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Aanleiding 
 
De Verbindingsstraat is een gemeenteweg die centraal door het Vlaamse deel van het 
Grenspark Kalmthoutse Heide in Essen-Kalmthout loopt (figuur 1). Het grenspark is een 
grensoverschrijdend natuurreservaat dat ook op Europees niveau aangewezen is als Speciale 
Beschermingszone Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) en Vogelrichtlijngebied (SBZ-V). 
 
 

 
Figuur 1. De oranje lijn stelt Verbindingsstraat voor. Het gearceerde vlak is de perimeter van het 

Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide. De blauw-rode lijn is de grens met Nederland. 
 
 
De Verbindingsstraat is de enige openbare verharde weg die het natuurreservaat doorkruist 
en is hierdoor in toenemende mate onderwerp van discussie. Er is geen eensgezindheid over 
toelaatbaar gebruik door gemotoriseerde voertuigen en recreatiestromen, opheffing van de 
weg versus toepassen van ontsnipperingsmaatregelen en het invullen van een functie wat 
betreft hydrologie van het gebied. Bekrachtiging van het Soortenbeschermingsprogramma 
gladde slang, waarin de Verbindingsstraat als belangrijk knelpunt voor de soort wordt 
aangehaald en een toekomstig project om ondergrondse bluswaterleidingen t.h.v. de 
weg/onder de weg te voorzien zijn redenen om een duidelijke visie voor de weg te bepalen. 
 
De Verbindingsstraat betekent een barrière voor minder mobiele terrestrische fauna. Bij 
tellingen is vastgesteld dat het aantal verkeersslachtoffers onder amfibieën en reptielen, 
waaronder gladde slang, schrikbarend is. Dit is o.a. te wijten aan het feit dat de berm een 
geschikte plek vormt voor zonnende dieren. Inrichtingen in het kader van LIFE HELVEX, met 
een toename van open habitat voor gladde slang t.h.v. het Stappersven, maakt de omgeving 
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nog aantrekkelijker voor deze soorten. Ontsnipperingsmaatregelen/faunapassage voor kleine 
terrestrische fauna kunnen de situatie verbeteren. Er zijn reeds schetsen van eventuele 
praktische oplossingen gevisualiseerd (zie bijlage 1). De gemeente Kalmthout heeft als 
eigenaar van de weg uitgesproken te vrezen dat de maatregelen het gebruik als vlotte route 
voor hoofdzakelijk wielertoeristen bemoeilijken. Bij een verdere uitwerking van eventuele 
alternatieven is medegebruik door recreanten een belangrijk nevendoel. Sinds enkele jaren is 
de weg uitsluitend toegankelijk voor niet-gemotoriseerd verkeer en gemotoriseerde 
vergunninghouders. Deze houders zijn doorgaans buurtbewoners en landbouwers. Uit 
mondelinge mededelingen van de gemeente Kalmthout blijkt echter dat er nog regelmatig 
niet-geregistreerde voertuigen gebruik maken van de weg. Er wordt overwogen te werken met 
een toegangscontrolesysteem. Hier is echter een aanzienlijke investering voor nodig. 
 
Verder bepaalt het huidig niveau van de Verbindingsstraat het maximale peil van 
oppervlaktewater. De weg mag immers niet onder water komen te staan. Onder de weg lopen 
enkele grachten (via duikers) die water afvoeren van de heidekern richting het Stappersven. 
Om drainage te beperken werden hierop sluisjes geplaatst met regelbare schotbalken. 
Wanneer het water bij de sluisjes een bepaalde hoogte bereikt, stroomt het water erover om 
te vermijden dat er water over de weg stroomt. Vaak moet dit gebeuren op momenten dat het 
grondwater nog niet voldoende werd aangevuld. De peilen van in- en uitstroom worden 
maandelijks geregistreerd (gegevens op vraag beschikbaar bij het INBO). Een studie die in het 
kader van Life-HELVEX werd uitgevoerd biedt enig inzicht in de ecohydrologie van de omgeving 
van de weg.  
 

Vragen 
 

1) Ecohydrologie in de omgeving van de weg 
 

Is de ecohydrologie in de omliggende natuurgebieden optimaal? Welke maatregelen en 
aandachtspunten kunnen geformuleerd worden om de ecohydrologie te verbeteren, in 
relatie met de Verbindingsstraat en mogelijke ontsnipperingsmaatregelen langs deze weg? 

2) Ontsnipperingsmaatregelen 
 

Welke mogelijkheden zijn er om de negatieve effecten door verkeerssterfte van soorten te 
verminderen, rekening houdende met de vereisten van de doelsoorten, recreatief 
medegebruik en waterstanden? Welke randvoorwaarden kunnen hierbij worden benoemd? 

 
 

Toelichting 
 
 

1 Ecohydrologie in de omgeving van de weg 

Het Grenspark Kalmthoutse Heide is gelegen op de waterscheiding tussen het Maasbekken (in 
noordelijke richting) en het Scheldebekken (in zuidelijke richting). Het overgrote deel van het 
gebied watert af naar het noordnoordoosten en draineert dus via Nederland naar het 
Maasbekken. Op figuur 2 is het digitale hoogtemodel Vlaanderen (II) transparant weergegeven 
op een topografische kaart.  

Ecohydrologisch is dit een zgn. infiltratiegebied waarin grote grondwatertafelschommelingen 
doorheen het jaar gewoon zijn (De Becker, 2020). De ondergrond bestaat hier uit zandig 
materiaal (quartaire dekzanden met daaronder pleistocene zanden van de formatie van 
Merksplas). Hierin komen ook kleiige afzettingen voor, die echter niet continu zijn. Met name 
onder de Kalmthoutse heide is aangetoond (Van Dyck & Lebbe, 1981) dat er grote gaten in de 
klei-afzettingen aanwezig zijn. Er treedt dus wel degelijk infiltratie op, al wordt die soms wel 
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vertraagd door die kleiafzettingen. Dat betekent dus ook dat de vennen en de vochtige heide 
hier afhankelijk zijn van het freatische grondwaterpeil. Is dat peil te laag, dan slinkt de 
oppervlakte van de vennen en de oppervlakte vochtige heide; gaat dat peil naar omhoog, dan 
neemt de oppervlakte toe. 
 
 

 
Figuur 2. Detailtopografie voor het noordelijke deel van het grenspark Kalmthoutse heide en omgeving 

(Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II) met algemene situering van de verbindingsweg (blauwe stippellijn) 
met aanduiding van de ligging van de vier duikers (cirkels). Oranje terreingedeelten zijn hoger gelegen, 

groen zijn lager gelegen. 
 
 
Als er meer in detail gekeken wordt naar de topografie van het maaiveld, dan wordt duidelijk 
dat het noordelijk deel van de Kalmthoutse heide in feite bestaat uit drie “hydrologische 
terrassen”, aangeduid met Romeinse cijfers I, II & III in de figuren 3 en 4. 

Het eerste terras ligt net ten zuiden en ten westen van de Verbindingsstraat. Hier liggen actueel 
nog drie vennen. Dat zijn met name de Biezenkuilen, het Drielingenven en het zgn. Pluisven. 
Wat verder naar het oosten is daar ook nog het noordelijk deel van het gebied van de 
Markgraaf, waar historisch ook een ven gelegen heeft. Dat is echter al vele jaren geleden 
ontwaterd via een diepe drainagegracht die naar het noorden verbonden is met de zgn. 
Venloop. 

Onder de Verbindingsstraat zitten duikers op vier verschillende locaties (rode ellipsjes in figuur 
2). Als het freatische grondwaterpeil hoog is (doorgaans in het winterhalfjaar) stroomt via die 
duikers gedurende kortere of langere perioden van het jaar drainagewater weg in noordelijke 
richting. 

De Verbindingsstraat ligt in feite op de overgang van het eerste hydrologische/topografische 
terras naar het tweede hydrologische/topografische terras. 
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Figuur 3. Detailtopografie en afwatering van de zuidelijke vennen rond de verbindingsweg in het Vlaams 

reservaat Kalmthoutse heide en situering van de dwarsdoorsnede in figuur 4. 

 

Figuur 4. Schematische dwarsdoorsnede van de zone rond de verbindingsweg in Kalmthout. 
 
 
Zoals in veel natuurgebieden in Vlaanderen, speelt ook op de Kalmthoutse heide de 
problematiek van verdroging. In de voorbije eeuwen is ook in de ruime omgeving van de 
Kalmthoutse heide alles in het werk gesteld om natte depressies te ontwateren. Specifiek voor 
de Verbindingsstraat en omgeving zijn het die vier drainagegrachten (die onder de weg 
doorgeleid zijn) die bepalen hoe nat/droog het gebied ten zuiden/westen van de weg zal 
kunnen zijn. 

In het noorden is er een gracht langs waar de Biezenkuilen kunnen ontwaterd worden 
rechtstreeks naar de Nol. Daarvoor werden de Nolse Duinen doorgraven. Verder in zuidelijke 
richting zijn er nog twee drainagegrachten te vinden langs waar het Drielingenven en het 
Pluisven ontwateren richting Stappersven. Daarvoor zijn er telkens buizen onder de 
verbindingsweg gelegd. In het kader van hydrologisch herstel werd op deze twee 
drainagegrachten een regelbare stuw ingesteld langs de zuidzijde van de Verbindingsstraat in 
een poging om het waterpeil in deze twee vennen hoger te krijgen. Dat is slechts ten dele 
gelukt. 
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De laatste onderdoorgang ten slotte bevindt zich oostelijk ter hoogte van de graslanden in het 
noorden van het domein Markgraaf. Hier lag destijds een historisch ven, maar dat is al geruime 
tijd grondig ontwaterd via de Venloop. Die Venloop heeft er overigens voor gezorgd en is nog 
steeds oorzaak van het feit dat het peil van het Stappersven in de loop van de geschiedenis 
zodanig sterk verlaagd werd dat de zgn. “Kleine Stapper”, een lang smal ven aan de oostzijde 
van het huidige Stappersven verdwenen is. 

Uit een recent uitgevoerde ecohydrologische studie (Weijters et al., 2017) over het 
natuurherstelproject voor het Stappersven en omgeving werd duidelijk dat voor optimaal 
herstel van de hydrologie van dit gebied, het grondwaterpeil van het eerste hydrologische 
terras, met andere woorden het peil van de vennen ten zuiden en ten westen van de 
Verbindingsstraat, best nog hoger gezet worden. Bij eventuele werken aan de 
Verbindingsstraat wordt daar dus best rekening mee gehouden. 

Actueel is het zo dat deze weg gedurende kortere perioden overstroomt bij hoge 
grondwaterstanden als gevolg van hoge neerslag dikwijls in periodes met lage 
evapotranspiratie. 

Als er gezocht wordt naar oplossingen voor de heraanleg van de Verbindingsstraat en er 
worden scenario’s ontwikkeld waarbij faunapassage onder de weg mogelijk wordt, dan is het 
aangewezen dat er rekening gehouden wordt met de bovenstaande bedenkingen. Alle 
technische oplossingen kunnen in overweging genomen worden zolang het verhogen van de 
freatische grondwaterstanden in de toekomst maar niet gehypothekeerd worden. 
 
 

2 Ontsnipperingsmaatregelen 
 
De doelsoorten voor het SBZ-H en SBZ-V gebied zijn opgenomen in het S-IHD rapport 
Kalmthoutse Heide1. Voor de fauna zijn dit onderstaande soorten: 

● gevlekte witsnuitlibel 
● gladde slang, poelkikker, heikikker, rugstreeppad  
● gewone, ruige en kleine dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis 
● blauwborst, boomleeuwerik, nachtzwaluw, zwarte specht, wespendief 
● pijlstaart en regenwulp (als doortrekkers/overwinteraars) 

 
In het kader van de problematiek rond versnippering en verkeersslachtoffers, zijn onder deze 
doelsoorten de amfibieën en reptielen van groot belang (poelkikker, heikikker, rugstreeppad, 
gladde slang). Daarnaast merken we op dat er bijna jaarlijks ook adders verkeersslachtoffers 
zijn. Zoals de gladde slang is deze soort opgenomen in de categorie ‘bedreigd’ van de Rode 
Lijst van de amfibieën en reptielen in Vlaanderen (Jooris et al., 2012). Verder zijn de meeste 
verkeersslachtoffers op de Verbindingsstraat vinpootsalamanders. Daarom nemen we adder 
en vinpootsalamander in dit advies mee met de doelsoorten. Hieronder worden voor deze 
soorten en andere meeliftende soorten de mogelijke scenario’s besproken om de problematiek 
aan te pakken. 
 
Naast verkeersslachtoffers is barrièrewerking niet te onderschatten. Adulte gezenderde gladde 
slangen bleken bijvoorbeeld nauwelijks de Verbindingsstraat over te steken, zelfs niet als hun 
leefgebied zich langs de weg situeerde (van Doorn, 2017; van Doorn et al., 2017). Wanneer 
wegen niet worden overgestoken en/of de mortaliteit op de wegen groot is, resulteert dit in 
genetische clustering en kan de soort zelfs lokaal uitsterven, zoals onder andere beschreven 
bij ringslangen (Meister et al., 2010). Niet alleen de vele verkeersslachtoffers maar dus ook 

                                                
1 https://www.natura2000.vlaanderen.be/publicatie/s-ihd-rapport-32-kalmthoutse-heide  

https://www.natura2000.vlaanderen.be/publicatie/s-ihd-rapport-32-kalmthoutse-heide
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de versnippering van het leefgebied van bepaalde soorten door de aanwezigheid van de 
verharde weg (m.n. de Verbindingsstraat) zijn dus argumenten om hier 
ontsnipperingsmaatregelen te treffen.  
 
2.1 Mogelijke scenario’s en randvoorwaarden 

2.1.1 Aanleg van faunatunnels voor amfibieën en reptielen 

Het eerste scenario bestaat uit de aanleg van faunatunnels onder de weg, gecombineerd met 
geleidingswanden (zie 2.1.1.2), zonder andere wijzigingen aan de weg en de toegankelijkheid 
(voor gemotoriseerd verkeer enkel vergunninghouders). Onderstaande algemene informatie 
over faunatunnels voor amfibieën en reptielen komt deels uit Struijk (2011) en de Nederlandse 
leidraad voor faunavoorzieningen bij infrastructuur (Wansink et al. (2013) en recente update 
in Smulders et al. (2021)).  

Kleine faunatunnels kunnen worden aangelegd indien de grondwaterspiegel voldoende diep 
ligt (zodat de tunnels niet vol met water staan). De tunnels moeten zo goed mogelijk aansluiten 
op bestaande verbindingsroutes, bestaande landschapselementen en/of locaties waar veel 
faunaverkeersslachtoffers vallen. Meestal zijn meer tunnels op een regelmatige afstand van 
elkaar noodzakelijk (zie verder). 

Faunatunnels onder de weg hebben soms een probleem met teveel water in de tunnels. 
Hemelwater is niet het voornaamste probleem van tunnels die teveel onder water staan, veelal 
is het probleem een te hoge grondwaterstand. Bij hoge grondwaterstanden zullen ook tunnels 
voorzien van grindkoffers onderlopen. De bodem van de tunnel moet het grootste deel van de 
tijd boven het hoogste grondwaterniveau staan (kortdurende inundaties kunnen worden 
getolereerd). Een tunnel dient dus zo hoog mogelijk te worden aangelegd, waardoor het 
mogelijk is dat de weg op die locaties moet verhoogd worden. Degelijk onderzoek naar lokale 
grondwaterstanden is van groot belang tijdens de planning van (de aanleg van) tunnels. De 
tunnelingang mag niet worden verstoord door mensen, huisdieren, vee en kunstlicht en mag 
niet dichtgroeien of verstopt raken. Er is dus ook regelmatig controle en eventueel onderhoud 
nodig. 

2.1.1.1 Verschillende types kleine faunatunnels  

Rechthoekige tunnels hebben voor amfibieën en reptielen de voorkeur. Op die manier zijn ook 
de randen van de tunnel hoog genoeg (minstens 40 à 50 cm, zie verder). Onder faunatunnels 
zijn grofweg drie subtypen te onderscheiden: aan de bovenzijde gesloten, deels open en open 
tunnels. Voor zonminnende reptielen worden vaak kleine faunatunnels gemaakt waarbij zoveel 
mogelijk ‘open lucht’ aanwezig is, teneinde temperatuur en de hoeveelheid licht in de tunnel 
te maximaliseren (de wanden zijn wit geschilderd). 

Gesloten tunnels zijn volledig afgesloten aan de bovenzijde, en worden onder het wegdek 
aangelegd. In schaarse gevallen zijn lichtschachten aangebracht om meer licht in de tunnel te 
genereren. In een gesloten tunnel is het meestal kouder dan daarbuiten, waardoor ze minder 
effectief zouden zijn voor koudbloedige dieren, zoals amfibieën en reptielen. Deels open 
tunnels zijn aan de bovenkant voorzien van meerdere kleine openingen zoals de ACO AT500 
amfibieëntunnel. Open tunnels hebben een metalen rooster aan de bovenkant. Alleen bij dit 
subtype is sprake van veel lichtinval in de tunnel. Zowel de deels open als de open tunnels 
worden op maaiveldhoogte in het wegdek aangebracht. Een andere ontwikkelde optie voor 
soorten waarvoor een donkere tunnel minder geschikt is, is de zogenaamde Comfort Animal 
Transfer (CAT) tunnel. Een CAT-tunnel laat natuurlijk licht invallen zonder dat het een open 
dakconstructie heeft. De lichtdoorlatendheid van het beton wordt mogelijk gemaakt door het 
aanbrengen van optische vezels in de dekplaat (diameter 3 mm per vezel; 1500 vezels per 
strekkende meter tunnel). De optische vezels vangen licht op onder een hoek van 60 graden. 
Door het vergroten van het oppervlak neemt de lichtopbrengst toe. Hierdoor wordt 5 % van 
de lichtbron doorgegeven via de optische vezels. De combinatie van een lichtdoorlatende 
betonnen afdeklaag (GSO Development BV) en warmtevasthoudend materiaal (Salca BV) leidt 
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tot een aantrekkelijk binnenklimaat in de tunnel voor amfibieën, reptielen en andere warmte-
minnende soorten. Daarnaast blijft de tunnel tegelijkertijd ook geschikt voor andere soorten 
die wel gebruik maken van een reguliere (open)tunnelconstructie. De voordelen van een CAT-
tunnel ten opzichte van reguliere kleine faunatunnels met een roosterdek zijn: 

• Geen roosters die na verloop van tijd loskomen en lawaai gaan maken (overlast voor fauna 
en omgeving). 

• Minder onderhoud nodig omdat geen bladeren, zwerfvuil, strooizout en regenwater in de 
tunnel terecht komt via de dekplaat (drogere tunnel betekent ook minder algengroei van 
binnen = meer helderheid). 

• Ook toepasbaar in wegen waar normaliter geen ‘open’ tunnelconstructie kan worden 
toegepast vanwege de veiligheid.  

In tabel 1 zijn op basis van o.a. de Nederlandse leidraad faunavoorzieningen (originele versie 
van 2013 en laatste update uit 2021) randvoorwaarden weergegeven voor de inrichting van 
kleine faunatunnels voor de amfibieën en reptielen doelsoorten. 
  
 

Tabel 1. Advies over de details van de inrichting van kleine faunatunnels voor de doelsoorten in de 
omgeving van de Verbindingsstraat, op basis Everaert & Peymen (2011) en de leidraad 

faunavoorzieningen in Nederland (Wansink et al., 2013; Smulders et al., 2021). 
Soort Minimale 

breedte 
tunnel* 

Minimale 
hoogte 
tunnel* 

Microklimaat 
in tunnel 

Gebruikelijk 
dagelijkse afstand 

/ gemiddelde 
afstand 

seizoentrek 

Maximale 
tussenafstand 

tunnels 

heikikker 0,5 m 0,5 m vochtig en 
stabiele 
temperatuur 

enkele tientallen m  
/ 

≤ 300 m 

250 m 

poelkikker 0,5 m 0,5 m vochtig en 
stabiele 
temperatuur 

tot een paar km 250 m 

rugstreeppad 0,5 m 0,5 m vochtig en 
stabiele 
temperatuur 

enkele honderden m 
/ 

 enkele km 

500 m 

vinpoot-
salamander 

0,5 m 0,5 m vochtig en 
stabiele 
temperatuur 

enkele m 
/ 

100 m 

125 m 

gladde slang, 
adder 

2 m 1,5 m (vrij) droog en 
stabiele 
temperatuur 

ca. 10 m 
/ 

enkele honderden m 

250 m 

* = minimumwaarden zijn afhankelijk van de lengte van de tunnel. Voor de huidige breedte van de Verbindingsstraat, zijn de hier vermelde 
waarden naar verwachting voldoende. Een minimale hoogte van 0,4 m is voor alle soorten in de tabel mogelijk ook al nuttig, zoals eerder 
aangegeven in Wansink et al. (2013). Die hoogte blijkt echter niet optimaal; in de vernieuwde leidraad van Smulders et al. (2021) geeft men 
als aanbevolen minimale hoogte 0,5 m aan voor amfibieën en 1,5 m voor reptielen. Ook in Smulders et al. (2021) is aangegeven dat reptielen 
kunnen gebruik maken van de zogenaamde amfibieëntunnels (doorgaans met hoogte van ongeveer 0,5 m). Tegelijk is in Smulders et al. 
(2021) echter vermeld dat er voor reptielen zoals gladde slang en adder onvoldoende onderzoek is verricht om betrouwbare uitspraken te 
doen over de effectiviteit van zowel amfibieëntunnels als hogere kleine tunnels voor de gladde slang en de adder. Voor de Verbindingsstraat 
is daarom bijkomend advies gewenst of er voor amfibieën en reptielen een combinatie nodig is van tunnels specifiek gericht op elke soortgroep 
(voor amfibieën en reptielen aparte tunnels), of er kan gewerkt worden met gecombineerde tunnels (voor amfibieën plus reptielen) maar we 
adviseren voorlopig wel om de aanbevolen waarden in de tabel toe te passen en de maxima in geval van gecombineerde tunnels te hanteren. 

 
 
2.1.1.2 Geleiding en randinrichting 
 
Een aspect waar bij de aanleg van diverse passagesystemen te weinig aandacht naar uitgaat, 
is de geleiding met rasters of schermen. Dit is van zeer grote invloed op het gebruik van 
faunapassages, faunatunnels in het bijzonder. Zonder geleidingsschermen is de kans dat 
amfibieën en reptielen een tunnel vinden erg klein. Zelfs wanneer dit wel zou lukken, is de 
kans groot dat de dieren de weg boven de tunnel verkiezen. Duurzaamheid van het materiaal, 
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lengte, hoogte, gladheid (aan de buitenzijde van de weg) en vorm zijn van groot belang voor 
het onpasseerbaar maken. Vooral voor reptielen zoals de gladde slang is een voldoende hoogte 
en gladheid van groot belang. De ingang van de tunnel mag ook niet uitsteken boven de grond. 
Een andere cruciale factor is het regelmatige (maai)beheer en onderhoud in een zone rond de 
geleidingswanden. Opgaande vegetatie langs geleidingsschermen biedt vooral voor reptielen 
houvast om daar overheen te klimmen (Struijk, 2011). Een slecht functionerende geleiding 
kan zelfs resulteren in meer verkeersslachtoffers, bijvoorbeeld omdat bepaalde dieren 
gevangen geraken binnen de zone van de weg (Baxter-Gilbert et al., 2015). De hoogte van de 
geleidingsschermen voor amfibieën en reptielen is doorgaans ongeveer 40 à 50 cm. Voor de 
geleidingsschermen rond faunatunnels adviseren we echter een minimale hoogte van 0,6 m 
aan, en 10 tot 20 cm ingegraven in de grond, zoals vermeld in de meest recente versie van 
de Nederlandse leidraad (Smulders et al. (2021)). Meer informatie over de inrichting van 
rasters en schermen is te vinden in § 8.4 van Wansink et al. (2013) en deel 9 en bijlage 5 van 
Smulders et al. (2021). We moeten er wel rekening mee houden dat er zelfs met 
geleidingsschermen een kans bestaat dat sommige dieren over deze schermen kunnen 
kruipen. Dit is bijvoorbeeld ook met gladde wanden te verwachten voor soorten zoals de 
vinpootsalamander. Kosten en baten in vergelijking met alternatieven zoals aanpassingen van 
het weggebruik moeten steeds per locatie worden onderzocht (zie ook verder). 

Naast geleiding kan ook de directe omgeving van de ingang voor de doelsoorten aantrekkelijk 
worden gemaakt. Een droge greppel met bladmateriaal loodrecht op de ingang trekt amfibieën 
aan. Struiken of andere hoge vegetatie in een overigens lege omgeving trekt eveneens veel 
diersoorten aan (‘lokstruweel’). Let er wel op dat de struiken niet zo dicht tegen het 
raster/scherm staan zodat de dieren niet via de struiken over het raster/scherm kunnen 
klimmen. 

Mogelijk belangrijke knelpunten zijn de zijwegen en perceelstoegangen. Het raster/scherm of 
andere aanvullende voorzieningen moeten beletten dat dieren via deze ‘hiaten’ alsnog op de 
weg komen. Verder is het ook nodig om in de geleidingsrasters of -schermen ook 
terugkeervoorzieningen (bv. terugslagkleppen, verhoogde zones tegen de geleiding aan de 
wegzone) te voorzien voor dieren die per ongeluk aan de verkeerde kant van het raster of 
scherm zijn beland. De geleiding in het aanloopgebied van de voorziening moet aansluiten op 
bestaande verbindingsroutes en leefgebieden in het achterland. Gebruik bij voorkeur dezelfde 
materialen en structuren als in het achterland. 
 
2.1.1.3 Aanbevelingen voor de Verbindingsstraat 
 
Specifiek voor de Verbindingsstraat raden we bij dit scenario aan om kleine faunatunnels voor 
amfibieën en reptielen aan te leggen met een maximale tussenafstand van 125 m. De tunnels 
zijn best rechthoekig (rechte randen) en voldoende breed (min. 50 cm maar bij voorkeur 
enkele meters). In de tunnels moet voldoende licht zijn. Vooral voor reptielen is dit aanbevolen 
(op basis van de beschikbare kennis). Bij het plaatsen van faunatunnels met 
geleidingsschermen moet immers voorkomen worden dat de Verbindingsstraat hierdoor een 
belangrijke barrière zou worden voor reptielen zoals de gladde slang.  

De aanbevolen vrije hoogte van de tunnel is minstens 50 cm voor amfibieën en 1,5 m voor 
gladde slang (zie tabel 1). Hoewel vroeger minstens 40 cm werd aanbevolen voor de vrije 
hoogte van een tunnel voor amfibieën en reptielen (Wansink et al., 2013), raden we aan de 
aanbevelingen zoals weergegeven in tabel 1 te volgen. De geleidingsschermen zouden 
minstens 60 cm hoogte moeten hebben en 10 tot 20 cm ingegraven in de grond. Een goed 
werkende geleiding naar de faunatunnels is essentieel en dergelijk systeem vergt ook 
regelmatig onderhoud (zie boven). Verder moeten we er rekening mee houden dat sommige 
dieren, in het bijzonder vinpootsalamanders, toch nog over de geleidingsschermen kunnen 
kruipen. De aanleg van faunatunnels en geleidingsschermen is dus niet 100% effectief. 

Bovenstaande aanbevelingen zullen voor de Verbindingsstraat naar verwachting een praktisch 
probleem inhouden. De aanbevolen vrije hoogte in de tunnels en van de geleidingsschermen 
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is naar verwachting niet haalbaar voor minstens een groot deel van het traject met huidige 
hoogteligging van de weg, tenzij de grondwaterstand zou verlaagd worden, terwijl er net een 
verhoging van de grondwaterstand gewenst is (zie deel 1). Op verschillende plaatsen staat in 
de huidige situatie minstens een deel van het jaar het waterpeil in de aangrenzende vennen 
en sloten slechts 10 à 20 cm onder het wegdek. Mogelijk kan een plaatselijke verhoging van 
de weg ter hoogte van de faunatunnels het probleem oplossen. Maar er moet bij voorkeur ook 
rekening gehouden worden met een toekomstige verhoging van de freatische 
grondwaterstanden in het omliggend reservaat (zoals geadviseerd in deel 1). Als we hiermee 
rekening houden, zorgt dit ervoor dat een scenario met faunatunnels naar verwachting niet 
haalbaar is, omdat dan wellicht niet enkel de weg ter hoogte van de faunatunnels moet 
verhoogd worden maar ook andere gedeeltes omdat de weg anders te lange tijd onder water 
kan staan. Dit zou dan een ander scenario inhouden met volledige aanpassing van de weg (zie 
verder in deel 2.1.2). Om meer zekerheid te hebben, kan de haalbaarheid wel nog nader 
onderzocht worden op basis van de gedetailleerde gegevens van (gewenste) 
grondwaterstanden. Een (plaatselijke) verhoging van de weg en de vele geleidingschermen of 
-wanden zullen naar verwachting een grote impact hebben op het landschap. Verder zijn er 
o.m. door de inrichting van geleidingsschermen mogelijk wettelijke beperkingen (beschermd 
reservaat en landschap). Mogelijk zal het zware landbouwverkeer ook tot regelmatige 
wegherstellingen leiden. 

2.1.2 Volledige herinrichting van de weg (incl. faunatunnels) 

Het tweede scenario bestaat uit de aanleg van kleine faunatunnels en geleidingsschermen 
(eerste scenario), gecombineerd met verschillende andere wijzigingen aan de weg zoals de 
scheiding (op hetzelfde wegtraject) van doorgaand gemotoriseerd verkeer (enkel 
vergunninghouders) met wandelaars en trage fietsers. De scheiding van het verkeer zorgt niet 
alleen voor extra kosten maar ook voor mogelijk meer versnippering van de omliggende 
gebieden en wellicht ook voor praktische moeilijkheden en mogelijk wettelijke beperkingen 
(beschermd reservaat en landschap) voor een doeltreffende ontsnippering voor de fauna in dit 
scenario. Ook zou hiervoor wellicht een randstrook natuur moeten verdwijnen, wat voor een 
onzekerheid zorgt over mogelijk nieuwe negatieve effecten op de fauna. Door de scheiding 
van het verkeer is er wel een positief effect op de natuurrecreatie voor wandelaars en trage 
fietsers. Bij het begrip ‘trage fietsers’ kan wel de bedenking gemaakt worden dat er omwille 
van de toename van (gewone) elektrische fietsen het verschil met snelle fietsers wat kleiner 
zal geworden zijn. Het is onduidelijk in welke mate die relatief trage fietsers bijdragen aan 
verkeersslachtoffers, ook in onderstaande scenario’s. Bij een volledige herinrichting van de 
weg kan mogelijk wel (deels) rekening gehouden worden met de aangeraden toekomstige 
verhoging van de freatische grondwaterstanden in het omliggend reservaat (zie deel 1). De 
aanleg van faunatunnels mag niet zorgen voor een (toename van) drainering. Een verhoging 
van de weg zal bijgevolg zeker op bepaalde gedeeltes noodzakelijk zijn. Dit heeft dan wel een 
grote impact op het landschap, en betekent nog een extra kost. 

2.1.3 Geen gemotoriseerd verkeer, zonder faunatunnels 

In een derde scenario worden geen bijzondere wijzigingen aan de weg voorzien, maar wel een 
totaalverbod van doorgaand gemotoriseerd verkeer (enkel wandelaars, trage en snelle 
fietsers). De huidige vergunninghouders van gemotoriseerd verkeer moeten hierdoor 
omrijden. Om bijvoorbeeld vanuit Kalmthout dorp (t.h.v. Spoorwegovergang) naar de 
noordkant van de Verbindingsstraat (t.h.v. kruising met Achterstehoevestraat) te rijden, moet 
dan omgereden worden via de N122. Dit zorgt voor een maximale toename van de huidige 4,9 
km naar ongeveer 7,8 km. Gezien op de ‘omweg’ een hogere snelheid is toegelaten en de 
spooroverweg via een brug wordt gekruist, schatten we het tijdsverschil als klein tot 
verwaarloosbaar. Afhankelijk van de start- en stopplaats van de vergunninghouders kan dit 
verschil uiteraard ook minder zijn. 

We nemen aan dat het doorgaand gemotoriseerd verkeer de belangrijkste doodsoorzaak is van 
faunaverkeersslachtoffers langs de Verbindingsstraat. Hoewel er geen faunatunnels worden 
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aangelegd, zou dit scenario wel kunnen zorgen voor een aanzienlijke daling van het aantal 
slachtoffers. Toch zijn er vooral door snelle en deels ook door tragere fietsers nog aanzienlijke 
aantallen slachtoffers mogelijk, maar we kunnen op dit moment moeilijk inschatten in welke 
mate dit een groot probleem vormt. Reptielen (overdag actief) kunnen ook regelmatig door 
relatief snelle fietsers worden geraakt, terwijl het merendeel van de amfibieën ‘s nachts of in 
de schemer (onder vochtige omstandigheden) door gemotoriseerd verkeer wordt geraakt. 

2.1.4 Geen gemotoriseerd verkeer, met faunatunnels 

Het vierde scenario is in vergelijking met het derde scenario (2.1.3) extra gunstig voor de 
overdag migrerende fauna, maar zorgt wel voor een meerkost omwille van de aanleg van 
faunatunnels. Het is moeilijk om te bepalen hoeveel slachtoffers hiermee extra gered kunnen 
worden (in vergelijking met het derde scenario). Indien er ook veel snelle fietsers gebruik 
maken van de weg (volgens onze beschikbare informatie is dit nu al het geval), kan dat verschil 
groter zijn. Mogelijk is dit scenario echter niet haalbaar omwille van ecohydrologie, zeker als 
we met de aangeraden toekomstige verhoging van grondwaterstand rekening houden, tenzij 
de weg (plaatselijk) verhoogd wordt wat dan ook een grote impact heeft op het landschap en 
de kostprijs (zie 2.1.1 en 2.1.2). Om meer zekerheid te hebben, kan de haalbaarheid wel nog 
nader onderzocht worden op basis van de gedetailleerde gegevens van (gewenste) 
grondwaterstanden. Verder moet hier omwille van de inrichting met faunatunnels en 
geleidingsschermen ook rekening gehouden worden met de mogelijk praktische problemen en 
wettelijke beperkingen (beschermd reservaat en landschap). 

2.1.5 Enkel wandelaars en trage fietsers 

Bij het vijfde scenario worden enkel nog wandelaars en trage fietsers toegelaten waardoor de 
aanleg van faunatunnels en de bijhorende geleiding niet noodzakelijk is voor een significante 
vermindering van verkeersslachtoffers. Beletten dat er te snel wordt gefietst is mogelijks 
moeilijk te handhaven. Er kan hiervoor gedacht worden aan een aangepast wegdek (zand, 
grint,..). We raden bij dit scenario aan om de huidige asfaltlaag (deels) te verwijderen of 
(goedkoper) aan te passen met bijvoorbeeld versmallingen in de weg, en hierdoor een pad in 
te richten dat effectief enkel kan gebruikt worden door wandelaars en trage fietsers.  

2.1.6 Enkel wandelaars en trage fietsers, met gedeeltes vlonderpad 

In het zesde scenario worden op bepaalde nattere gedeeltes van het traject vlonderpaden 
aangelegd. In vergelijking met het vijfde scenario (2.1.5) is dit extra gunstig voor de 
waterhuishouding in het gebied (het instellen van hogere grondwaterstanden wordt dan 
mogelijk dankzij verhoogde vlonderpadgedeeltes), en ook voor natuurrecreatie zien we hier 
een extra gunstig effect. Een vlonderpad heeft natuurlijk wel een kost voor inrichting en 
onderhoud, die echter minder is dan de kost voor inrichting en onderhoud van faunatunnels 
en geleidingsschermen. Het heeft als secundair voordeel dat gebruik van de Verbindingsstraat 
door in dit scenario niet toegelaten weggebruikers (snelle fietsers, gemotoriseerd verkeer) 
grotendeels wordt vermeden. 

2.1.7 Enkel wandelaars 

In het zevende scenario worden enkel nog wandelaars toegelaten waardoor de aanleg van 
faunatunnels en de bijhorende geleiding niet noodzakelijk is voor een significante vermindering 
van verkeersslachtoffers. Bovendien zijn er geen extra maatregelen nodig om te beletten dat 
fietsers te snel rijden. Verkeersslachtoffers door tragere fietsers (zeker soms nog mogelijk 
voor bv. jonge vinpootsalamanders en gladde slangen) worden ook vermeden. Het extra 
gunstig effect hiervan in vergelijking met het vijfde scenario is wel moeilijk exact in te schatten. 
We raden bij dit scenario aan om de huidige asfaltlaag te verwijderen of (goedkoper) minstens 
aan het begin en einde te zorgen dat er geen fietsers door kunnen. Er is geen extra kost voor 
eventueel onderhoud/herinrichting van het pad voor trage fietsers. Natuurrecreatie met de 
fiets zal uiteraard niet meer mogelijk zijn in dit scenario, maar het effect op natuurrecreatie 
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voor wandelaars zal nog gunstiger worden waardoor de score voor het gunstig effect op 
natuurrecreatie hier gelijk is aan de score bij het vijfde scenario. 

2.1.8 Enkel wandelaars, met gedeeltes vlonderpad 

In het achtste scenario worden op bepaalde nattere gedeeltes van het traject vlonderpaden 
aangelegd. In vergelijking met het zevende scenario (2.1.7) is dit extra gunstig voor de 
waterhuishouding in het gebied (het instellen van hogere grondwaterstanden wordt dan 
mogelijk dankzij verhoogde vlonderpadgedeeltes) tenzij in het zevende scenario alle 
wandelaars laarzen gebruiken als dat nodig is. Ook voor natuurrecreatie zien we hier in 
vergelijking met het zevende scenario een extra gunstig effect. Zoals ook al vermeld in het 
zesde scenario heeft een vlonderpad wel een kost voor inrichting en onderhoud. 
 

2.1.9 Vergelijking van de scenario’s 

Op basis van een scoresysteem is in tabel 2 een vergelijking weergegeven van de verschillende 
besproken scenario’s. De scores zijn bepaald op basis van een experten-oordeel. 
 
 
Tabel 2. Beoordeling (*) van de mogelijke scenario’s voor aanpassing van de Verbindingsstraat. Alle scenario’s met 
faunatunnels scoren negatief omdat de negatieve impact op het landschap en de kostprijs dan vermoedelijk groot is.  
 

 Effect op mobiliteit 
(snelle) fietsers en 
huidige vergunning-
houders doorgaand 
gemotoriseerd 
verkeer 

Effect op 
natuur – 
recreatie 

Effect op 
fauna 

Effect op 
(beschermd) 
landschap 

Compatibiliteit 
met een 
hogere 
grondwater- 
stand 

Kostprijs Eindscore 

2.1.1  
Aanleg van faunatunnels 0 0 ++ - - - (?) - - - - - - - 

2.1.2  
Volledige herinrichting 
van de weg (incl. 
faunatunnels) 

+ + ++ - - - + (?) - - - - - - 

2.1.3  
Geen doorgaand 
gemotoriseerd verkeer, 
zonder faunatunnels 

- + ++ 0 0 - + 

2.1.4  
Geen doorgaand 
gemotoriseerd verkeer, 
met faunatunnels 

- + +++ - - - (?) - - - - - - 

2.1.5  
Enkel wandelaars en 
trage fietsers 

- - ++ +++ 0 0 - (-) +(+) 

2.1.6  
Enkel wandelaars en 
trage fietsers met 
gedeeltes vlonderpad 

- - +++ +++ - - +++ - - (-) ++(+) 

2.1.7  
Enkel wandelaars 

- - - ++ ++++ 0 0 (?) (-) ++(+) 

2.1.8  
Enkel wandelaars met 
gedeeltes vlonderpad 

- - - +++ ++++ - - +++ - (-) +++(+) 

* Voor de scores is gebruik gemaakt van de code ‘0’ (= neutraal) en enkelvoudige of meervoudige codes ‘-’ (negatief effect) en ‘+’ (positief 
effect). Hoe meer codes samen staan (bv. +++) hoe sterker het effect. 
Een vraagteken achter de scores voor de compatibiliteit met hogere grondwaterstand, wil zeggen dat er daarover onzekerheid is (bij het 
zevende scenario kunnen wandelaars eventueel laarzen aandoen). Voor de kostprijs geldt: hoe duurder, des te meer –‘en, en een code tussen 
haakjes geeft aan dat er een keuze bestaat om het eventueel goedkoper te doen. Bij de scores voor het effect op natuurrecreatie, is het 
begrip natuurrecreatie aanzien als het traag en rustig genieten van natuur. 
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Conclusies 
 
1) Zoals in veel natuurgebieden in Vlaanderen, is ook de Kalmthoutse heide gevoelig voor 

verdroging. In de voorbije eeuwen is in het gebied en ruime omgeving ook alles in het werk 
gesteld om natte depressies te ontwateren. Specifiek voor de Verbindingsstraat en 
omgeving zijn er vier locaties waar er drainagegrachten onder de weg doorgeleid zijn. Die 
bepalen hoe nat/droog het gebied ten zuiden/westen van de weg kan zijn. In het kader van 
hydrologisch herstel werden regelbare stuwen ingesteld in een poging om het 
grondwaterpeil van deze twee vennen hoger te krijgen. Dat is slechts ten dele gelukt. 
 
Voor optimaal herstel van de hydrologie van het natuurreservaat, moet het grondwaterpeil 
van het eerste hydrologische terras, met andere woorden het peil van de vennen ten zuiden 
en ten westen van de Verbindingsstraat, hoger gezet worden. Het is dan uiteraard 
noodzakelijk om bij de mogelijke scenario’s voor een aanpassing van de Verbindingsstraat 
(al dan niet met faunapassages onder de weg) hiermee rekening te houden. Alle technische 
oplossingen kunnen in overweging genomen worden zolang het verhogen van de freatische 
grondwaterstanden (in de toekomst) maar niet gehypothekeerd worden. 

 
2) Er zijn verschillende mogelijkheden om de negatieve effecten door verkeerssterfte van 

soorten langs de Verbindingsstraat te verminderen. Er moet echter ook rekening gehouden 
worden met andere elementen zoals mobiliteit van (snelle) fietsers en huidige 
vergunninghouders voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, natuur-recreatie, landschap, 
waterhuishouding en kostprijs. Uit een analyse van verschillende scenario’s, waarbij met al 
deze elementen is rekening gehouden, blijkt dat het best scorende scenario bestaat uit een 
herinrichting van de Verbindingsstraat waarbij enkel nog wandelaars toegelaten zijn, met 
de aanleg van gedeeltes vlonderpad. Het scenario met enkel wandelaars, alsook het 
scenario met enkel wandelaars en trage fietsers inclusief gedeeltes vlonderpad, komen als 
tweede beste naar voor. Specifiek voor de compatibiliteit met de gewenste hogere 
grondwaterstanden scoren enkel de scenario’s met vlonderpad zeer goed. De verschillende 
scenario’s met aanleg van faunatunnels onder de weg, scoren allemaal negatief mede 
omwille van de hoge kostprijs en het effect op het landschap omdat de weg dan 
vermoedelijk aanzienlijk moet verhoogd worden.  
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Bijlage 1: Visualisatie van mogelijke 
ontsnipperingsmaatregelen en inrichtingsopties 
Verbindingsstraat 
 

Onderstaande beelden (bron: Agentschap voor Natuur en Bos) werden gebruikt om o.a. het 
gemeentebestuur te tonen hoe ontsnipperingsmaatregelen op deze plek er zouden kunnen 
uitzien. Het zijn dus geen specifieke voorstellen.  
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