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Geacht college van Gedeputeerde Staten, 
 
De N237 tussen de Berekuil in Utrecht en de kruising met de Soestdijkseweg Zuid in De Bilt wordt 
momenteel heringericht. Aan het Utrechtse deel wordt op dit moment volop gewerkt, het Biltse deel zal 
vermoedelijk na de jaarwisseling volgen.  
 
Dit is het deel waar één van de drie ecoducten gepland is waar het college in zijn coalitieakkoord afspraken 
over gemaakt heeft. Het ecoduct moet het landgoed Sandwijck (en daarmee de natuur in het stroomgebied 
van de Kromme Rijn) verbinden met het zogeheten Centenlaantje, de Hoogekampse Plas en het 
Noorderpark. Het speelt daarmee een sleutelrol in de verbinding van belangrijke natuurgebieden in onze 
provincie. 
 
Ten behoeve van dit ecoduct hebben de provincie en de gemeente De Bilt in 2006 het zogeheten 
Rodemterrein aangekocht voor een bedrag van circa €1,5 miljoen. Volgens de oorspronkelijke berekeningen 
van de gemeente  zouden de meerkosten voor de provincie €450.000 bedragen.  
Omwonenden hebben contact gehad met het ambtelijk apparaat van de provincie, en daarbij is hen 
medegedeeld dat de bouw van het ecoduct niet zal worden gecombineerd met de herinrichting van de 
Utrechtseweg. 
 
De SP heeft daarom de volgende vragen. 
Vragen 
 

1. Bent u nog voornemens het ecoduct bij het voormalige Rodemterrein te realiseren? Indien nee, 
waarom niet? Wat gaat u doen met het aangekochte terrein? Indien ja, is die realisatie nog 
afhankelijk van externe factoren? Indien ja, welke? Kunt u dat toelichten? 



2. Welke kosten voorziet u bij de realisatie van het ecoduct? Welke meevallers kunt u realiseren 
wanneer u de aanleg van het ecoduct combineert met de herinrichting van de Utrechtseweg? 
 

3. Bent u bereid beide ingrepen te combineren? Indien nee, waarom niet? 
 

Namens de SP en hoogachtend, 
 
A.M.C. Mineur 


