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Aan de statencommissie Ruimte, Groen en Water van de provincie Utrecht 
t.a.v. de heer H. Schoen, adjunctgriffier Provinciale Staten van Utrecht 
 

Onderwerp: faunapassage Utrechtse weg / Griftenstein 
 
Maartensdijk/Amerongen, 4 april 2013 
 

Geachte commissie, 

Op 8 april bespreekt u het voorstel om de beoogde faunapassage over de Utrechtse weg bij de 
werken van Griftenstein ( N 237) niet aan te leggen c.q. sterk te versoberen. Wij hebben u eerder (dd 
11 juni 2012) geïnformeerd over wederom een doodgereden das, inclusief de foto’s ter plekke, en u 
verzocht zich te beraden op het spoedig realiseren van een faunapassage. 

De Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi begrijpt dat haalbaarheid en betaalbaarheid 
belangrijke componenten zijn om de plannen voor een ecoduct onder/over de N237 te 
heroverwegen. Wij betreuren dat de sanering van de benzinestations aan beide zijden van de weg 
deel uitmaakt van het oorspronkelijke plan, en daarmee een grote financiële belasting vormt, evenals 
van het volume van deze in het coalitieakkoord opgenomen passage (35 x 14 x 2,5 meter). Dit 
kostbare plan dreigt het zicht te belemmeren op waar het eigenlijk om gaat bij de aanleg van 
corridors voor wilde planten en dieren. 

In onze opvatting moet centraal staan, dat in de omgeving van de stad Utrecht dringende noodzaak 
is tot het realiseren van robuuste, blijvende ecologische verbindingszones. De natuur tussen 
Oostbroek en Westbroek is sterk versnipperd en wordt doorsneden door brede drukke wegen, 
spoorlijnen en bebouwing. Aan de basis van de plannen voor faunapassages ligt dan ook een 
principiële keuze voor versterken van de groene en blauwe verbindingen langs Utrecht. Deze 
principiële keuze, die u eerder nadrukkelijk gemaakt heeft, dreigt nu verlaten te worden, door het 
schrappen van de passage over de Utrechtse weg bij de Werken van Griftenstein. Deze passage is de 
enige mogelijkheid voor dassen om hun burcht aan de oostkant van Utrecht te bereiken, resp. via 
deze te fourageren in geschikt kleinschalig landbouwgebied. 

Wij bepleiten  dat u het principe van stevige ecologische verbindingen niet loslaat. Een goede, 
robuuste verbinding tussen Oostbroek en Westbroek blijft een basale opgave, als we de natuur 
rondom Utrecht daadwerkelijk willen beschermen en rijk en ecologisch interessant willen behouden. 
Een verbinding over (onder) de Utrechtse weg bij de Werken van Griftenstein is daar een essentieel 
onderdeel van, evenals de in noordwestelijke richting hierop aansluitende verbinding over/onder de 
Biltsche Rading. Alleen zo ontstaat een ecologische verbindingszone, die essentieel is voor de 
ecologische hoofdstructuur rondom Utrecht (oost-noordwest). 
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Dat neemt niet weg, dat  –welk besluit u ook neemt ten aanzien van de planning van de diverse 
provinciale faunapassages-  er naar de mening van de Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi 
hoe dan ook een “noodoplossing” gezocht moet worden voor de dassen die op hun 
oversteekplaatsen (”wissels”) worden doodgereden. Het is niet alleen slecht voor het voorbestaan 
van de dassenpopulatie (wettelijk beschermd door de Flora en Faunawet), maar ook een bewijs dat 
hier sprake is van een belangrijke ecologische verbinding (dassen zijn immers te beschouwen als 
gidssoorten van een rijk biotoop). Bovendien is er gevaar voor de verkeersveiligheid op o.a. de 
Utrechtse weg en de Biltse Rading. Een minimale passage in de vorm van een buis van 30 of 40 cm 
diameter, zou dan ook op korte termijn een oplossing moeten zijn voor deze knelpunten. Uiteraard 
in combinatie met een geleidend hekwerk langs de wegbermen. Ook willen wij erop aandringen dat 
de verrommeling ter plaatse wordt bestreden, zolang er geen goede natuurbestemming in dit gebied 
is gerealiseerd. Dit allemaal in het zicht van een blijvende, stevige, groen/blauwe ecologische 
verbinding met inbegrip van begeleidende beplanting en water, die voorziet in een degelijk netwerk 
van rijke natuur rondom Utrecht. 

We verzoeken u onze opvattingen mee te wegen in uw beraadslaging in uw commissie. 

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van de Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ’t Gooi, 
 
Annemieke Roestenberg, secretaris 
Ton Meijer, voorzitter 
 

 

 

 


