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Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

Voorgeschiedenis 

Tot en met 2011 zijn er 7 ecoducten/-tunnels  gerealiseerd of in voorbereiding genomen. In het 

coalitieakkoord 2011-2015 is opgenomen om daar  nog 3 ecoducten aan toe voegen. In het 

kaderdocument AVP (2011) is de aanleg van deze drie ecoducten waarvan één in combinatie met 

sanering van de tankstations de Bilt aangekondigd; daarbij is aangegeven  dat een nadere analyse van 

de haalbaarheid en effectiviteit van de ecoducten kan leiden tot uitstel van deze investering. 

 

Essentie / samenvatting 

In het coalitieakkoord 2011-2015  is afgesproken om in deze statenperiode 3 ecoducten aan te leggen: 

over de N237 Griftenstein, N226 (Maarsbergen-Leersum) en N227 (Maarn-Doorn). Voorgesteld wordt 

af te zien van de aanleg van het ecoduct N237 Griftenstein, omdat dit niet uitvoerbaar is binnen de 

collegeperiode, er zeer hoge kosten mee gemoeid zijn en er nieuwe inzichten zijn in de ecologische 

winst op die locatie. In plaats van de aanleg  van het ecoduct  N237 Griftenstein wordt voorgesteld  

een ecoduct aan te leggen over de N234 Soest-Bilthoven nabij Pijnenburg. De  afgesproken aanleg van 

de ecoducten N226 en N227 in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug blijft ongewijzigd. Daarnaast 

is het voorstel om op de locatie N237 Griftenstein in plaats van een ecoduct wel een kleine 

faunavoorziening aan te leggen, zodat er wel een ecologische verbinding voor diersoorten met 

uitzondering van het ree tot stand komt. De noodzaak voor de aanleg van een ecoduct over de Biltse 

Rading door de gemeente Utrecht komt met dit besluit ook te vervallen. Hier kan evenals bij de N237 

Griftenstein dan ook worden volstaan met een kleine faunavoorzieningen. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Realisering van 3 ecoducten in de coalitieperiode/efficiënte inzet van  middelen voor ontsnippering. 

 

Financiële consequenties 

Het coalitieakkoord gaat uit van realisering van 3 ecoducten in de periode tot 2015 te financieren uit 

de  middelen, die beschikbaar komen vanuit de versobering van Groot Mijdrecht Noord en overige 

posten uit het Overdrachtsdocument. Op basis van deze posten is een bedrag van €11,5 mln 
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beschikbaar voor de aanleg van deze 3 ecoducten in de vorm van de Reserve Ecoducten. Daarnaast 

is/komt op basis van het AVP voor ontsnippering een bedrag van €5,3 mln beschikbaar ( €4 mln 

uitplaatsing benzinestations, € 1mln Biltse Rading- subsidie en €0,3 mln uitwerking ecoducten). 

Uitgaande van eerdere ervaringen en ervaringen elders is een bedrag van €5 mln per ecoduct nodig. 

Mede gelet op recente ervaringen bij rijksecoducten mag worden aangenomen dat  door gezamenlijke 

aanbesteding van deze projecten belangrijke kostenbesparingen mogelijk zijn. 

De financiering van verkeersmaatregelen vindt conform het coalitieakkoord plaats via het SMPU. 

 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  

De afspraak over de 3 te realiseren ecoducten in deze collegeperiode maakt deel uit het 

Coalitieakkoord 2011-2015. Naar de betrokken maatschappelijke partners bij het ecoduct N237 – de 

gemeenten Utrecht, De Bilt en Zeist, het Utrechts Landschap, Hoogheemraadschap de Stichtse 

Rijnlanden – zijn de afgelopen jaren (bestuurlijke) verwachtingen gewekt over de realisering van grote 

ecopassages bij de N237 en Biltse Rading. Deze verwachtingen moeten worden bijgesteld, omdat de 

ecologische winst niet zo groot blijkt te zijn als verwacht en eenzelfde investering op de nieuw 

voorgestelde locatie meer bijdraagt aan de provinciale ambities voor het verbinden van natuur.   

 

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 

Bij de keuze welk ecoduct te realiseren in deze statenperiode in de plaats van het ecoduct N237, is 

naast het voorgestelde ecoduct N234 Pijnenburg primair gekeken naar geprogrammeerde maar nog 

niet gerealiseerde ecoducten, die in de noord-zuid en de oost-west ecologische corridor liggen. Bij de 

keuze zijn vervolgens aspecten als gebruiksintensiteit van de betrokken wegen, verkeersveiligheid en 

dan met name de mate waarin “valwild” optreedt en de aansluiting op bestaande of  in voorbereiding 

zijnde ecopassages. In de toelichting bij dit voorstel is dit verder uitgewerkt. 

 

Uitvoering motie Stand van zaken uitvoering ecoducten 

Uw Staten hebben op 18 april 2002  de motie project Hart van de Heuvelrug aangenomen. In de 

Halfjaarrapportage van 2007( zie bijlage 4) is de tussenstand van de uitvoering van het onderdeel 5 

ecoducten aan uw Staten gerapporteerd. In de bij dit Statenvoorstel behorende  Toelichting vindt u de 

stand van zaken van de uitvoering en in Bijlage 4 bij de toelichting het overzicht  daarvan. Wij gaan 

ervan uit dat wij de motie met deze heroverweging afgehandeld hebben. 

 

Voorgesteld wordt te besluiten om: 

 

1. De aanleg van ecoducten over de N226  (Maarsbergen-Leersum) en de N227 (Maarn-Doorn, zoals 

deze was afgesproken in het coalitieakkoord, te herbevestigen. 

2. Vanwege de effectiviteit van de investering in plaats van een ecoduct over de N237 Griftenstein te 

kiezen voor een ecoduct over de N234 Pijnenburg. 

3. Op de locatie N237 Griftenstein als bedoeld onder  2 in plaats van een ecoduct kleine 

faunavoorzieningen te realiseren voor diersoorten met uitzondering van het ree. 

4. De geplande ontsnippering van de resterende N-wegen door middel van verkeersmaatregelen 

gecombineerd met kleine faunapassages, conform het coalitieakkoord, ongewijzigd uit te voeren 

in het kader van het SMPU 

 

Gedeputeerde Staten, 

 

voorzitter, R.C. Robbertsen 

secretaris, H. Goedhart 
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 Ontwerp-besluit 

 

 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 22 april 2013; 

 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 5 maart 2013, afdeling FLO, nummer 80DEBF4D; 

 

Gelezen  de toelichting op dit voorstel; 

 

Overwegende dat de ontsnippering van natuurgebieden die deel uitmaken van de Ecologische 

Hoofdstructuur een van de belangrijkste thema’s ter uitvoering van het natuurbeleid, m.n op de 

Utrechtse Heuvelrug ;  

 

Gelet op de afspraken die hierover in het Coalitieakkoord 2011 -2015 zijn vastgelegd waar het gaat om 

het realiseren van 3specifiek benoemde ecoducten in deze statenperiode;  

 

Besluiten:  

 

1 De aanleg van ecoducten over de N226  (Maarsbergen-Leersum) en de N227 (Maarn-Doorn 

zoals deze was afgesproken in het coalitieakkoord,  te herbevestigen. 

 

2. Vanwege de effectiviteit van de investering in plaats van een ecoduct over de N237 Griftenstein 

te kiezen voor een ecoduct over de N234 Pijnenburg. 

 

3. Op de locatie N237 Griftenstein als bedoeld onder 2  in plaats van een ecoduct kleine 

faunavoorzieningen te realiseren voor diersoorten met uitzondering van het ree. 

 

4. De geplande ontsnippering van de resterende N-wegen door middel van verkeersmaatregelen 

gecombineerd met kleine faunapassages, conform het coalitieakkoord, ongewijzigd uit te voeren 

in het kader van het SMPU 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

 

 

Griffier, 
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Toelichting op de Heroverweging ecoducten coalitieakkoord 

 

Inleiding 

Eén van de belangrijkste doelen in natuurbeleid van de provincie is de realisering van de Ecologische 

Hoofdstructuur. De EHS is een stelsel van grotere aaneengesloten natuurgebieden. Hierbij staat  het vergroten en 

verbinden van bestaande natuurgebieden centraal. Doel is garanderen dat de gebieden in de EHS duurzaam in 

stand worden gehouden ten behoeve van de daarbinnen levende soorten. Voor een deel gaat het daarbij om 

gebieden en soorten waarvoor Nederland op grond van  internationale verdragen de verplichting tot duurzame 

instandhouding is aangegaan ( bijvoorbeeld Natura 2000-gebieden). 

De provincie Utrecht ziet de diversiteit aan  natuurgebieden als een van haar kernkwaliteiten. 

 

Utrecht kent door haar centrale ligging een dicht netwerk aan infrastructurele voorzieningen. Deze infrastructuur 

doorsnijdt ook belangrijke natuurgebieden en levert daardoor voor vele soorten grote en vaak  onneembare 

barrières op. Dat geldt vooral voor de grote infrastructuur in de vorm van rijkswegen, spoorwegen en provinciale 

wegen. Om die barrièrewerking op te heffen (en om de verkeersveiligheid te optimaliseren)  zijn voor de grotere 

diersoorten zogenaamde ecopassages nodig in de vorm ongelijkvloerse voorzieningen als ecoducten en 

ecotunnels en/of  kleinere faunavoorzieningen zoals dassentunnels.  

Vooral op de Utrechtse Heuvelrug, na de Veluwe het grootste aangesloten natuurgebied van Nederland, is 

ontsnippering de belangrijkste ambitie voor het natuurbeleid . Die ambitie  ligt er zowel voor de rijks 

infrastructuur als de provinciale infrastructuur. Afstemming van ambities en wijze van uitvoering daarvan  door 

de verschillende betrokken partijen ( Rijkswaterstaat, Prorail , provincies en gemeenten) is hierbij wezenlijk.  

 

Kaders voor  de heroverweging 

Tot en met 2011 hebben wij 7 ecoducten/-tunnels aangelegd of in voorbereiding genomen. In het 

Coalitieakkoord 2011-2015 is de afspraak vastgelegd om daar nog 3 ecoducten aan toe te voegen. De afspraak 

luidde als volgt: 

 

Ecoducten  

Bij drie van de geplande ecoducten is het nemen van verkeersmaatregelen niet toereikend om te voldoen 

aan de ecologische doelen. Dit zijn de projecten N226 Maarsbergen-Leersum, N227 Maarn-Doorn en 

N237 Utrechtseweg Griftenstein. Deze willen wij deze Statenperiode realiseren. Bij de overige projecten 

kiezen wij voor het treffen van verkeersmaatregelen in combinatie met de aanleg van kleine 

faunapassages, tenzij zwaarwegende verkeersveiligheidsoverwegingen dit onmogelijk maken.  

 

Dit voorstel heroverweging  ecopassages  gaat over de  afspraak om 3 specifieke locaties door middel van 

ecoducten in deze collegeperiode te realiseren. 

De invulling van het tweede onderdeel van de genoemde afspraken uit het coalitieakkoord  - de ontsnippering 

van de resterende geplande N-wegen  door  het treffen van verkeersmaatregelen in combinatie met de aanleg van 

kleine faunapassages , tenzij zwaarwegende verkeersveiligheidsoverwegingen dat onmogelijk maken – wordt 

ongewijzigd uitgevoerd o.a in het kader van het SMPU.  

 

Gewijzigde omstandigheden en beleidsinzichten. 

De noodzaak van heroverweging van het eerste deel  van de afspraak uit het coalitieakkoord  ligt in het feit, dat 

sinds 2011 sprake is van gewijzigde omstandigheden en (beleids)inzichten. Dat maakt het noodzakelijk om  

opnieuw te  bepalen welke 3 van de geprogrammeerde ecoducten in deze periode worden gerealiseerd. 

Die omstandigheden en inzichten zijn de navolgende.  

 

1. De ecologische ambities voor de EHS zijn op basis van het Akkoord van Utrecht in een aantal gebieden  

bijgesteld.  

2. De geformuleerde provinciale beleidsambities voor  de zogenaamde grote hoefdieren, zoals het Edelhert  

(PS 2012 Nota Grote Hoefdieren). 

3. De toename aan verkeersslachtoffers onder wild (valwild) en de kennis over de locaties waar dat het 

geval is;  

4. Uitvoeringsproblemen bij de realisering van de afgesproken 3 ecoducten; 

5. De vorderingen van de uitvoering door de relevante  partners  van ontsnipperingsmaatregelen zoals 
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RWS, Prorail en provincie Noord-Holland.  

 

 

 

Stand van zaken uitvoering ecopassages. 

Het provinciale beleid heeft  geleid tot realisering of in voorbereiding nemen van 7 ecoducten. Voorbeelden 

hiervan zijn de Treeker Wissel over de N226 (Leusden-Maarn),  de wildovergang N225 bij de Plantage Willem 

III  (Leersum-Rhenen) en het ecoduct Beukbergen bij Huis ter Heide over de N237. (zie bijlage 1 ) 

Naast de provinciale ambities zijn ook ambities van het rijk en Prorail van belang om de ontsnipperingsdoelen te 

halen . Het rijk en Prorail hebben de ontsnipperingsambities voor  rijsks- en spoorwegen vastgelegd in het 

Meerjarenprogrammar Ontsnippering MJPO (zie bijlage 2 kaart MJPO). Ook de ambities van de aangrenzende 

provincies zijn hier belangrijk: dat geldt met name voor Noord-Holland (Heuvelrug en Oostelijke Vechtplassen) 

en Gelderland (Vallei en Heuvelrug). Elk van de partijen legt schakels aan in de grote ecologische corridors; 

schakels die met elkaar  zorgen voor het aaneensluiten van de natuurgebieden. De partijen hebben in hun beleid 

ook afspraken gemaakt over de wijze van uitvoering zoals bijvoorbeeld de doelsoorten waarvoor de 

verbindingen geschikt moeten zijn.  

 

De afgelopen jaren is door de genoemde  partijen een groot deel de ambities gerealiseerd. Dat geldt vooral  op de 

Heuvelrug ( waar het “zwaartepunt” van deze ambities  ligt). Zo zijn de afgelopen jaren grote ecoducten 

gerealiseerd of in voorbereiding op de A28 ( Leusden, Huis ter Heide), A12 ( Mollebos en Rumelaar) 

A27 ( Zwaluwenberg) A1( Blaricum NH) en over de spoorlijnen Utrecht-Arnhem (A12-ecoducten), Utrecht 

Hilversum ( Zwaluwenberg), Utrecht-Amersfoort (Ophees). Noord-Holland en gemeente Hilversum  starten  met 

de realisering van een ecoduct over N417 ( Utrecht-Hilversum). 

 

Het resultaat van deze inspanningen van alle betrokken partijen is dat er op Heuvelrug een grote ecologische 

noord-zuid corridor (Rhenen-Naarden) aan het ontstaan is en een oostelijke corridor Heuvelrug-Veluwe. Binnen 

die corridors ontbreken enkele schakels met name op het Utrechtse deel van de Heuvelrug. In bijlage 3 is dat 

beeld gevisualiseerd (kaart ligging ecoducten coalitieakkoord). Op deze kaart zijn de 3 ecoducten die in het 

Coalitieakkoord  zijn aangewezen om te worden gerealiseerd in deze periode apart aangegeven. 

 

De heroverweging. 

Wij hebben bij de heroverweging de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 

 De financiële middelen voor de realisering van ecoducten  zijn beperkt en zijn specifiek benoemd in het 

coalitieakkoord; 

 Bestuurlijke afspraken en daarbij gewekte verwachtingen worden zoveel mogelijk gerespecteerd 

(bijvoorbeeld in de AVP-gebiedsprogramma’s, Hart van de Heuvelrug, het Beheersplan Nationaal Park 

Utrechtse Heuvelrug en het SMPU) 

 Realisering in deze periode moet redelijkerwijze mogelijk zijn; 

 Verkeersveiligheid staat voorop bij de te treffen maatregelen; 

 Er wordt zoveel mogelijk aangesloten op gedane ecologische investeringen.  

 

Het Coalitieakkoord gaat uit van  de realisering in deze periode van  3ecoducten/ecotunnels: namelijk bij de 

N237 Griftenstein (in combinatie met een ecopassage over de aansluitende Biltse Rading (gemeente Utrecht) en 

ecoducten over de N226 en N227 in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. 

 

De  N226 (Maarsbergen-Leersum) en de N227 (Maarn- Doorn). 

Wij willen deze ecoducten op korte termijn in uitvoering te nemen door opdracht te geven voor het opstellen van 

nadere ontwerpen. Wij geven daarmee uitvoering aan het provinciale beleid en de afspraken in het 

Coalitieakkoord op dit punt. 

Beide ecoducten vormen essentiële (ontbrekende) schakels in de ecologische noord-zuid corridor in het 

Nationaal Parkgebied. Dat geldt met name  voorde aansluiting op de rijksecoducten Mollebos en Rumelaar op de 

A12. 

Tot voor kort werden wij in de uitvoering van dit onderdeel van de afspraak uit het coalitieakkoord 

geconfronteerd met ontwikkelingen in het direct aansluitende gebied zuidelijk van het rijksecoduct Mollebos, die 

het ecologisch functioneren van het rijksecoduct ernstig zouden kunnen belemmeren (eigendomssituatie, 

bestaand recreatief gebruik). Om bestaande investeringen zoveel mogelijk laten renderen hebben wij gezocht 

naar (financiële) oplossingen. Inmiddels zijn er ontwikkelingen in dit gebied geweest die deze problematiek 
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oplosbaar maken. De realisering van beide ecoducten is daarmee  mogelijk. Daartoe hebben wij dan ook besloten 

om weer vaart  in de uitvoering te brengen. 

 

 

N237 Griftenstein en Biltse Rading ( gemeente Utrecht) 

De precieze locatie van het  te realiseren ecoduct is op basis van onderzoeken reeds vastgesteld. Het ecoduct is 

ingericht voor reewild. Voor de bouw ervan  is de uitplaatsing van  2 benzinestations  aan de N237 noodzakelijk  

(aankoop en sloop). Daarvoor zijn extra  middelen van  € 4 mln  beschikbaar in het AVP. Uitplaatsing blijkt 

echter  niet realiseerbaar  binnen deze collegeperiode (in verband met de lopende contracten met de 

exploitanten). Dat maakt de realisering van dit ecoduct in deze periode niet mogelijk. Verkeersmaatregelen 

gecombineerd met faunavoorzieningen bieden hier geen soelaas omdat de N237 een gebiedsontsluitingsweg met 

2 x 2 rijstroken is. Een ongelijkvloerse oplossing blijft dus op termijn wenselijk uitgaande van de 

oorspronkelijke ecologische doelen voor de corridor Noorderpark en Kromme Rijn. 

Voor effectieve ontsnipperening van deze 

corridor is ook de uitvoering door de gemeente 

Utrecht van een grote  ecopassage voor  de 

Biltse Rading noodzakelijk. Deze  moet voldoen 

aan dezelfde ecologische eisen als het ecoduct 

N237 Griftenstein. In 2007 is met de gemeente 

Utrecht (en het Hoogheemraadschap Stichtse 

Rijnlanden en het Utrechts Landschap  een 

Samenwerkingsovereenkomst gesloten om deze 

ecopassage te realiseren. Daartoe is een subsidie 

van  € 1 mln aan Utrecht toegekend. Afgelopen 

zomer is duidelijk geworden dat Utrecht de 

afgesproken ecopassage niet binnen de 

beschikbare financiële middelen kan realiseren. 

Utrecht ziet mogelijkheden voor  de 

noodzakelijke kosten-reductie door aanbesteding 

als 1 werk van beide ecopassages.  Net als bij de 

N237 zijn ook bij de Biltse Rading  

verkeersmaatregelen geen optie. 

 

Gelet op de noodzakelijke samenhang  tussen  beide wegtrajecten stagneert dus de uitvoering. Daarmee zien wij 

ons gesteld voor een keuze : 

1. of  de realisering van  de beide ecopassages  op langere  termijn na te streven;  

2- of  de ecologische doelen voor ontsnippering van beide wegen naar beneden bij te stellen en te kiezen het 

realiseren van een ecoduct op een ander geconstateerd knelpunt in de ecologische corridors op de Utrechtse 

Heuvelrug. 

 

Wij stellen uw Staten voor in te stemmen met de keuze voor de 2
de

 optie en daarmee dus af te wijken van  de 

afspraak uit het coalitieakkoord op basis van de volgende onderbouwing:  

 

1. De ecologische ambities voor de gebieden in de corridor Noorderpark en Groenraven- zijn bijgesteld. Dat 

rechtvaardigt de keuze om  de voor ontsnippering beschikbare middelen  in te zetten in gebieden met een 

hogere ecologische prioriteit zoals de Utrechtse Heuvelrug. 

2. De kosten om  de oorspronkelijke ambities voor ontsnippering te halen zijn naar verhouding zeer hoog ( 2 

grote ecopassages en hoge kosten aankoop en  sloop 2 benzinestations) .  

3. In beide te verbinden gebieden komt de doelsoort ree al in voldoende mate voor.  

4. Geen van beide locaties zijn locaties zijn hotspots voor valwild (plekken waar veel aanrijdingen met reewild 

plaatsvinden)  

Daarmee kunnen  de beschikbare middelen elders effectiever worden ingezet: namelijk door prioriteit toe te 

kennen aan een van de ontbrekende schakels in de 1 van 2 grote ecologische corridors op de Heuvelrug ( zie 

kaart bijlage 3). Wij stellen daarbij voor om zowel voor de N237 Griftenstein als voor de Biltse Rading te kiezen 

voor het realiseren van kleine faunavoorzieningen  om invulling te geven aan  de bijgestelde ecologische doelen 

voor deze corridor.   
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Ecoduct N234 (Soest-Bilthoven) in plaats van N237 Griftenstein 

 

Uit de kaart Ligging ecoducten coalitieakkoord  (bijlage 3) blijkt dat er in Utrecht nog een aantal schakels in de 2 

grote ecologische corridors op de Heuvelrug ontbreken. 1 van die schakels kan in deze periode gesloten worden 

als de aanleg van het ecoduct N237 niet doorgaat.  

 

 

Uitgaande van de intenties van de afspraak uit 

het coalitieakkoord hebben wij bij de keuze van 

de schakels eerst beoordeeld of  de betrokken N-

weg ontsnipperd kan worden door 

verkeersmaatregelen gecombineerd met kleine 

faunavoorzieningen. Verkeersveiligheid en 

effecten op de doorstroming zijn hierbij 

belangrijke wegingsfactoren. 

Voor de beoordeling van de verkeersveiligheid 

is vooral gekeken naar de mate waarin er 

wildaanrijdingen plaatsvinden (“hotspots”). 

Basis daarvoor zijn de valwild-gegevens van 

Wildbeheerseenheid. Daaruit blijkt dat op de 

Heuvelrug 3 N-wegen eruit springen: naast de 

N226 en N227 is dat N234  Soest – Bilthoven 

bij het landgoed Pijnenburg  (zie kaart valwildlocaties). Wij hebben hierbij ook  meegewogen, dat in de toekomst 

grote hoefdieren, zoals edelherten, op dit deel van de Heuvelrug verwacht mogen worden. Vooral ook gelet op 

de al gerealiseerde en in voorbereiding zijnde verbindingen met name in het zuidelijk deel van de Heuvelrug. 

Zonder ongelijkvloerse ecopassages neemt  de kans op ernstige letselschade bij wildaanrijdingen met deze grote 

dieren toe. 

 

De N234 is een zeer drukke N-weg als oost-westverbinding tussen de A1 en A27. Deze N-weg heeft een hoge 

intensiteit. Veel hoger dan bijvoorbeeld de N416 Elst-Veenendaal (1 van de andere ontbrekende schakels). 

Verkeersmaatregelen op de N234 zullen daarmee de doorstroming op deze drukke verbinding negatief  

beïnvloeden. Dat geldt ook voor N226 De Boom (Woudenberg- Amersfoort) in de oostelijke corridor. 

Bij de N234 is echter van grotere urgentie sprake vanwege het “laatste  schakel” effect: de ecologische 

verbinding tussen het Gooi (ecoducten Zwaluwenberg en N416) en het Utrechtse deel van Heuvelrug (met name 

de ecoducten gerealiseerd in het kader van Hart van de Heuvelrug) wordt daarmee een feit. In de oostelijke  

corridor zijn er nog de nodige ecologische barrières en inrichtingswensen, voordat sprake is van een herstelde 

verbinding. 

               

Kaart valwildlocatie             Wij gaan er bij de N234 vanuit dat 

een ecoduct in dit landschappelijk en 

cultuur-historische  waardevolle deel      

van de Heuvelrug goed inpasbaar is. 

De ervaringen op dit vlak bij de 

inpassing van de ecoducten Treeker 

Wissel en Plantage Willem III 

vormen daarvoor een gedegen basis. 

Belangrijk is hier een zorgvuldige 

locatiekeuze en veel aandacht voor 

een vormgeving, die aansluit op de 

kwaliteiten van de omgeving 

(overgang hoog-laag en nat-droog). 

Op deze wijze biedt een ecoduct een 

kans om weer een opvallend element 

toe te voegen aan de reeds 

gerealiseerde ecoducten en aan dit 

deel van de Heuvelrug. 
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            Dit geheel afwegend stellen wij uw Staten  voor om in afwijking 

van het coalitieakkoord  in deze periode een ecoduct over de N234 te realiseren in plaats van het afgesproken 

ecoduct N237 Griftenstein. 

 

Financiën. 
Het coalitieakkoord gaat uit van realisering van 3 ecoducten in de periode tot 2015 te financieren uit de middelen 

die beschikbaar komen vanuit de versobering van Groot Mijdrecht Noord en overige posten uit het 

Overdrachtsdocument: Reserve Ecoducten €11,5 mln . Daarnaast is er een bedrag van € 5,3  mln voor 

ontsnippering gereserveerd in het AVP. Uitgaande van eerdere ervaringen is een bedrag van €5 mln per ecoduct 

nodig. Wij gaan er (mede gelet op recente ervaringen bij rijksecoducten) van uit, dat door gezamenlijke 

aanbesteding van deze projecten echter belangrijke kostenbesparingen mogelijk zijn.  

De financiering van verkeersmaatregelen vindt conform het coalitieakkoord plaats.. Discussie hierover vindt 

plaats in het kader van het SMPU. 

 

Verdere procedure. 

De aanleg van een ecoduct N234 past in zoverre in het bestaande beleid dat het aansluit bij de eerdere 

programmering, maar afwijkt van de afspraken uit  het coalitieakkoord inzake de 3 te realiseren ecoducten. 

Indien uw staten instemmen met het voorstel met betrekking tot de N234 zullen wij dat met de betrokken 

maatschappelijke partners afstemmen en de noodzakelijke afspraken maken om te komen tot een start van de 

uitwerking van een ecoduct N234. 

 

Bijlagen: 
 

Bijlage 1 Overzicht gerealiseerde en in uitvoering genomen ecoducten/-tunnels 

Bijlage 2 Kaart MJPO 

Bijlage 3 Ligging ecoducten coalitieakkoord 2011-2015                                                                          
Bijlage 4 Uitvoering motie Stand van zaken uitvoering ecoducten 
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Bijlage 1 Overzicht gerealiseerde en in uitvoering zijnde ecoducten. 

N226  Leusden- Maarn Treeker Wissel (gerealiseerd) 

N225 Elst, Plantage Willem III (gerealiseerd) 

N225 Rhenen,Grebbeberg ( in uitvoering) 

N412 Universiteitsweg, (gerealiseerd) 

N237 Huis ter Heide :Beukbergen, (gerealiseerd) 

N237 Soesterberg  Boele Staal ecoduct ( in uitvoering) 

N201 Uithoorn. (gerealiseerd 
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Bijlage  2 Meerjarenprogramma Ontsnippering Rijkswaterstaat en Prorail 
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Bijlage 3 Kaart overzicht heroverweging ecoducten 
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Bijlage 4 Moties en amendementen 

 

Motie project Hart van de Heuvelrug (PS, 18 april 2002) ILG/PRO 

Verzoek aan Gedeputeerde Staten om het project Hart van de Heuvelrug tevens in te vullen met de 

activiteiten met betrekking tot de realisatie van faunapassages/EHS op de Utrechtse Heuvelrug c.q. 

Elster Buitenwaarden. 

 

Uitvoering (melding marap 2007 het volgende) 

Op basis van het nieuwe coalitieakkoord wordt de komende jaren gewerkt aan de realisatie van vier 

ecoducten (N227 Den Treek-Henschoten/Leusderheide, N225 Elst, N237 (Soesterberg) en de Biltse 

Rading). 

Voor het ecoduct bij de N227 Leusderheide is in 2006 is een verkennende studie uitgevoerd en is een 

voorontwerp opgesteld, waarmee alle betrokken partijen hebben ingestemd. Het ecoduct zal worden 

aanbesteed via een Design & Construct-contract (juli 2007). De realisatie van het ecoduct is eind 2008 

dan wel begin 2009 gepland. Voor de realisering van dit ecoduct zijn middelen beschikbaar gesteld via 

de Voorjaarsnota 2006 (€ 4,9 miljoen) en het Stimuleringsfonds (€ 0,1 miljoen).  

Voor het ecoduct bij Elst (N225) is een voorontwerp opgesteld waarmee betrokken partijen hebben 

ingestemd. Tevens is de vergunningenprocedure gestart en bijna afgerond. Middelen zijn beschikbaar 

via de Agenda 2010 (€ 1,5 miljoen) en het Stimuleringsfonds (€ 1,5 miljoen).  

Voor het ecoduct bij Soesterberg (N237) ligt er een voorontwerp. Het definitieve ontwerp is gepland 

in 2009 en de bouw is gepland in 2010. Voor dit project is financiële dekking vanuit de verevening 

Hart van de Heuvelrug.  

Voor de Biltse Rading zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit de Voorjaarsnota 2006 (€ 1,0 

miljoen). De gemeente Utrecht draagt € 0,4 miljoen bij. Het definitieve ontwerp is naar verwachting in 

2007 gereed. De bouw is voorzien in 2008.  

 

Voor het ecoduct bij Beukbergen (N237) is in 2006 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. In het 

voorjaar is een klankbordgroep opgericht van alle betrokkenen. De juiste locatie moet nog de 

instemming van het Landgoed Beukbergen krijgen. Volgens planning moet er in juli 2007 een 

voorontwerp liggen waarmee alle partijen kunnen instemmen. Daarna zal de aanbesteding 

plaatsvinden via een Design & Construct-contract. De kosten zijn geraamd op € 5 miljoen. Hiervoor is 

nog geen dekking. Daartoe volgt zo spoedig mogelijk een voorstel. 

Voorfinanciering vindt plaats door het programmabureau Hart van de Heuvelrug. Een definitief 

financieringsvoorstel wordt ingediend zodra het voorontwerp gereed is. 

 

Bij de planvorming voor de aanleg van een fietspad langs de N225 op de Grebbeberg is gestart met 

een onderzoek naar een gecombineerde aanleg met een faunavoorziening. 

Een faunapassage in de N201 bij Uithoorn zal verder worden meegenomen in de 

bestemmingsplanprocedure en het wegenbouwproject. De kosten van beide projecten zijn geraamd op 

€ 1 miljoen. Bezien zal worden of deze vanuit het SMPU kunnen worden gefinancierd. 

 

 


