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Ecoduct E19 Schoten  -  Stand van zaken

Er zijn al lang gesprekken gaande over de mogelijke bouw van een ecoduct over de E19 
en de hogesnelheidslijn (HSL) in Schoten. De snelweg en HSL zijn onoverkomelijke 
barrières voor de lokale fauna zoals bijvoorbeeld reeën. De bouw van een apart ecoduct 
zou zorgen voor de noodzakelijke natuurverbindingen.

Er wordt gedacht om het ecoduct te realiseren op de bestaande brug over de E19 in 
Schoten. Deze brug was een mitigerende maatregel bij de aanleg van de HSL en werd 
verplicht opgelegd in de bouwvergunning aan Infrabel. Infrabel en het Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV) hebben daarover een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
om elk 50% te financieren van de aanleg van de bermbrug. Tot op heden is de aanleg 
nog niet gebeurd. Daarenboven blijkt dat Infrabel in gebreke blijft voor de 
boscompensatie van 12 hectare.

1. Is de Vlaamse Regering van plan om de aanleg van de bermbrug te verruimen naar 
de bouw van een volwaardig en apart ecoduct, los van de bestaande smalle brug? 
Indien niet, wat is de reden dat er geen ecoduct wordt gebouwd? Indien het ecoduct 
gebouwd wordt, op welke termijn plant de minister de realisatie uit te voeren? Graag 
een stand van zaken over de geplande werken, de taakverdeling tussen AWV en de 
betrokken partners, de uitvoertermijnen en de geraamde kosten en budgetten. 

2. Welke initiatieven zal de Vlaamse overheid nemen om de boscompensatie door 
Infrabel te laten realiseren? Wat is de reden dat de boscompensatie nog niet is 
uitgevoerd? Heeft het Agentschap voor Natuur en Bos een voorstel van Infrabel 
hierover ontvangen? Indien ja, wat is de reactie van ANB en zal het voorstel 
uitgevoerd worden? Graag een stand van zaken van de vervolgstappen hierover.

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Zuhal Demir (472), Lydia Peeters (679)



ZUHAL DEMIR
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

GECOÖRDINEERD ANTWOORD
op vraag nr. 472 van 10 maart 2020
van MIEKE SCHAUVLIEGE

1. In de afgeleverde bouwvergunning voor de HSL tussen Antwerpen-Havanastraat en de 
Nederlandse grens is omvorming van de bestaande brug ter plaatse Peerdsbosbaan 
(Schoten) tot bermbrug opgelegd als bindende voorwaarde. 

De verschillende standpunten en mogelijkheden voor de aanpassing van de brug van 
de Peerdsbosbaan te Schoten werden in 2013 samengebracht in een projectnota dd. in 
2013. Om tot een definitief uitvoeringsplan te kunnen overgaan werd in 2015 een 
eindvoorstel geformuleerd. Op basis van dat eindvoorstel engageerde TUC-rail zich in 
2017 om een technisch ontwerp (2 varianten) uit te werken.

In functie van het uitbreiden van de taluds en het versterken van de werking van de 
bermbrug stelt Natuur en Bos haar gronden ten noorden en zuiden van de E19 ter 
beschikking van het project (het ANB is aanpalende eigenaar/beheerder). In 2019 
gebeurden hiervoor zelfs bijkomende gerichte verwervingen door ANB.

Tot heden ligt nog steeds geen technisch ontwerp van de bermbrug voor.

Het struikelblok in het project is de eventuele realisatie van een tunnel onder de 
noordelijke helling van de brug voor een vlotte verbinding van de alternatieve 
functionele fietsverbinding langs de HSL-koker, voor de bereikbaarheid van de 
woningen en voor het functioneren van de evacuatiedeur van de HSL. Indien er geen 
noodzaak is voor een tunnel omwille van de evacuatie van de HSL, zal waarschijnlijk 
worden gekozen voor een optie zonder tunnel, ten koste van fietscomfort, de 
bereikbaarheid van de woningen en de natuur. 
In tussentijd werd de realisatie van deze ecologische verbinding alvast opgenomen in 
het ontwerp-vijfjarenprogramma van het Vlaams Actieprogramma Ecologische 
Ontsnippering (VAPEO). De uitvoeringstermijn en geraamde kosten zijn afhankelijk van 
de gekozen oplossing, waarbij Tuc-Rail/Infrabel verantwoordelijk is voor het 
totaalontwerp en eventueel ook zal optreden als bouwheer. 

2. In de afgeleverde bouwvergunning voor de HSL tussen Antwerpen-Havanastraat en de 
Nederlandse grens is 12ha boscompensatie opgelegd als bindende voorwaarde. 

Langsheen het HSL-traject Antwerpen-Nederlandse grens zijn er mogelijkheden tot 
fysieke boscompensatie op gronden die onteigend werden door de toenmalige NMBS, 
maar niet aangesneden werden voor de infrastructuur en buiten de veiligheidszone 
liggen. Deze restgronden zijn veelal in landbouwgebruik. Enkele geïsoleerde percelen 
liggen braak of werden ingenomen door derden als tuin, parking, andere. 

Deze werden in 2013 door TUC-rail in kaart gebracht en de bebosbaarheid ervan samen 
met Natuur en Bos nagegaan. Hierbij werd ook gecheckt welke bebossing als effectieve 
compensatie ingebracht kon worden. Aan TUC-rail is daarbij ook gevraagd om met de 
lokale besturen in overleg te gaan over de aanleg van deze compensatiebossen op hun 
grondgebied (voor bosaanplantingen in een agrarisch gebied is een vergunning van de 
gemeente vereist, dit in uitvoering van het Veldwetboek art. 35bis). De beschikbare 
oppervlakte aan restgronden in de schoot van TUC-rail bleek toereikend. Een feitelijk 
boscompensatievoorstel is nooit overgemaakt door TUC-rail aan Natuur en Bos. 



In het kader van de openstaande vergunningsvoorwaarden (én bermburg én 
boscompensatie) worden TUC-rail (en Infrabel) vanuit Natuur en Bos én AWV met enige 
regelmaat bevraagd naar de stand van zaken. TUC-rail blijft als vergunninghouder in 
gebreke en is verantwoordelijk voor de vertragingen in dit dossier. Ik heb, als Vlaams 
minister van Omgeving, mijn inspectiediensten opdracht gegeven om het dossier 
verder op te volgen en indien nodig op te treden.


