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ONDERWERP Schriftelijke vragen ex. Art 47 RvO aan 
het college van GS, gesteld door dhr. 
Dercksen  van de PVV fractie 
betreffende Hart van de Heuvelrug  
(d.d. 30-05-2022). 

Geacht college van Gedeputeerde Staten,  
 
Toelichting: 
Als penvoerder bij de realisatie van de Hart van de Heuvelrug was de provincie betrokken bij de realisatie van 
twee ecoducten.  Beukbergen en Boele Staal. 
Zo’n 4 jaar geleden stelden wij in een PS-vergadering vast dat beide ecoducten leiden naar hekwerken die voor 
de meest dieren, zeker de dieren die beoogd werden om gebruik te maken van de ecoducten, niet passeerbaar 
waren. Bij het Boele Staal ecoduct zijn toen in het hekwerk twee reeën-poortjes geplaatst zodat de dieren nu 
het militair oefenterrein De Vlasakkers kunnen bereiken. 
De PVV fractie heeft over het project de navolgende vragen: 

1. In alle met PS gedeelde documentatie was onderstaande afbeelding hét doel van de ecoducten en de 

herinrichting van de luchtmachtbasis. Klopt dat? 

 

 
 
 

2. Uit documentatie blijkt dat De Vlasakkers, het terrein achter het hek nabij ecoduct Boele Staal met 

twee reeën-poortjes, ook volledig in omheind. Klopt dat? 
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3. De vorige commissaris van de Koning zou zich hard maken jegens defensie om de hekken weg te 

halen, die staan tussen de uitloop van het ecoduct Boele Staal en De Vlasakkers. Wat is daar van 

terecht gekomen en wat is er met PS daarover gecommuniceerd? 

4. Uit documentatie blijkt dat de doelstelling dat de Oostelijke route (voor grote dieren) zou samenkomen 

met de Westelijke route (kleine dieren) niet is gerealiseerd aangezien de gebieden elkaar helemaal 

niet raken mede omdat het volledig doodloopt op De Vlasakkers. Klopt dat en wanneer is PS specifiek 

geïnformeerd over het niet halen van de doelstellingen? 

5. Was er helemaal niet nagedacht over die omheining van De Vlasakkers ondanks de vele miljoenen die 

er mee gepaard gingen, onder andere voor het uitkopen van een sauna? Hoe bestaat het dat er 

peperdure ecoducten worden aangelegd die doodlopen op tal van hekken?  

6. Is dit expliciet gemeld aan PS? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer? 

7. Viridis deed een scan maar een deel van de door de Provincie aangeleverde literatuur zou onder 

embargo staan. Welke documenten staan onder embargo en waarom? Graag krijgen wij deze 

literatuur als bijlage ter beschikking bij de beantwoording op deze vragen. 

8. De grote dieren die via het ecoduct doodlopen in De Vlasakkers, gaan die ook via de reeën-poortjes 

weer terug? Is dat gemonitord?  

9. In de natuurscan is een afbeelding opgenomen van een reeën-poortje. 

 
Het gaas lijkt tussen de paaltjes door te lopen net als het prikkeldraad op het hek. Hoe passeert een 
ree dit hekwerk? 

 
10. De provincie is verantwoordelijk voor de monitoring van het ecoduct Beukbergen en het aansluitende 

terrein Landgoed Beukbergen. Dat is sinds de opening in 2009 niet gebeurd. Waarom niet? Hoe kan 

het functioneren van het ecoduct beoordeeld worden zonder monitoring, zoals in de scan staat?  

11. Het ecoduct Beukbergen mondt uit op het Landgoed Beukbergen. Wij stelden 4 jaar geleden al vast 

dat ook dit landgoed aan de Noordzijde volledig is afgesloten met een hekwerk bij Camp New 

Amsterdam. Is dat nu 13 jaar later nog steeds zo? Hoe kunnen dieren dan migreren naar het Noorden 

zoals de bedoeling van het project was? Tal van diersoorten kunnen onmogelijk dit hek passeren. 

12. Klopt het dat o.a. de bunzing, vos en boommarter gebruik maken van de ecoducten?  
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13. Klopt het dat deze dieren graag weidevogels verorberen?  

14. Als klaarblijkelijk het doel van de ecoducten is dat deze dieren migreren over de voormalige 

luchtmachtbasis, hoe verhoudt zich dat dan tot de wens om weidevogels te laten floreren? 

15. Als deze predatoren de weidevogels en hun nesten verorberen, hoe verhoudt zich dat dan tot de 

afsluiting van de start- en landingsbaan voor mensen, die de broedende vogels anders zouden 

verstoren?  

16. De wetenschap meldt dat het weren van bijvoorbeeld de vos voor de weidevogelstand goed zou zijn. 

Do ditch‐side electric fences improve the breeding productivity of ground‐nesting waders? - Verhoeven 

- 2022 - Ecological Solutions and Evidence - Wiley Online Library 

Waarom legt de provincie dan infrastructuur aan die fnuikend is voor de weidevogelstand doordat het 
de vos faciliteert?  

17. Over Camp New Amsterdam zou alsnog een doorgang worden gerealiseerd om dieren de 

mogelijkheid te bieden om van Landgoed Beukbergen de luchtmachtbasis op te komen. Zijn die 

plannen concreet? Hoe zien die er uit? Wat gaat dat kosten? Was al het geld voor groen niet al 

uitgegeven. Waarom komt men daar u 13 jaar na de opening van ecoduct Beukbergen mee? Waarom 

was hier niet over  nagedacht terwijl het miljoenenprojecten waren? 

18. Kunnen we concluderend vaststellen dat van de beoogde doelstellingen, het laten migreren van dieren 

naar het Noorden, zoals gecommuniceerd met PS, weinig terecht is gekomen nu de Vlasakkers 

volledig zijn afgesloten en ook het hek bij Camp New Amsterdam nog steeds de dieren tegen houdt? 

Zo nee, waarom niet? 

19. Zijn er nog investeringen gepland en hoe verhoudt zich dat met de mededelingen aan PS dat al het 

geld voor “groen”is uitgegeven? 

20. Hoe lang gaat het nog duren voordat het bestemmingsplan voor de kavels aan de Dolderseweg is 

aangepast? Moet dat echt 4 jaar duren? Zo ja waarom? 

 

 

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend, 
 
R. Dercksen 
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