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Inleiding 

In het kader van de ontsnippering van natuurgebieden heeft de provincie Utrecht aan de minister van 
LNV toegezegd (brief 7 juni 2005) de knelpunten tussen de onderliggende provinciale infrastructuur 
en de E.H.S. voor haar rekening te nemen. 
Met de bouw van de ecopassage onder de N225 bij Elst wordt een essentiële bijdrage geleverd aan 
deze toezegging. De voorbereidingen voor de bouw van de ecopassage hebben de afgelopen jaren 
plaatsgevonden onder de vlag van het Agenda 2010 project Stichtse Lustwarande. Dit ter nadere 
invulling van de statenmotie die is aangenomen bij de vaststelling van het Programma Agenda 2010 (8 
april 2002), waarin wordt opgeroepen in dit project de verbinding Utrechtse Heuvelrug – Elster 
Buitenwaarden op te nemen. 
 
Op 9 januari 2007 is door GS een bestedingsvoorstel vastgesteld voor financiering van de uitvoering 
van het project. Hierbij is uitgegaan van een kostenverdeling tussen middelen uit het Structuurfonds 
(Agenda 2010) en uit het Stimuleringsfonds (t.b.v. van Ecoducten) op een 50/50 basis. Bij het 
opstellen van het bestedingsvoorstel was er van uitgegaan dat de middelen uit het stimuleringsfonds 
reeds beschikbaar waren gesteld door PS, vandaar dat er opdat moment geen statenvoorstel is 
ingediend. In de loop van 2007 is gebleken dat er voor deze ecopassage wel € 1,5 miljoen was 
gelabeld in het stimuleringsfonds, maar dat dit geld nog niet beschikbaar is gesteld door PS. Middels 
dit statenvoorstel wordt PS alsnog verzocht om van deze € 1,5 miljoen alsnog € 1,2 miljoen 
beschikbaar te stellen voor de realisatie van de ecopassage bij Elst.   
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Ecopassage 
Momenteel is de uitvoering van de bouw reeds gestart, in het voortraject zijn de benodigde 
vergunningen verkregen en is het ontwerp verder uitgewerkt. Hieronder is een artist impression 
weergegeven van de ecopassage. 
 

Bij de bouw van de ecopassage blijft de weg (N225) op zijn oorspronkelijke hoogte liggen en wordt de 
passage onder de weg uitgegraven (na ondersteuning van de weg). Hiermee wordt gebruik gemaakt 
van de unieke omstandigheden op deze locatie, aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug. Met deze 
ondergraving loopt het smelwaterdal van Plantage Willem III door naar de Elster Buitenwaard en 
ontstaat een grootschalige ecologische verbinding tussen Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en het 
Rivierengebied.   
 
Conform de planning kan de ecopassage vóór de zomervakantie van 2008 opgeleverd worden. 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht 
 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 oktober 2007, afdeling WEG, nummer 
2007INT209802; 
 
Overwegende; dat het budget voor de ecopassage bij Elst reeds is gelabeld in het Stimuleringsfonds 
(PS 10 april 2006) en dat momenteel de uitvoering van dit project plaatsvindt. 
 
Besluiten:   
 
€ 1.200.000,-- beschikbaar te stellen vanuit het Stimuleringsfonds ten behoeve van de realisatie van de 
Ecopassage bij Elst. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
Provinciewet 
Beoogd effect 
Creëren van een ecologische verbinding tussen Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en de 
uiterwaarden van de Lek.  
Argumenten 
-
Kanttekeningen 
-
Financiën 
In het Stimuleringsfonds is  € 1,5 miljoen gelabeld voor deze ecopassage. 
Realisatie 
Het project is reeds in uitvoering, oplevering gepland vóór de zomer van 2008 
Juridisch 
n.v.t. 
Europa 
Werk is aanbesteed conform de Europese aanbestedingsnormen.  
Communicatie 
De ecopassage bij Elst is de eerste grote faunavoorziening die door de provincie gerealiseerd gaat 
worden. Rond de uitvoering en de oplevering van deze ecopassage zal samen met de afdeling 
communicatie een programma  worden opgesteld om de buitenwereld breed te informeren over deze 
activiteit.  

Bijlagen 
Onderbouwing kosten Ecopassage Elst. 

 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, drs. H.H. Sietsma 
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