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Over het project
Algemene informatie

Aanvrager: gemeente Diepenbeek

Projectpartners: Natuurpunt Diepenbeek, Regionaal Landschap Haspengouw-Voeren

Uitvoering: 2020 – 2021

Kostprijs: € 17.744

Doel ven het project

Met dit project creëren de partners een ecologische verbinding voor planten en dieren tussen twee beekvalleien, namelijk de Misenbergbeek ten zuiden en de Galgenbeek ten noorden van de 

E314. Een gecombineerde ecotunnel in de Brugstraat maakt wildpassage onder de E313 mogelijk. De doorgang is 46m. lang en 15-21m. breed.

Doelsoorten

De natuurverbinding die hier gerealiseerd wordt maakt deel uit van ecoprofiel 15 – dieren van poelen. In een ecoprofiel worden levensgemeenschappen van verschillende soorten met gelijkaardige 

ecologische eisen samengevoegd. Voor ecoprofiel 15 zijn de kenmerkende soorten vroedmeesterpad, kamsalamander en boomkikker. Kamsalamander is een soort die langs de Misenbergbeek en 

Galgebeek voorkomt. Een analyse van de biologische waarderingskaart toont aan dat er hier ook geschikte habitats voorkomen die kunnen functioneren als stapsteen voor deze dieren. 

Inrichting ecotunnel

In een gecombineerde ecotunnel kan het centrale deel van de rijbaan gebruikt worden door plaatselijk verkeer. Een faunastrook aan beide zijden van de weg maakt wildpassage mogelijk. Dit 

project voorziet een faunastrook die afgeschermd is van de weg met een houten afscheiding van 1 meter hoogte. De faunastrook is 2,5 meter breed en bedekt met +/- 20 cm streekeigen grond. 

Centraal werden diepere zones gecreëerd waar water mag blijven staan omdat vochtigheid cruciaal is voor bepaalde diersoorten, waaronder de kamsalamander.

Naast de ecotunnel zelf werd er ook geïnvesteerd in landschapsherstel om soorten beter naar de ecotunnel te leiden. In totaal is er in deze omgeving ca. 500 m haag, 33 bomen, 450 m² houtkant 

geplant en achterstallig onderhoud uitgevoerd van 40 m haag. De betrokkenheid van de buurtbewoners bleef  beperkt omwille van Covid-19. 

Monitoring

In welke mate de ecotunnel gebruikt zal worden door diersoorten valt nog af te wachten. Om uitsluitsel te krijgen over de soorten die gebruik maken van de tunnel zullen wildcamera’s worden 

ingezet. Als uit de monitoring blijkt dat dit project succesvol is, dan kunnen dergelijke eenvoudige ingrepen nog op andere locaties in Limburg worden uitgevoerd om passage van diersoorten 

mogelijk te maken. 

Realiseren van een coherent netwerk

Deze ecotunnel is een eerste stap in de realisatie van een coherente ecologische corridor van waterelementen en geschikte landhabitats voor soorten die aan poelen gebonden zijn. Bijkomende 

maatregelen zijn noodzakelijk om de natuurverbinding optimaal te laten functioneren.
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