 
territorium kunnen bezetten dat aan beide kanten van de ring ligt.  
  
Om na te gaan welke ontsnipperingsobjecten er door welke soorten gebruikt werden, werd Tabel 8 opgesteld. 
 

 
Tabel 8 - Per ontsnipperingsobject en per soort het aantal opnames waarbij de soort het ontsnipperingsobject gebruikte, en 
waarbij het onzeker was op het ontsnipperingsobject gebruikt werd. We vermelden ook het aantal honden en mensen dat aan 
ieder van de objecten geregistreerd werd als maat van verstoring.  

 Faunatunnel N 
Duiker 
Neteldelle 

Duiker 
Varkensgat 

Duiker 
X 

Ontsnipperingsobject 
gebruikt 54 11  276 

Bunzing 1   3 

Egel 1 4   
marterachtigen  1   
onbekend 1 1   
Steenmarter 1   3 

vos 50 5  270 
Ontsnipperingsobject 
niet gebruikt 378 11 12 399 

Bunzing    6 

Egel 47   2 
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Hond  1   
Konijn 1   2 

muis   6  
onbekend 7  3 2 

Ree 16   8 

Steenmarter 14  2 3 

vos 293 10 1 380 

Wild Zwijn    1 

Onzeker 17 24  41 

Bunzing    4 

Egel 2 1   
marterachtigen  1   
onbekend  3  1 

Steenmarter    1 

vos 15 19  35 

Niet ingevuld 58  5 8 

Eekhoorn   1  
Huiskat 8    
Konijn 2    
marterachtigen   1  
muis    2 

onbekend   2 2 

Ree 47    
vos 1  1 4 

Verstoring 305 9 5 22 

Hond 25    
Mens 280 8 5 22 

Mens met hond  1   
 
 
 

4.1.2.2 Boombrug 
Net als in de eerste monitoringperiode hebben de cameravallen aan de boombrug ook in de tweede 
monitoringperiode geen enkele passage van zoogdieren gedetecteerd. De boombrug leek enkel gebruikt te 
worden als ‘rustplaats’ voor vogels. De camera aan de buitenring registreerde twee keer een koolmees, maar 
verder werden aan beide kanten van de ring geen dieren geregistreerd tussen 8 januari 2016 en 4 januari 2017.  
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4.1.3 Hebben soorten een voorkeur voor een bepaald ontsnipperingsobject?  
In 2015 werden Vos (742) en Steenmarter (28) voldoende in verschillende ontsnipperingsobjecten gedetecteerd 
om na te gaan of ze een voorkeur hebben voor een bepaald object. In 2016 waren er enkel voldoende gegevens 
voor Vos (325). Voor Steenmarter waren er in 2016 slechts 3 opnames waarbij met zekerheid gebruik van een 
object kon vastgesteld worden.  
 

4.1.3.1 Vos 
Voor de eerste monitoringperiode werd aangetoond dat aan duiker X significant meer vossen geregistreerd 
werden die het ontsnipperingsobject gebruikten, dan aan duiker Neteldelle, duiker Varkensgat of aan tunnel 
Raafeikweg. De Faunabuis werd niet meegenomen in de vergelijking omdat camera pas in het najaar van 2015 
zo geplaatst werd dat gebruik met zekerheid kon vastgesteld worden.  
Figuur 5 toont dat ook in 2016 Duiker X het frequentst gebruikt werd. De resultaten werden ditmaal vergeleken 
met de registraties in duiker Neteldelle en de Faunabuis. Tunnel Raafeikweg werd in deze periode niet opgevolgd 
en door een suboptimale plaatsing van de camera’s aan duiker Varkensgat in deze monitoringperiode waren 
daar geen opnames waar gebruik met zekerheid kon vastgesteld worden. Uit de Pearson Chi2 test blijkt inderdaad 
dat er significante verschillen zijn in voorkeur van gebruik van de ontsnipperingsobjecten met sterke voorkeur 
voor Duiker X (Chi2 = 300.8, df = 2, p-waarde <0.001).  
Dit duidelijke resultaat geeft aan dat duiker X veel frequenter gebruikt wordt dan door toeval te verklaren is. De 
verklaring daarvoor kan gezocht worden in de eigenschappen van de duikers, maar zou ook verklaard kunnen 
worden door de persoonlijkheid van de vos die daar een territorium heeft of door de vorm van het territorium. 
Vermoedelijk is er een vos die een deel van zijn territorium aan de ene kant van de ring heeft en een ander deel 
aan de andere kant van de ring.  
 

 
Figuur 5 - Aantal zekere opnames van het gebruik van het ontsnipperingsobject door Vos per cameravaldag. Grafiek gebaseerd 
op 325 opnames (zie Tabel 7). 

 
 
 

4.1.4 Seizoenale patronen in gebruik van de objecten 
4.1.4.1 Vos 

Net als in 2015 zijn er in 2016 enkel van Vos voldoende opnames gemaakt van gebruik van 
ontsnipperingsobjecten om zinvolle grafieken met betrekking tot maandelijks fluctuaties in gebruik van 
ontsnipperingsobjecten te maken. 
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Tabel 9 - Overzicht van het aantal opnames per cameravaldag van Vos die een ontsnipperingsobject gebruikt. 0 duidt aan dat er geen opnames van Vos gemaakt werden. / duidt aan dat er in deze 
maand bij dit object geen cameravallen actief waren. 

 2016            2017 

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan 

Faunabuis N 0,00 0,00 0,02 0,05 0,02 0,02 0,02 0,03 0,00 0,02 0,03 0,47 0,90 

Duiker Neteldelle / / / 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00 / / 

Duiker X 1,04 1,53 1,05 0,37 0,10 0,02 0,05 0,21 0,08 0,05 0,09 0,13 0,60 
 
 

 
Figuur 6 - Overzicht van de hoeveelheid opnames van Vos per cameravaldag die gebruik maakt van de 3 verschillende ontsnipperingsobjecten (de andere objecten werden niet door Vos gebruikt of 
niet gemonitord). Op deze grafiek kan geen onderscheid gemaakt worden tussen geen opnames, en geen actieve camera tijdens die maand. Hiervoor verwijzen we naar Tabel 9. Grafiek gebaseerd 
op 325 opnames: zie Tabel 7. 

 
 



  25 
 

 
Bij Duiker X zien we dat net hetzelfde patroon van de eerste monitoringperiode zich voortzet tijdens de tweede 
monitoringperiode: een piek van activiteit in de maanden december tot april (zie Figuur 6). Let op: bij het 
interpreteren van bovenstaande grafiek kan de afwezigheid van gegevens te wijten zijn aan geen opnames van 
de Vos, of van het niet actief zijn van de camera in deze maand. Voor een onderscheid tussen beiden: zie Tabel 
9. 
Zoals in het eerste tussentijdse rapport aangestipt, valt de piek rond de jaarwisseling te verklaren door de paartijd 
(dec-feb) waarin mannetjes hun territorium zeer actief patrouilleren tegen mannelijke indringers en op zoek zijn 
naar vrouwtjes. Van september tot november moeten jonge vossen een nieuw territorium zoeken. Dit zou de 
kleinere piek in augustus-september 2016 kunnen verklaren. 
Bij duiker Neteldelle was deze piek in de eerste monitoringperiode ook te zien (hoewel kleiner door een lager 
aantal registraties waarbij het object met zekerheid gebruikt werd), maar in de tweede monitoringperiode 
werden de camera’s aan deze duiker pas in april teruggeplaatst en in november weer weggenomen. In de tweede 
monitoringperiode kon die piek rond de jaarwisselingen daarom niet bevestigd worden voor duiker Neteldelle.  
Opvallend is dat er aan de Faunabuis (die in 2015 aangelegd werd) in de eerste maanden van 2016 nog geen 
grote activiteit te zien was, maar dat er een opvallende stijging in het aantal registraties is naar het einde van de 
monitoringperiode toe: in december 2016 en januari 2017. Het aantal registraties is bijna van dezelfde omvang 
als het aantal registraties aan duiker X rond de jaarwisseling 2015-2016. Dit zou erop kunnen wijzen dat er een 
zekere gewenningsperiode nodig is bij Vos om de nieuwe Faunabuis in gebruik te nemen.  
Tegelijkertijd is het aantal registraties aan duiker X rond de jaarwisseling 2016-2017 gedaald ten opzichte van de 
piek van de jaarwisseling het jaar ervoor. Er vanuit gaande dat de vele registraties aan duiker X van één individu 
afkomstig waren, is het gezien de relatief korte afstand tussen duiker X en de nieuwe Faunabuis, mogelijk dat die 
Vos zijn activiteit enigszins verlegd heeft naar de nieuwe Faunabuis.  
 

4.2 Verkeersslachtoffers 
In het eerste tussentijds rapport werden de resultaten van de T0 monitoring voor het wildraster gerapporteerd. 
In de tweede monitoringperiode waarvan hier verslag gedaan wordt, werden verkeersslachtoffers niet verder 
opgevolgd. Deze monitoring wordt hervat na de aanleg van het wildraster (T1 monitoring).  
 

4.3 Slangenplaten 
Tijdens de tweede monitoringperiode werden tijdens de controles van de slangenplaten in totaal 88 
waarnemingen gedaan voor een totaal van 120 individuen. Daarvan werden twee waarnemingen via de Life+ 
OZON account ingevoerd op waarnemingen.be voor duiker Neteldelle. Deze methode wordt vooral gebruikt om 
reptielen en amfibieën te detecteren, maar er werden ook verschillende invertebraten en zoogdieren 
waargenomen (zie Tabel 10).  
Er werden geen waarnemingen gedaan aan duiker Varkensgat waar in deze monitoringperiode slechts één 
slangenplaat lag. Bij de interpretatie van onderstaande resultaten moet ook rekening gehouden worden met het 
feit dat er aan duiker Neteldelle slechts één slangenplaat aan elke kant van de duiker lag. Voor een overzicht van 
het exact aantal (overgebleven) slangenplaten per kant van ieder object verwijzen we naar Tabel 2.  
 
Tabel 10 - Overzicht van de resultaten van het onderzoek met de slangenplaten. Naast de soort, ontsnipperingsobject en aantal 
werd ook telkens aangegeven of deze waarneming aan de binnen of buitenring gebeurde, respectievelijk Zuid of Noord voor 
duiker Neteldelle. 

 Soortgroep Soort Binnenring 
Buitenring 
(Noord) 

Duiker Neteldelle Invertebraten Carabus violaceus   1 

  Pterostichus spec.  1 

Duiker X Invertebraten Carabus problematicus 1 1 

  Zwarte aardslak 1  

 Reptielen & amfibieën Gewone pad 3 4 

  Hazelworm  6 

 Zoogdieren Bosspitsmuis 1 2 

  Rosse woelmuis 2 2 

Faunabuis Invertebraten Abax parallelepipedus 5   

  Carabus problematicus 1  

  Carabus violaceus 1 2 
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  Pterostichus negrita 1 1 

  Zwarte aardslak  4 

 Reptielen & amfibieën Bruine kikker 5 1 

  Gewone pad 21 9 

 Zoogdieren Bosspitsmuis 1 1 

  Rosse woelmuis 10 2 

Tunnel Flossendelle Invertebraten Abax parallelepipedus 3   

  Carabus violaceus 2  

  Zwarte aardslak 1  

 Reptielen & amfibieën Alpenwatersalamander  1 

  Bruine kikker 2 1 

  Gewone pad 15 1 

  Kamsalamander  1 

 Zoogdieren Rosse woelmuis 1 1 

  Spitsmuis  1 

 
 
 

4.3.1 Invertebraten 
Er werden net als in de eerste monitoringperiode 6 soorten invertebraten gedetermineerd onder de 
slangenplaten. Slangenplaten zijn niet specifiek gericht op het onderzoeken van invertebraten. Hiervoor dient 
het bodemvalonderzoek (zie §4.4).  
 

4.3.2 Reptielen/Amfibieën 
In de tweede monitoringperiode werd Hazelworm opnieuw (enkel) gedetecteerd aan de buitenring van duiker 
X. Ze werd er 6 keer (van april tot en met augustus) waargenomen. Tijdens de vorige monitoringperiode was dat 
vier keer.  
Vier van de vijf amfibieënsoorten die in de eerste monitoringperiode waargenomen werden, werden ook nu 
weer gedetecteerd. Enkel vinpootsalamander werd nu niet waargenomen. Alpenwatersalamander (1x) en 
kamsalamander (1x) werden enkel aan de buitenring van tunnel Flossendelle waargenomen. Opvallend is dat 
deze soorten opnieuw in de winterperiode (januari 2016) waargenomen werden. Eind september 2016 werd de 
controle van de slangenplaten stopgezet en zijn er dus geen gegevens meer voor de wintermaanden van 2016-
2017. De aanwezigheid van deze soorten onder de slangenplaten in de winter duidt erop dat de omgeving van 
dit ontsnipperingsobject belangrijk is voor deze soorten als winterhabitat.  
Bruine kikker werd zowel bij tunnel Flossendelle als bij de Faunabuis aan beide zijden van het object 
waargenomen. Gewone pad werd aan alle objecten waargenomen met uitzondering van duiker Neteldelle 
(slechts 2 slangenplaten) en aan beide zijden van deze ontsnipperingsobjecten. Aan duiker Neteldelle werden 
geen amfibieën of reptielen waargenomen.  
 

4.3.3 Zoogdieren 
In 2016 werden dezelfde zoogdiersoorten waargenomen als tijdens de eerste monitoringperiode: rosse 
woelmuis (18), bosspitsmuis (5) en spitsmuis onbekend (1). Aan alle ontsnipperingsobjecten werden zoogdieren 
aangetroffen onder de slangenplaten, met uitzondering van duiker Neteldelle. Aan al deze objecten werden ze 
ook aan beide zijden van de objecten waargenomen (met uitzondering van de spitsmuis aan tunnel Flossendelle: 
buitenring). 
 
 
 

4.4 Insectenvallen (live traps) 
In totaal werden 701 meldingen van kevers geregistreerd, waarvan 345 in 2015 en 356 in 2016. Dat was zowel in 
2015 als in 2016 goed voor een kleine 600 waargenomen individuen. In totaal werden via de live traps 1156 
kevers gevangen en gedetermineerd. 
Daarnaast werden 23 waarnemingen geregistreerd van in totaal 232 kevers die op uitgelegd aas afkwamen. De 
waarnemingen die onder de slangenplaten gedaan werden, worden hier niet meegerekend.  
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4.4.1 Welke soorten werden gedetecteerd? 
In Tabel 11 wordt een overzicht gegeven van de keversoorten en hun aantallen die in 2015 en 2016 geregistreerd 
werden via de insectenvallen.  
 
Tabel 11 - Overzicht van de keversoorten en hun aantallen die in de insectenvallen aangetroffen werden. 

Keversoort Wetenschappelijke naam 2015 2016 

Agonum assimilis (?) Agonum assimilis (?)  7 

Bosbulldozer Abax parallelepipedus 74 77 

Bosmestkever Geotrupes stercorosus 101 153 

Cychrus attenuatus Cychrus attenuatus 4 3 

Driehoornmestkever Typhaeus typhoeus 2  
Echte breedborst Abax parallelus 1 16 

Gewone Doodgraver Nicrophorus vespilloides 3 2 

Gewone streeploopkever Pterostichus melanarius  27 

Goudglanzende Loopkever Carabus auronitens 65 45 

Grote Zwartschild Pterostichus niger 78 38 

Korrelschallebijter Carabus problematicus 55 15 

Krompootdoodgraver Nicrophorus vespillo 2  
Lederslakkenloopkever Cychrus caraboides 1  
Ovale breedborst Abax ovalis 3 7 

Paarse loopkever Carabus violaceus 140 143 

Paarse loopkever of Korrelschallebijter Carabus violaceus of C. problematicus 1  
Pterostichus cristatus Pterostichus cristatus 11  
Pterostichus nigrita Pterostichus nigrita 4 41 

Pterostichus spec. Pterostichus spec.  9 

Slakkenaaskever Phosphuga atrata  1 

Stinkende kortschild Ocypus olens 3  
Tuinschallebijter Carabus nemoralis 21 3 

Eindtotaal  569 587 
 
De soorten die op het aas afgekomen zijn dat uitgelegd werd aan de noordkant van duiker Neteldelle en de 
binnenringkant van duiker Varkensgat worden opgesomd in Tabel 12.  
 
Tabel 12 - Overzicht van de soorten die waargenomen werden op uitgelegd aas aan de noordkant van duiker Neteldelle en de 
binnenringkant van duiker Varkensgat. 

Keversoort Wetenschappelijke naam 2015 2016 

Bladhaantje onbekend Chrysomelidae indet.  80 

Bosbulldozer Abax parallelepipedus 2 4 

Bosmestkever Geotrupes stercorosus 71  
Echte breedborst Abax parallelus  1 

Gewone Doodgraver Nicrophorus vespilloides 29 16 

Gewone Oliekever Meloe proscarabaeus  3 

Grote Zwartschild Pterostichus niger 7  
Krompootdoodgraver Nicrophorus vespillo  1 

Oranje Aaskever Oiceoptoma thoracicum  5 

Paarse loopkever Carabus violaceus 8 3 

Pterostichus spec. Pterostichus spec. 1  
Zwarte Doodgraver Nicrophorus humator   1 

Eindtotaal  118 114 
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4.4.2 Werden verschillen vastgesteld tussen beide kanten van de 

ontsnipperingsobjecten? 
In Tabel 13 wordt een overzicht gegeven van de keversoorten die per object, per jaar en per kant van het object 
waargenomen werden. Omdat het aantal vangdagen niet gelijk was tussen objecten en jaren, wordt in de tabel 
ook weergegeven wat het aantal vangsten per vangdagen was. Met deze voor vanginspanning gecorrigeerde 
cijfers kan vergeleken worden tussen objecten en jaren.  
  
 
Tabel 13 - Overzicht van de gevangen kevers per object, jaar en kant van het object. Omdat het aantal vangdagen niet gelijk 
was tussen objecten, kanten en jaren, wordt ook het aantal per vangdag weergegeven.  

 2015  2016 

  Binnenring (Noord) Buitenring (Zuid)  Binnenring (Noord) Buitenring (Zuid) 

Duiker Neteldelle # #/vangdag # #/vangdag  # #/vangdag # #/vangdag 

Abax parallelepipedus 13 0,81 12 0,75  1 0,08 4 0,33 

Abax parallelus    
 1 0,08 2 0,17 

Carabus auronitens 14 0,88 4 0,25  3 0,25 5 0,42 

Carabus nemoralis 8 0,50 7 0,44  1 0,08 1 0,08 

Carabus problematicus 1 0,06   
 

    

Carabus violaceus 32 2,00 8 0,50  12 1,00 19 1,58 

Cychrus caraboides 1 0,06  
    

Geotrupes stercorosus 9 0,56 10 0,63  3 0,25 2 0,17 

Nicrophorus vespillo 1 0,06 1 0,06  
    

Nicrophorus vespilloides 2 0,13 1 0,06  1 0,08   

Phosphuga atrata    
 1 0,08   

Pterostichus cristatus 3 0,19  
    

Pterostichus melanarius   
 2 0,17 5 0,42 

Pterostichus niger 9 0,56 12 0,75  2 0,17 13 1,08 

Pterostichus spec.    
 4 0,33 3 0,25 

Typhaeus typhoeus 2 0,13   
 

    

Duiker Varkensgat                

Abax ovalis 1 0,06 2 0,13  5 0,42 2 0,17 

Abax parallelepipedus 6 0,38   
 9 0,75 5 0,42 

Abax parallelus    
 1 0,08 7 0,58 

Carabus auronitens 3 0,19 13 0,81  2 0,17 3 0,25 

Carabus nemoralis 3 0,19 2 0,13  
    

Carabus problematicus   
 2 0,17 1 0,08 

Carabus violaceus 32 2,00 57 3,56  42 3,50 65 5,42 

Cychrus attenuatus   
 1 0,08   

Geotrupes stercorosus 81 5,06 1 0,06  147 12,25 1 0,08 

Nicrophorus vespilloides   
 

  1 0,08 

Pterostichus cristatus 2 0,13 4 0,25  
    

Pterostichus melanarius   
 7 0,58 13 1,08 

Pterostichus niger 28 1,75 29 1,81  6 0,50 15 1,25 

Pterostichus spec.    
 1 0,08 1 0,08 

Duiker X                  

Abax parallelepipedus 3 0,15 4 0,20  7 0,29 4 0,17 
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Carabus auronitens 24 1,20 1 0,05  16 0,67 5 0,21 

Carabus problematicus 24 1,20 11 0,55  1 0,04 2 0,08 

Carabus violaceus 8 0,40 2 0,10  3 0,13   

Cychrus attenuatus 3 0,15   
 2 0,08   

Pterostichus cristatus 2 0,10   
 

    

Pterostichus niger    
 1 0,04   

Pterostichus nigrita 2 0,10   
 5 0,21 1 0,04 

Faunabuis                

Abax parallelepipedus 21 1,05 15 0,75  28 1,17 19 0,79 

Abax parallelus 1 0,05   
 5 0,21   

Agonum assimilis    
 7 0,29   

Carabus auronitens 4 0,20 2 0,10  6 0,25 5 0,21 

Carabus nemoralis 1 0,05   
 1 0,04   

Carabus problematicus 13 0,65 6 0,30  5 0,21 4 0,17 

Carabus violaceus 1 0,05   
 2 0,08   

Carabus violaceus of C. 
problematicus 1 0,05   

 

    

Cychrus attenuatus 1 0,05  
    

Ocypus olens 3 0,15   
 

    

Pterostichus niger    
 

  1 0,04 

Pterostichus nigrita 2 0,10   
 27 1,13 8 0,33 

 
De soorten die op het aas afkwamen dat uitgelegd werd aan duiker Neteldelle en duiker Varkensgat worden 
weergegeven in Tabel 14.  
 
 
Tabel 14 - Keversoorten die op aas afkwamen dat uitgelegd werd aan duiker Neteldelle en duiker Varkensgat. 

  2015 2016 

Duiker Neteldelle 14 114 

Abax parallelepipedus  4 

Abax parallelus  1 

Carabus violaceus 2 3 

Chrysomelidae indet.  80 

Geotrupes stercorosus 1  
Meloe proscarabaeus  3 

Nicrophorus humator  1 

Nicrophorus vespillo  1 

Nicrophorus vespilloides 11 16 

Oiceoptoma thoracicum  5 

Duiker Varkensgat 104   

Abax parallelepipedus 2  
Carabus violaceus 6  
Geotrupes stercorosus 70  
Nicrophorus vespilloides 18  
Pterostichus niger 7  
Pterostichus spec. 1  
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4.5 Automatische vleermuisdetectoren 
Met de twee automatische batdetectoren die op de toekomstige locatie van het ecoduct geplaatst werden, 
werden in 2015 in totaal 8869 opnames gemaakt waarvan 7298 (82%) ruis betrof. Er werden 1571 opnames van 
vleermuizen gemaakt, waarvan de meerderheid (1521) aan de kant van de buitenring. Een overzicht van de 
soorten die waargenomen werden aan elke kant van de ring, wordt gegeven in Tabel 15. 
 
Tabel 15 - Overzicht van de vleermuissoorten die met automatische batdetectoren geregistreerd werden aan de toekomstige 
locatie van het ecoduct. 

Diersoort Wetenschappelijke naam Binnenring Buitenring 

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 34 1508 

Grootoorvleermuis Plecotus species  8 

Laatvlieger Eptesicus serotinus  4 

Myotis species Myotes species 11 1 

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 5  
 
Opvallend is dat het lijstje geregistreerde soorten toch behoorlijk verschilt tussen de twee zijden van de ring. Aan 
de binnenring werden 3 soorten waargenomen en vier aan de buitenring, maar er zijn 3 soorten die slechts aan 
één kant van de ring gedetecteerd werden: Grootoorvleermuis en Laatvlieger aan de buitenring en Ruige 
dwergvleermuis aan de binnenring. Het wordt boeiend om na te gaan of deze soorten na de plaatsing van het 
ecoduct aan beide zijden en op het ecoduct zullen waargenomen worden. 
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5 Discussie 
5.1 Methode 
5.1.1 Cameravallen en mogelijke verbeterpunten 
Net als in de eerste monitoringperiode was de plaatsing van sommige cameravallen suboptimaal waardoor niet 
altijd met zekerheid kon vastgesteld worden of de geregistreerde dieren gebruik maakten van het 
ontsnipperingsobject. Suggesties voor verbetering werden meegegeven in het eerste tussentijdse rapport, maar 
gezien de tijd die verstrijkt tussen het afronden van de gegevensverzameling en het in praktijk omzetten van de 
verbeterpunten in het rapport was ook de tweede monitoringperiode al ver gevorderd voor er op terrein kon 
gegaan worden om de positie van de cameravallen te verbeteren (augustus 2016). De cameravallen die toen niet 
aangepast werden, bleken ook daarna geen optimale registratie te doen. Voor een volgende monitoringperiode 
met cameravallen is het daarom aan te raden om voldoende energie te steken in het optimaal plaatsen van de 
camera’s.  
Voor vergelijkende analyses is het erg belangrijk om precies te weten hoe lang elke camera actief geweest is. In 
eerste instantie is het daarom belangrijk dat goed bijgehouden wordt wanneer camera’s geplaatst en 
weggehaald werden, maar ook tijdens de dagen in het veld kan een camera om verschillende redenen (lege 
batterijen, belemmerd zicht, …) een of meerdere dagen uitvallen. Daarom werden (een aantal van) de camera’s 
bij het veldbezoek in augustus 2016 zo ingesteld dat ze elke dag een Time Lapse foto maken. Op die manier kan 
vastgesteld worden of de camera die dag al dan niet actief was. Bij de aangereikte gegevens van de tweede 
monitoringperiode werd geen gedetailleerd verslag meegegeven van de dagen waarop de camera’s met 
zekerheid gewerkt hebben. Voor een preciezere inschatting van de zoekinspanning (en dus vergelijkingen tussen 
objecten, kanten en jaren), raden we aan om bij volgende monitoringen met cameravallen nauwkeurig bij te 
houden welke dagen elke camera actief was. Een standaard formulier wordt voorzien. 
Suggesties voor een verbeterde opstelling van de camera’s ter hoogte van de boombrug en mogelijke 
aanpassingen van de boombrug zelf werden reeds opgenomen in het eerste tussentijdse rapport.  
 
In de planning van de monitoring was opgenomen om de duikers twee jaren te monitoren en die monitoring is 
nu afgelopen. Met de bouw van het wildraster is echter pas gestart in april 2017. Om een belangrijke en 
interessante vraag uit het Monitoringplan te kunnen beantwoorden, met name of het raster een invloed heeft 
op de passage door de tunnels en duikers, zouden de duikers en tunnels ook na de bouw van het raster verder 
moeten opgevolgd worden met camera’s.  
 

5.1.2 Insectenvallen en mogelijke verbeterpunten 
Zoals terecht opgemerkt werd door de opdrachtgever in 2016 kan met de methode zoals ze nu uitgevoerd werd 
op terrein niet met grote zekerheid nagegaan worden of kevers ook werkelijk door de ontsnipperingsobjecten 
gaan. De vallen werden namelijk slechts aan de uitgangen van de ontsnipperingsobjecten geplaatst. Daarmee 
kon wel bepaald worden welke soorten aan beide zijden van elk ontsnipperingsobject voorkomen en of daar 
verschillen tussen zitten.  
In 2016 schreef de opdrachtnemer daarom op vraag van de opdrachtgever een advies voor een verbeterde 
monitoring waarmee wel grotere zekerheid kan vastgesteld worden of de kevers gebruik maken van een 
ontsnipperingsobject. Er werd voor gekozen om de methode te gebruiken waarbij ook vallen in het 
ontsnipperingsobject gezet worden. Gezien de duikers moeilijk toegankelijk zijn, werd ervoor geopteerd op 
tunnel Flossendelle op te volgen. Deze monitoring wordt uitgevoerd in 2017. 
 

5.1.3 Slangenplaten en mogelijke verbeterpunten 
We raden aan om voor een goede vergelijkbaarheid van de resultaten bij volgende monitoringperioden 
eenzelfde aantal slangenplaten uit te leggen bij ieder ontsnipperingsobject dat opgevolgd wordt.  
 

5.1.4 Batdetectoren 
De batdetectoren werden in de eerste monitoringperiode (2015) opgehangen aan beide zijden van de ring waar 
het ecoduct gebouwd zou worden. Daarmee kon bepaald worden welke soorten aan elke kant van de ring 
voorkwamen.  
Om de vraag uit het bestek en het monitoringplan te kunnen beantwoorden of vleermuizen gebruik maken van 
het ecoduct als geleidend element om de R0 over te steken, zou het beter zijn om in de T1 monitoring (na de 
bouw van het ecoduct) de in het monitoringplan voorgestelde methode te gebruiken: één batdetector op het 
ecoduct en twee detectoren als controlepunt verderop in de middenberm van de snelweg.  
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5.2 Op te volgen niet-vliegende zoogdieren 
Binnen de resultaten wordt een overzicht gegeven van alle gedetecteerde niet-vliegende zoogdieren (en niet 
enkel de verschillende doelsoorten zoals aangegeven in het bestek). Soorten die vermeld werden in het bestek, 
en niet gedetecteerd werden zijn Boommarter (een aantal marters kon niet met zekerheid tot op soort 
gedetermineerd worden), Das en Bever.  
Boommarter werd tot op het moment van schrijven van dit rapport (15/5/2017) niet gemeld in de omgeving van 
het Zoniënwoud op de website www.waarnemingen.be. Zoals vermeld in het eerste tussentijdse rapport werden 
in Overijse wel al Bevers gemeld, maar er zijn geen sporen gemeld van Bevers in het studiegebied. Zelfs als Bevers 
in het studiegebied aanwezig zouden zijn is de kans om ze op te pikken met het gevolgde protocol zeer klein 
aangezien Bevers zich voornamelijk in en vlak langs waterwegen verplaatsen en foerageren. De eerste das werd 
in het voorjaar van 2017 wel voor het eerst in 20 jaar waargenomen in het (Brussels deel) van het Zoniënwoud. 
De ontsnipperingsmaatregelen zullen voor deze soort, die erg gevoelig is aan aanrijdingen, erg belangrijk zijn. 
 

5.2.1 Welke diersoorten gebruiken de ecologische infrastructuren (niet)? 
Ook in de tweede monitoringperiode werden geen reeën geregistreerd die gebruik maakten van de duikers. De 
afmetingen van de Faunabuis zijn sowieso te klein voor ree. Het zou boeiend zijn om na te gaan of ze wel gebruik 
maken van de aanwezige tunnels, hoewel ze niet voldoen aan de minimumvoorwaarden die beschreven staan in 
de Leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur (Wansink et al. 2013) die ook in het eerste tussentijdse rapport 
vermeld werden. In de eerste monitoringperiode kon bij de monitoring van tunnel Raafeikweg geen gebruik door 
Ree vastgesteld worden. 
Als camera’s niet in de tunnels kunnen opgesteld worden op een manier dat ze zowel met zekerheid passage 
kunnen vaststellen als niet te gevoelig zijn voor diefstal, zou het cameravalonderzoek kunnen aangevuld worden 
met sporenonderzoek in de tunnels. 
Deze eerste resultaten lijken erop te wijzen dat het ecoduct een welkom ontsnipperingsobject zal zijn voor de 
(onder meer) Reeën in het Zoniënwoud. Uitgaande van het ecoprofiel Ree gelden deze resultaten vermoedelijk 
ook voor de andere soort in dit ecoprofiel: everzwijn (Vanderheyden et al. 2009). Everzwijn werd in deze 
monitoringperiode voor de eerste keer geregistreerd bij de ontsnipperingsobjecten, maar het dier maakte geen 
gebruik van de duiker waar het geregistreerd werd.  
 
 

5.2.2 Faunabuis N 
Uit de resultaten van de tweede monitoringperiode kan afgeleid worden dat de nieuwe Faunabuis 
langzamerhand in gebruik genomen werd. Naar het einde van de tweede monitoringperiode toe, steeg het aantal 
passages van vos naar een niveau gelijkaardig aan dat van duiker X. Verder kon ook met zekerheid vastgesteld 
worden dat de Faunabuis gebruikt werd door Egel, Bunzing en Steenmarter. Een behoorlijk succes voor dit nieuw 
ontsnipperingsobject. Uit de gegevens van het gebruik door Vos lijkt naar voor te komen dat er een zekere 
gewenningsperiode nodig was vooraleer de nieuwe Faunabuis voldoende vertrouwd werd om te gebruiken.  
 

5.3 Op te volgen vliegende zoogdieren 
Uit de monitoring van de vleermuizen bleek een opvallend verschil te bestaan tussen de soorten die aan de ene 
kant van de ring geregistreerd werden en de soorten aan de andere kant van de ring. Het zal boeiend zijn om op 
te volgen hoe dit evolueert na de bouw van het ecoduct. 
 
 

5.4 Op te volgen reptielen en amfibieën 
Kamsalamander en Alpenwatersalamander werden opnieuw aan tunnel Flossendelle waargenomen en opnieuw 
in de winterperiode. Dit wijst erop dat de omgeving van deze tunnel een belangrijke (route naar) winterhabitat 
is voor beide soorten. Ondanks de inrichting als ecotunnel werden in deze monitoringperiode geen individuen 
van deze soorten aan de binnenringzijde van tunnel Flossendelle waargenomen. Dat kan wellicht deels verklaard 
worden omdat niet meer gemonitord werd vanaf oktober tot december 2016.  
 

http://www.waarnemingen.be/
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De Hazelworm werd ook nu in de tweede monitoringperiode enkel aan de buitenkant van de ring bij duiker X 
gevonden. Dit kan er op wijzen dat het ontsnipperingsobject nog steeds niet gebruikt wordt door hazelwormen. 
Er werd 6 keer Hazelworm gevonden. Een klein aantal dus, maar wel in de opeenvolgende maanden april tot 
september. Opvolging over de volgende jaren kan meer duidelijkheid brengen over het gebruik van 
ontsnipperingsobjecten door Hazelwormen. 
 
  
  



  34 
 

6 Referenties 
 
Lambrechts, J., Boers, K., Jacobs, M., Mergeay, J., Machielsen, W., Lefevre, A., 2013. Opmeten van 
de huidige ecologische situatie (T0) in de omgeving van het geplande ecoduct Kempengrens over de 
E34 in Postel (Mol). Natuurpunt Studie i.o.v. Vlaamse Overheid, LNE, Dienst Milieu-integratie Economie 
en Infrastructuur. Rapport Natuurpunt Studie 2013/1, Mechelen 166p.  
 
Lambrechts, J., Boers, K., Keulemans, G., Jacobs, M., Moens, L., Renders, M., & Willems, W. 2013. 
Monitoring ecoduct ‘De Warande’ over de N25 in Meerdaalwoud (Bierbeek). Resultaten van het zevende 
jaar na aanleg (T7: 2012) en vergelijking met de T3 en T1. Natuurpunt Studie i.o.v. Vlaamse Overheid, 
LNE, Dienst Milieu-integratie Economie en Infrastructuur. Rapport Natuurpunt Studie 2013/4, Mechelen. 
 
Lambrechts, J., Lewylle, I., Vercayie, D., Jacobs, M., Lefevre, A., 2014. Monitoring ecoduct “ Kikbeek ” 
over de E314 in Maasmechelen Monitoring ecoduct “Kikbeek ” over de E314 in Maasmechelen.  
Natuurpunt Studie i.o.v. Vlaamse Overheid, departement Leefmilieu, Natuur en Energie, afdeling Milieu-
integratie en –subsidiëringen, Dienst Milieu-integratie Economie en Infrastructuur. Rapport Natuurpunt 
Studie 2014/3, Mechelen. 
 
Lenders, A.J.W., 2011. Habitatgebruik door reptielen in Nationaal Park De Meinweg. Een vergelijkend 
onderzoek met behulp van kunstmatige schuilplekken. Natuurhistorisch Maandblad 100(1):10-17.  
 
R Core Team (2017). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for 
Statistical Computing, Vienna, Austria.  
 
Vanderheyden, I., Lambrechts, J. & K. Traen (2009). Voorbereidende studie voor de ecologische 
verbindingen aan de R0 en de A4/E411 ter hoogte van het Zoniënwoud. Arcadis i.o.v Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV) Vlaams-Brabant. 
 
Vercayie, D. & Lambrechts, J. 2014. Voorbereidende studie en opvolging van de monitoring van de 
ecologische infrastructuur ter ontsnippering van het Zoniënwoud, Monitoringplan, opgesteld door 
Natuurpunt Studie in opdracht van Agentschap voor Natuur en Bos, Mechelen.  
 
 
Vercayie D. & K. Swinnen, 2016a. Voorbereidende studie en opvolging van de monitoring van de 
ecologische infrastructuur ter ontsnippering van het Zoniënwoud. Tussentijds rapport 1. Rapport 
Natuurpunt Studie 2016/2, Mechelen. 
 
Vercayie D. & Swinnen K., (2016b). Onderzoeksontwerp voor loopkevermonitoring. Maken loopkevers 
gebruik van tunnels, duikers en faunabuizen? Advies Natuurpunt Studie 2016/1, Mechelen 
 
Wansink, D.E.H, G.J. Brandjes, G.J. Bekker, M.J. Eijkelenboom, B. van den Hengel, M.W. de Haan & 
H. Scholma, 2013. Leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur. Rijkswaterstaat, Dienst Water, 
Verkeer en Leefomgeving, Delft/ ProRail, Utrecht. 
 
 



  35 
 

7 Bijlagen 
 
 

7.1 Bijlage 1 
 
Instellingen van de Reconyx HC600 cameravallen 
Vanaf 5/8/2016 zijn de camera’s aan Duiker X en de nieuwe faunabuis als volgt ingesteld: 

 Battery type: NiMH (overeenkomstig met de batterijen die gebruikt worden) 

 Date/time/temp: zomeruur (checken dat volledig correct is) 

 Trigger 
o ON 
o Sensitivity: high  
o Pics per trigger: 3 
o Picture interval: 1s 
o Quiet period: no 

 Time Lapse 
o AM: ON 

 Start time: 10:00 
 End time: 12:00 
 Picture interval: 1 hour 

o PM: OFF 
 
 

7.2 Bijlage 2 
Analyse vleermuisgeluiden ecoduct Zoniënwoud (Rapport N8) 
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1 Analyse 

 

De analyse bestaat uit 2 delen: 

 Een eerste automatische analyse met behulp van het programma Kaleidoscope (versie 

4.1.0) met de classifiers Europe (4.1.0.beta2). Het programma wordt ingesteld zonder 

noise-filtering. Voor de instellingen zie figuur 1.  

 Een handmatige controle van de opnames. Hier wordt gewerkt met een minimum 

analyse van 10% van de gegevens. Uit eerdere handmatige controles blijkt dat de 

Gewone dwergvleermuis in 99% van de gevallen correct gedetermineerd wordt, 

daarvan wordt de controle dus beperkt. In de mate van het mogelijke worden alle 

andere vleermuissoorten gecontroleerd en alle NOID (geen determinatie) 

determinaties waarin het analyseprogramma een vleermuispuls meent te vinden. Voor 

het overige worden random controles uitgevoerd. 

 

 

Figuur 1: Gebruikte instellingen voor het programma Kaleidoscope. 
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2 Resultaten 

 

In tabel 1 wordt een kort overzicht gegeven van het aantal opnames en het aantal manueel 

gecontroleerde opnames. In totaal werden 8869 opnames gemaakt (lange opnames werden 

gesplitst in bestanden van maximaal 5seconden lengte, de internationale standaard). 

Tabel 1: Overzicht met aantal opnames per map. 

 

Aantal 
opnames 

Aantal manueel 
gecontroleerd 

% 
gecontroleerd 

Binnenring 
Data1 2892 341 11,8 
Binnenring 
Data2 691 116 16,8 
Buitenring 
Data1 4245 514 12,1 
Buitenring 
Data2 1020 205 20,1 
Buitenring 
Data3 21 21 100,0 

 
8869 1197 

  

Vermits uit de handmatige analyse heel consistente resultaten kwamen werd een kolom 

aangemaakt ‘soort voor analyse’. Bij de handmatige gecontroleerde files werd de handmatige 

analyse daarin overgenomen, voor de overige soorten de automatische analyse. Door de 

manier waarom de handmatige controle werd aangepakt, is de foutenmarge hierop zeer klein 

en dus verwaarloosbaar. 

 

In de volgende delen wordt een overzicht gegeven van het aantal opnames per soort en per 

kanaal. Kanaal 0 is de rechtermicrofoon, kanaal 1 is de linkermicrofoon. NoID en Noise 

mogen samen genomen worden, het gaat om opnames zonder vleermuizen. 

 

Gebruikte afkortingen van de soorten 

MYSP Myotis species 

PIPI Pipistrellus pipistrellus, Gewone dwergvleermuis 

PINA Pipistrellus nathusii, Ruige dwergvleermuis 

NoID / 

Noise 

Geen vleermuisgeluiden 

Plec Plecotus species , Grootoorvleermuis 

EPSE Eptesicus serotinus, Laatvlieger 
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2.1 Binnenring Data1 

 

Aantal van 
FILES Kolomlabels 

   Rijlabels 0 1 (leeg) Eindtotaal 

MYSP 11 
  

11 
NoID 260 2290 

 
2550 

Noise 88 213 
 

301 
PINA 3 

  
3 

PIPI 25 2 
 

27 
(leeg) 

    Eindtotaal 387 2505 
 

2892 
 

2.2 Binnenring Data 2 

 

Aantal van 
FILES Kolomlabels 

   Rijlabels 0 1 (leeg) Eindtotaal 

Noise 81 601 
 

682 
PINA 2 

  
2 

PIPI 7 
  

7 
(leeg) 

    Eindtotaal 90 601 
 

691 
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2.3 Buitenring Data1 

 

Aantal van 
FILES Kolomlabels 

   Rijlabels 0 1 (leeg) Eindtotaal 

EPSE 4 
  

4 
MYSP 1 

  
1 

NoID 92 2716 
 

2808 
Noise 71 252 

 
323 

PIPI 1084 23 
 

1107 
Plec 2 

  
2 

(leeg) 
    Eindtotaal 1254 2991 

 
4245 

 

2.4 Buitenring Data2 

 

Aantal van 
FILES Kolomlabels 

   Rijlabels 0 1 (leeg) Eindtotaal 

Noise 84 530 
 

614 

PIPI 392 8 
 

400 
Plec 6 

  
6 

(leeg) 
    Eindtotaal 482 538 

 
1020 

 

2.5 Buitenring Data3 

 

Aantal van 
FILES Kolomlabels 

   Rijlabels 0 1 (leeg) Eindtotaal 

Noise 13 7 
 

20 
PIPI 1 

  
1 

(leeg) 
    Eindtotaal 14 7 

 
21 

 



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 
22.000 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden. 
102.000 families zijn lid van Natuurpunt.
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