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Aanleiding
Momenteel loopt het voortraject van een vergunningsaanvraag voor de aanleg van een fietssnelweg
tussen Aarschot en Leuven. Het tracé volgt de spoorlijn en loopt langs het erkend natuurreservaat
Vorsdonkbos-Turfputten (deels Habitatrichtlijngebied en VEN). Om spooroverloop tegen te gaan, wil
Infrax de spoorweg afsluiten met een draadafsluiting. Aan de andere kant van de spoorweg liggen
eveneens belangrijke natuurgebieden, waaronder het Vlaams natuurreservaat Eikelberg. Volgens de
terreinbeheerder is er heel wat oversteek van ree en vallen er nu al regelmatig slachtoffers. Men wil de
draad beperken in hoogte om ree toe te laten er over te springen. De afsluiting zou achter de gracht
bovenop het talud geplaatst worden. Reeën die van de noordkant komen, zullen mogelijk hinder
ondervinden omwille van de gracht die voor de draad ligt. Reeën die van de zuidkant komen, zullen
minder moeite hebben om over de draad te springen, maar zich mogelijk wel verwonden omdat ze in
de gracht terechtkomen, of teruglopen of de draad volgen met ook hier gevaar op aanrijding.

Vragen
1. Kan het voorstel van de NMBS voor een lage draadafsluiting langs de spoorweg ter hoogte van het
natuurreservaat Vorsdonkbos-Turfputten, in combinatie met de aanwezige gracht, de kans op
aanrijding van reeën verhogen?
2. Indien dit het geval is, welke aanpassingen lijken mogelijk om dit te vermijden?
3. Welke hoogte mag de afsluiting maximaal hebben zodat reeën ze vlot kunnen passeren?

Toelichting
Voor het beantwoorden van deze adviesvraag behandelen we de drie vragen niet elk apart, maar
doorlopen we de basisstappen van Structured Decision Making (SDM) (Gregory et al., 2012) (figuur 1).

Figuur 1: Verschillende stappen in het proces van gestructureerde besluitvorming (SDM)
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1 Probleem of beslissingsvraagstuk
Het probleem of het beslissingsvraagstuk is het al dan niet plaatsen van een draad langsheen de
spoorweg (figuur 2) en/of de keuze van het type draad. Door plaatsing van een (eventueel lokaal
verlaagde) draad bovenop de berm en naast een gracht (figuur 3) vreest men dat het voor reeën,
afhankelijk van de kant waarlangs de ree komt, niet mogelijk is om over draad te springen of dat een
ree risico loopt op verwondingen wanneer die in de gracht achter de draad terechtkomt.

Figuur 2: Situering van de voorziene draadafsluiting aan de noordzijde van de spoorweg (in het rood aangeduid). In
het groen de aanpalende natuurreservaten/Habitatrichtlijngebieden.

Figuur 3: situatieschets. De draadafsluiting tussen het geplande fietspad en de spoorweg is voorzien bovenop de
berm. Tussen de berm en de straat bevindt zich een gracht.
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2 Doelstellingen
In het kader van SDM worden doelstellingen best uitgedrukt als een na te streven richting of te
verwezenlijken toekomstige toestand. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de termen ‘maximaliseren
en minimaliseren’ of ‘vergroten of verkleinen’. Bij de afweging van de consequenties van de
verschillende alternatieven (stap 4) kan dan kwantitatief of kwalitatief ingeschat worden in welke mate
een bepaald alternatief invulling geeft aan elk van de doelstellingen.
-

Doelstelling 1: het maximaal tegengaan van het betreden van de sporen door mensen. De
draad of constructie dient dus om de toegang voor mensen tot de sporen onmogelijk te maken.

-

Doelstelling 2: het maximaal tegengaan van ongelukken met reeën op de sporen, het beperken
van dierenleed.

-

Doelstelling 3: een maximale doorgang voor ree van natuurgebieden ten noorden en ten
zuiden van de spoorweg behouden, en minimaliseren van het versnipperend effect.

3 Alternatieven ontwikkelen
De mogelijke alternatieven zijn

●

Alternatief 1: geen draad.

●

Alternatief 2: een draad tussen het spoor en het fietspad met een beperkte hoogte (bv. 1,1 m)
om reeën toe te laten over de draad te springen..

●

Alternatief 3: een draad tussen het spoor en het fietspad van minimaal 1,5 m maar met een
opening onderaan die toelaat dat reeën (en andere dieren) onder de draad door gaan.

●

Alternatief 4: een draad aan beide kanten van de sporen met een hoogte die elders standaard
wordt toegepast om zo de doorgang voor reeën volledig te blokkeren.

4 Consequenties evalueren
4.1 Alternatief 1
In dit geval blijft de huidige situatie voor de reeën behouden. Er is een blijvend risico dat dieren
overreden worden op de sporen, maar er wordt geen bijkomend risico gecreëerd. In dit alternatief
wordt er op geen enkele manier iets gedaan aan het risico op spoorlopen.

4.2 Alternatief 2
Door de plaatsing van een draad tussen het fietspad en de spoorweg wordt de toegang tot het spoor
voor mensen bemoeilijkt. De draad moet hiervoor een minimale hoogte hebben. Doordat de draad
tussen het spoor en de greppel geplaatst zou worden, is er geen aanloop mogelijk voor de reeën die
van noord naar zuid willen trekken. Hoewel een ree vanuit stilstand over een hoogte van 1 m zou
kunnen springen, kan niet ingeschat worden of dat in de combinatie van de greppel met de berm en de
draad ook kan. Het is ook niet bekend in welke mate een lage draad (1,1 m of minder) mensen zal
tegenhouden om de sporen te betreden. Een draad aan één kant van de sporen houdt ook steeds een
risico in dat de reeën die van de zuidkant komen, de draad als obstakel beschouwen en bij een
aankomende trein in paniek nog proberen terug te keren, dan wel er over te springen en zich
eventueel door de naastliggende gracht verwonden.
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4.3 Alternatief 3
Door het plaatsen van een hoge draad wordt het betreden van de sporen door mensen in hoge mate
tegengegaan. Gezien reeën (en ook andere dieren) makkelijk onder een draad door kunnen kruipen,
vermindert een opening onderaan van 30 cm het versnipperend effect van de plaatsing van de draad.
In welke mate een dier dat zich op de sporen bevindt wanneer er een trein aankomt de reflex zal
hebben terug te keren dan wel in paniek tegen de draad opspringt en zich verwondt, kunnen we niet
inschatten. Een beperkt risico op het zich kwetsen van reeën blijft dus bestaan bij dit alternatief. Of de
kost hoger of lager is dan in alternatief 2 is niet gekend.

4.4 Alternatief 4
Het plaatsen van een draad van minimaal 1,5 m aan beide zijden van het spoor minimaliseert het
risico dat mensen de sporen betreden vanop het aan te leggen fietspad en de kans dat reeën op de
sporen terechtkomen (en verongelukken). Om ook het risico op ondergraven (o.a. door wilde zwijnen)
tegen te gaan, raden Rosell et al. (2016) aan een draadhoogte van 2 m te hanteren en minimaal 20
cm in te graven. In dit alternatief is de kans op verwondingen door dieren in paniek minimaal omdat
de reeën langs geen van beide zijden op de sporen kunnen komen. Dit alternatief is wel ook het
duurste van de vier alternatieven. Het spreekt voor zich dat dit scenario het meest versnipperend
effect heeft. Hierbij moet echter de vraag gesteld worden naar de mate waarin deze druk gebruikte
spoorweg op zich al geen versnipperend effect heeft, evenals de N19 die zich op korte afstand zuidelijk
van de spoorweg bevindt. Gezien de algemene aanwezigheid van ree in Vlaanderen en de stijgende
populatieomvang de laatste decennia, lijkt het weinig waarschijnlijk dat het aanbrengen van 1 tot 2 km
hekwerk langsheen deze spoorweg een sterke negatieve impact op de populatietoestand van ree in
Vlaanderen heeft. Gezien echter de algemene negatieve impact die afgerasterde lineaire infrastructuur
op de genetische variatie bij ree kan hebben (Hepenstrick et al., 2012) en op dit moment ook blijkt te
hebben op de populatie in Vlaanderen (Breyne et al., 2014), zou ook hier het principe gehanteerd
kunnen worden dat bij elke maatregel, die in het kader van veiligheid of het vermijden van ongelukken
wordt genomen en die versnipperend werkt, ernaar gestreefd wordt ook mitigerende, ontsnipperende
maatregelen te nemen in de omgeving van de afgesloten zone. Een afstand van een paar kilometer ligt
alleszins binnen de gekende dagelijkse verplaatsingsafstand van ree, waardoor het plaatsen van een
dergelijk raster in combinatie met een (verbeterde) faunaovergang in de omgeving nog een relatief
goede oplossing is om leefgebieden die doorsneden worden door transportwegen, weer beter met
elkaar te verbinden en tegelijk ook de verkeersveiligheid te verbeteren (Everaert & Peymen, 2011;
Wansink et al., 2013; van der Meulen et al., 2016). Gezien de veelheid aan infrastructuur en
bebouwing in de onmiddellijke omgeving van het traject, is het echter de vraag of dit hier wel mogelijk
en zinvol is.
Tabel 1: Overzichtstabel – evaluatie van de consequenties: het beste alternatief wordt steeds met een 4
weergegeven, het slechtste met een 1. Een ? geeft aan dat er geen goede inschatting gemaakt kon worden.

Doelstelling 1

Doelstelling 2

Doelstelling 3

Kost

Geen draad

1

2

4

4

Enkel een lage draad
tussen het spoor en het
fietspad

2

1

2

?

Enkel een hoge draad
met opening onderaan
tussen het spoor en het
fietspad

3

2

3

?

Draad aan beide
kanten van de sporen

4

4

1

1
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Conclusie
Op basis van onze inschatting lijkt het alternatief waarin een lage draad aan één kant van de spoorweg
tussen het fietspad en het spoor geplaatst wordt voor alle doelstellingen suboptimaal te zijn. Het risico
dat mensen het spoor betreden, wordt niet volledig uitgesloten, de kans dat reeën verongelukken blijft
bestaan en in vergelijking tot een scenario zonder hekwerk is er toch een versnipperend effect.
De keuze tussen de drie andere mogelijke alternatieven (1, 3 en 4) is een beleidskeuze en
hangt af van de mate waarin elk van de drie doelstellingen zowel als de kost doorweegt bij
het maken van de uiteindelijke keuze.
Opmerkingen:
●

We stellen voor dat wanneer er een hek geplaatst wordt, dit aansluit op de bruggen aan de
Begijnendijksesteenweg en Nieuwland of op de afrastering van de tuinen naast de bruggen
indien deze voor voldoende afsluiting zorgen, dit om het risico dat reeën de draad zouden
volgen en alsnog achter de draad terechtkomen, zo klein mogelijk te maken.

●

Een alternatief voor het plaatsen van een draad (aan één kant - dus alternatief 2) zou het
plaatsen van een lage haag kunnen zijn. Voor zover daarin geen draad verwerkt is, vormt een
dergelijke lage haag slechts een zeer beperkte barrière voor de reeën (doelstelling 2) en
beperkt toch in zekere mate de toegang tot de sporen voor mensen (doelstelling 1).
Daarenboven vormt het een landschapselement dat toegevoegde waarde kan hebben voor de
biodiversiteit. Deze optie werd niet verder onderzocht omdat ons niet bekend is in welke mate
de aanleg van een natuurlijke haag op een spoorwegbedding omwille van veiligheidsaspecten
en onderhoud een mogelijk alternatief is voor Infrax en omdat er in de vraag enkel sprake is
van een draadafsluiting.

●

Gezien de snelle verspreiding van het everzwijn in Vlaanderen, raden we aan om bij plaatsing
van nieuwe draadafsluiting langs infrastructuur die de bedoeling heeft om de verkeersveiligheid
te garanderen, deze direct everzwijnbestendig te maken. Op veel plaatsen staan er draden
langsheen wegen die dat niet zijn (niet verankerd of ingegraven) en deze achteraf
everzwijnbestendig maken betekent een grote meerkost en is vaak niet afdoende.
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