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Onderwerp Statenbrief: 
Robuuste verbinding Veluwe – Utrecht en ecoduct A1 Terschuur GS  
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting 
Op 24 juni jl. heeft er overleg plaatsgevonden tussen de gedeputeerden Hanke Bruins Slot van de provincie 
Utrecht en Peter Drenth van de provincie Gelderland over de robuuste verbindingszone Veluwe - Utrechtse 
Heuvelrug en een ecoduct over de A1 bij Terschuur. Wij informeren u hierbij over de uitkomsten van dit overleg.  
 
Inleiding  
De aanleiding voor het bestuurlijke overleg is de met ruime meerderheid aangenomen Motie 12 Groene Loper 
voor een Robuuste verbinding met de Veluwe d.d. 17 maart 2021 door Provinciale Staten van Utrecht. In het 
bestuurlijk overleg met de provincie Gelderland is gesproken over de mogelijkheden voor realisatie van een 
robuuste verbindingszone Veluwe – Utrechtse Heuvelrug met een ecoduct over de A1 bij Terschuur en daarover 
een conferentie te organiseren.  
 
Toelichting 
Tijdens het bestuurlijke overleg is gevraagd welke mogelijkheden de provincie Gelderland ziet om de ambities 
van de ingediende motie met betrekking tot het realiseren van een robuuste verbindingszone tussen de Veluwe 
en de Utrechtse Heuvelrug met een ecoduct over de A1 bij Terschuur uit te voeren en wat de provincie Utrecht 
kan doen om dit te bevorderen.  
 
In 2013 is bij de herijking van de toenmalige Ecologische Hoofdstructuur EHS de robuuste ecologische verbinding 
Veluwe Heuvelrug geschrapt. In het Meerjarenprogramma Ontsnippering MJPO van het Rijk was in dit kader een 
ecoduct voorzien over het spoor Amersfoort - Apeldoorn en de rijksweg A1 bij Terschuur in de provincie 
Gelderland. Bij de afsluiting van het MJPO in 2018 is het genoemde ecoduct vervallen bij Terschuur, mede omdat 
de robuuste ecologische verbinding niet meer voorzien was.  
 
Bij de begrotingsbehandeling is de motie art. 33 Reglement van Orde, Robuuste verbinding tussen de Veluwe en 
de Utrechtse Heuvelrug, Provinciale Staten van Gelderland d.d. 3 maart 2021 ingediend. De motie is verworpen. 
Ook is bij de herziening van de omgevingsvisie in de provincie Gelderland de ecologische verbindingszone en het 
ecoduct Terschuur over de A1 aan de orde geweest.  Gedeputeerde Peter Drenth heeft de Staten toen mondeling 
geïnformeerd dat de provincie Gelderland nu niet actief inzet op een ecoduct bij Terschuur. De prioriteiten bij de 
provincie Gelderland liggen namelijk bij de afronding van het Gelders Natuurnetwerk GNN, de Natura 2000 
opgaven en de stikstofopgaven.   



 
  

De provincie Gelderland benadrukt dat zij in de Vallei investeert in waardevolle natte natuur die daar onder 
invloed van kwel van de Heuvelrug en Veluwe aanwezig is. De provincie Gelderland geeft aan een bosverbinding 
tussen de twee droge gebieden nabij Terschuur en de Utrechtse Heuvelrug vanuit ecologisch perspectief niet 
zinvol te vinden. Een dergelijke verbinding kan wel functioneren voor het edelhert, maar dat heeft voor Gelderland 
geen prioriteit. Het edelhert floreert in Gelderland.  
 
In Gelderland zijn veel bestaande woningen, agrarische bedrijven en wegen in het gebied van de mogelijke 
verbindingszone die een robuuste verbindingszone kostbaar maken.  
 
Bij een financiële en inhoudelijke afweging door de provincie Gelderland en prioriteiten vanuit het natuurbeleid, 
valt Terschuur af en zet zij in op de zuidelijke route via de uiterwaarden Rhenen – Wageningen – Renkumse 
Beekdal met een ecologische passage aan de Provincialeweg N225 Wageningen - Renkum om een 
natuurverbinding naar de uiterwaard te maken. De samenwerking tussen de provincies Gelderland en Utrecht,  
met betrekking tot de zuidelijke ecologische verbinding, loopt goed. Helaas hebben wij moeten constateren dat er 
op dit moment geen draagvlak is om gezamenlijk stappen te zetten naar de realisatie van een robuuste 
ecologische verbinding Utrechtse Heuvelrug – Veluwe ter hoogte van Terschuur nabij de A1.     
 
Vervolgprocedure / voortgang 
In de eerder genoemde motie 12 staat ook de opdracht om een conferentie te organiseren. Gezien de huidige 
opvatting van GS van Gelderland is dit op dit moment niet opportuun. Echter, wij beschouwen de motie nog niet 
als afgedaan voor het geval zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. 
 
Bijlage 
Motie 21M10 D’66 PS Gelderland e.a. Robuuste verbinding tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug.   
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