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Drie nieuwe tunnels verschijnen onder de Brusselse Ring 
 

Het Europese OZON project is goed op schema 
 
Het projectteam werkt in hoog tempo aan het LIFE+ OZON project in het Zoniënwoud. En u hebt het 
misschien gemerkt? Zo zijn er recent 3 nieuwe tunnels onder de Brusselse Ring geboord, een hele 
klus! Verder werken we aan het herstel en de toegankelijkheid van 18 bestaande tunnels en duikers 
Verder worden. Als klap op de vuurpijl start volgend jaar de bouw van het 60 meter brede ecoduct. 

Mogelijk terreinbezoek of verzending van foto’s op verzoek 

 

3 Nieuwe tunnels 
Momenteel worden 3 nieuwe tunnels onder de R0 geboord. Dit gebeurt aan de hand van een 
gestuurde boring die uitgevoerd wordt door een gespecialiseerde firma. De tunnels zijn voorzien in 
natuurlijke valleien, zodat de dieren deze op hun normale migratiewegen zullen vinden en gebruiken. 
Er wordt verwacht dat alle dieren met een grootte van vos, das of kleiner van de tunnels gebruik zullen 
maken.  
 
Joke Schauvliege (Vlaams Minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw): “Het OZON project in het 
Zoniënwoud legt de nadruk op de ecologische herverbinding van Europese topnatuur. In het kader van 
behoud en versterking van de natuur verbinden we twee grote delen van het woud dat omringd wordt 
door stedelijk gebied.”  
 
Céline Fremault (Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, 
Levenskwaliteit, Leefmileu en Energie): “Het Zoniënwoud is een groene long nabij Brussel met jaarlijks 
zo’n 2 miljoen bezoekers. Het OZON project is ontstaan uit de verbeterde samenwerking tussen de drie 
gewesten en het is een mooi voorbeeld van samenwerking over alle grenzen heen. “ 
 

        
 
Vernieuwde tunnels voor dieren 
Er worden ook 18 bestaande tunnels en duikers hersteld en natuurlijker ingericht. Deze werken 
varieerden van het stabiliseren van de tunnel tot het inrichten van drie speciale ecotunnels. Het gaat 
hierbij om grote, bestaande tunnels die deels ingericht werden voor de passage van dieren. Een laag 
aarde zorgt voor een zachte bosondergrond. Natuurlijke elementen zoals takken en boomstammen 
bieden beschutting voor grote en kleine dieren. Zo zullen niet alleen reeën en vossen deze tunnels 
sneller gebruiken, maar ook de verschillende bijzondere (beschermde) soorten die in het Zoniënwoud 
leven, waaronder diverse soorten vleermuizen en marterachtigen.  
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Ontsnippering van het ZONiënwoud (OZON) 
Al deze werken kaderen in het vierjarige OZON-project dat focust op de ecologische ontsnippering van 
het woud. Dat is nodig om de leefgebieden van bedreigde soorten in het bos opnieuw te verbinden en 
om gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen.  
 
Ben Weyts (Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en 
Dierenwelzijn): “Eén minister is driedubbel blij: Als minister en inwoner van de Vlaamse Rand natuurlijk 
maar evenzeer als minister van mobiliteit en dierenwelzijn. De nood aan mobiliteit geldt ook voor 
dieren, net als mijn bezorgdheid over de vele slachtoffers in het verkeer; mensen en dieren. Meer 
mobiliteit, meer veiligheid voor dieren in de Vlaamse Rand. Een prima project! ” 
 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
 
Steven Vanonckelen, Projectleider LIFE+ OZON - 0496 36 63 42 - http://www.zonienwoud.be/lifeozon/ 

 

http://www.zonienwoud.be/lifeozon/

