
Wegnr. Locatie Maatregelen 

Specificatie van de 

kosten Status Ree als doelsoort 

Hotspot Valwild 

reeën Kostendrager 

Indicatie van de 

kosten

Uitvoering gepland 

2020 - 2021 

Financiering is 

geprogrammeerd

N212

hm 0.5 en km 1.5 

Dwarstochten

Looprichels en 

raster voor otter

looprichels € 20.000 

raster voor otter € 

5.000,00 in uitvoering nee nee wegenproject € 50.000,00

N226 hm 59.3

kleine faunatunnel 

met raster in voorbereiding nee nee

Mobiliteitsprogram

ma € 35.000,00

N226 nader te bepalen ecoduct 5.000.000,00 in voorbereiding ja ja Ontsnippering 2.0 € 5.000.000,00

N237 hm 77.2 - 78.10 dassenraster 

800 m dassenraster 

x € 30,- =24.000,- in uitvoering nee nee

Mobiliteitsprogram

ma € 20.000,00

Totaal 

geprogrammeerd 5.105.000,00

Uitvoering 2021 -

2028

Uitwerking en 

monitoring

Uitwerking 

knelpunten 

Heuvelrug 2020 - 

2021 Nwegen Heuvelrug

Technische en 

financiële 

uitwerking

20.000 Hart van de 

Heuvelrug € 

20.000,00 N-wege 

noord en zuid 

Heuvelrug in voorbereiding ja ja

Mobiliteitsprogram

ma, Ontsnippering 

2.0 € 50.000,00

Monitoring 2021 -

2023 Provincie Utrecht 

Veldwerk en 

verslaglegging 60.000,00 in voorbereiding ja ja

Mobiliteitsprogram

ma, Ontsnippering 

2.0 € 60.000,00

Uitwerking en 

monitoring, 

subtotaal 110.000,00

Projecten met hoge 

prioriteit, In studie 

2020 - 2021



N224

hm 4.0 - 9.0 Zeist 

tot aansluiting 

N227

Uitwerking WWS, 2 

kleine 

faunatunnels, 

reeënkerend raster, 

dassenrasters 1000 

m, beheer 

beplanting 

Uitwerking WWS 

€70.000,00, 2 

kleine faunatunnels 

2 x 25.000,00, 

Reeënkerend raster 

2000 m x € 

70.00,00 

dassenrasters 1000 

m x € 30.00,00,  5 

wildroosters x € 

2000,00 = 10.000,-

beheer beplanting 

Barrière tussen de 

Boswachterij 

Austerlitz en de 

Leusderheide, 

kruiden- en 

faunarijk grasland

Alle soorten van 

droge bossen met 

productie ja € 370.000,00

N224

hm 9.0 - 12.0  

Woudenberg

Uitwerking WWS, 

kleine faunatunnel, 

rasters beheer 

beplanting 

Uitwerking WWS 

€70.000,00, kleine 

faunatunnels 

25.000,00, 

dassenrasters 300 

m x € 30.00,00, 2 

wildroosters x € 

2.000,00 = € 

4.000,00beheer 

beplanting 

barrière tussen het 

Henschotermeer en 

noordelijk gelegen 

delen van het 

Landgoed Den 

Treek Henschoten 

Alle soorten van 

droge bossen met 

productie nee € 108.000,00

N225

hm 21.0 - 26.0 

Doorn- Leersum 

Uitwerking WWS, 2 

kleine 

faunatunnels, 

rasters beheer 

beplanting,  locaties 

hm 22.0 en hm 25.0 

geschikt voor 

lijndetectiesysteme

n

Uitwerking WWS 

€70.000,00, 

reeënkerend raster 

2000m x € 

70.000,00, = 

140.000 2 kleine 

faunatunnels 2 x 

25.000,00 = € 

50.000,00, 

dassenrasters 1000 

m x € 30.00,00,  5 

wildroosters x € 

2.000,00 = € 

10.000,00 beheer 

beplanting 

Barrière tussen de 

Kaapse Bossen -

Darthuizerberg en 

landgoed 

Darthuizen en 

Langbroek

Alle soorten van 

droge bossen met 

productie, dennen- 

eiken- beukenbos, 

kruiden- en 

faunarijk grasland 

ja hm 22.0 en hm 

25.0 € 300.000,00

N226 hm53.0 - 55.4 Reeënkerend raster 

WWS 70.000,00  

plus 4800 m raster 

x € 30,00 =  Uitvoering 2021 ja ja

Mobiliteitsprogram

ma, Ontsnippering 

2.0 € 200.000,00



N227 

hm 5.0  aansluiting 

A12

Uitwerking  rasters, 

beheer beplanting, 

Uitwerking 

Reeënkerend raster 

2000 m x € 

70.00,00,  

wildroosters 5 x € 

2.000,00 = € 

10.000,00beheer 

beplanting studie 2020 - 2021

Alle soorten van 

droge bossen met 

productie, dennen- 

eiken- beukenbos hm 5.0 en hm 7.5 € 150.000,00

N234 

hm 2.0 - 6.0 Nieuwe 

Wetering Bilthoven

Kleine faunatunnel 

met 200 m raster

kleine faunatunnel 

€ 25.000,00 

dassenraster 200 m 

x € 30,00- = 

6.000,00, 

wildrooster € 

2000,00

De Leijen - 

Eijckensteinse 

Bossen

Alle soorten van 

droge bossen met 

productie, dennen- 

eiken- beukenbos nee € 33.000,00

N234

hm 6.0 - 10.0 

Pijnenburg

Uitwerking grote 

faunatunnel, WWS, 

3.0 kleine 

faunatunnels, 

rasters beheer 

beplanting

Uitwerking grote 

faunatunnel,1.2 milj  

WWS, 75.000,00 

3.0 kleine 

faunatunnels 3 x 

25.000,00 = 

75.0000,00, 

dassenraster 

1.000,00 x € 30,00 

reeënkerend  raster 

1000 m x € 70.00 

beheer 10 

wildroosters x € 

2.000,00 = € 

20.000,00 

beplanting studie 2020 - 2021

Alle soorten van 

droge bossen met 

productie, dennen- 

eiken- beukenbos, 

kruiden- en 

faunarijk grasland, 

beek en bron ja hm 7.5 en hm 7.0 € 1.470.000,00

N413

hm 1.2 - 4.0 

Soesterhoogt

Uitwerking kleine 

ecoduct of grote 

faunatunnel, 1x 

WWS, 3 kleine 

faunatunnels, 

rasters 

Uitwerking kleine 

ecoduct of grote 

faunatunnel, 1.5 

milj 1x WWS 

70.00,00, 2 kleine 

faunatunnels x € 

25.000,00 = € 

50.000,00, 1000 m 

dassenraster x € 30 

= € 30.000,00 1000 

m reeënkerend 

raster x € 70.00 = € 

70.000,00 

Barrière tussen de 

Vlasakkers en de 

voormalige 

Vliegbasis 

Soesterberg

Alle soorten van 

droog 

schraalgrasland, 

droge heide, droge 

bossen met 

productie, dennen-, 

eiken-, beukenbos, 

droge heide en 

droog 

schraalgrasland ja hm 3.5 en hm 3.0 € 1.720.000,00



N415 hm 2.0 - 5.0

2 x WWS, 3 Kleine 

faunatunnels met 

3000 m raster en 10 

wildroosters 

Uitwerking 2 WWS 

2 x €70.000,00, =€ 

140.000,00,  2 

kleine faunatunnels 

2 x 25.000,00 = € 

50.000,00, 

Reeënkerend raster 

2000 m x € 

70.00,00 

dassenrasters 1000 

m x € 30.00,00, 10 

wildrooster x € 

2.000,00 = € 

20.000,00 beheer 

beplanting 

Barrière tussen 

landgoed 

Pijnenburg Lage 

Vuursche en 

Baarnse Bos. Optie 

heidecorridor 

richting Goois 

Natuurreservaat, 

grote faunatunnel 

A27 Anna's Hoeve 

Alle soorten van 

droge bossen met 

productie, dennen- 

eiken- beukenbos, 

kruiden- en 

faunarijk grasland ja € 310.000,00

N416

hm 1.0 - 3.0 

Veenendaal - Elst

3 Kleine 

faunatunnels met 

raster, 2x 

wildwaarschuwings

systeem, 10 

wildroosters 

Uitwerking 3 kleine 

faunatunnels 3 x 

25.000,00 = 75.000, 

Reeënkerend raster 

2000 m x € 

70.00,00 = 

140.000,00 

dassenrasters 1000 

m x € 30.00,00, 5 

wildroosters x € 

2.000,00 = € 

10,000,00 

Barrière tussen 

Remmersteinse 

bossen en 

Amerongse bos 

Alle soorten van 

droge bossen met 

productie, dennen- 

eiken- beukenbos ja hm 2.4 en hm 3.5 € 255.000,00

Projecten met hoge 

prioriteit subtotaal 4.916.000

Projecten met 

lagere prioriteit, 

uitvoering als zich 

kansen voordoen  

N199

hm 7.0 

onderdoorgang 

viaduct Eem

onderdoorgang 

natuurvriendelijk 

inrichten met een 

wal van 

boomstobben € 5.000,00 niet uitgevoerd ja nee

Mobiliteitsprogram

ma € 5.000,00

N199 hm 06.50 - 07.00

raster op insteek 

sloot

1000m 

dassenraster x € 30 

= € 30.000,00 niet uitgevoerd ja ja

Mobiliteitsprogram

ma € 30.000,00



N201 hm 49.8 Uithoorn

Looprichels met 

raster voor otter

Looprichels € 

20.000,00 

dassenraster € 

5.000,00 niet uitgevoerd nee nee

Mobiliteitsprogram

ma € 25.000,00

N201

hm 56.0 

Marickenland 

Grote faunatunnel 

maatvoering otter, 

ringslang vissen

Grote faunatunnel 

€ 500.000,00 niet uitgevoerd nee nee

Mobiliteitsprogram

ma - 

gebiedsprogramma - 

wegaanpassingen € 500.000,00

N204

hm 13.8 

Noordzijdse Kade

Looprichels en 

raster voor otter

looprichels € 

20.000,00 raster 

voor otter € 

5.000,00 niet uitgevoerd nee nee

Mobiliteitsprogram

ma € 25.000,00

N210

hm 35.0 

Korenmolenvliet 

Looprichels en 

raster voor otter

looprichels € 20.000 

raster voor otter € 

5.000 niet uitgevoerd nee nee

Mobiliteitsprogram

ma € 25.000,00

N212 hm 6.1 Geer

Looprichels en 

raster voor otter

looprichels € 

20.000,00 raster 

voor otter € 

5.000,00 in uitvoering nee nee wegenproject € 25.000,00

N221

hm 31.0 Soest - 

Baarn

Kleine faunatunnel 

met 400 m raster 

en 2 wildroosters

kleine faunatunnels 

persing € 25.000,00 

400 m dassenraster 

x € 30 = € 12.000,00 niet uitgevoerd nee nee

Mobiliteitsprogram

ma € 37.000,00

N225

hm 27.8 - 28.1 

Leersum 

Amerongen 

2 Kleine 

faunatunnels met 

raster en 

wildroosters

2 kleine 

faunatunnels 

persing 2 x € 

25.000,00 = € 

50.000,00 600 m 

dassenraster x € 30 

= € 18.00000, 

wildroosters 6 x 

1500 = € 9.000,00 niet uitgevoerd ja nee

Mobiliteitsprogram

ma € 77.000,00

N225 

hm 30.0 - 30.5 

Amerongen Elst

3 Kleine 

faunatunnels. 

Amfibieschermen 

zijn al aangebracht.  

3 kleine 

faunatunnels 

persing 3 x € 

25.000,00 = € 

75.000,00 Deels uitgevoerd nee nee

Mobiliteitsprogram

ma € 75.000,00

N225

hm 41.3 - 41.5 

Grebbesluis

Kleine faunatunnel 

met raster 

otterpassage niet uitgevoerd nee nee

Dijkverbetering 

Rhenen 

Wageningen

N226

hm 50.1 A28 

Groene Zoom 

Kleine faunatunnels 

met raster voor de 

kleine faunatunnel 

persing € 25.000,00 niet uitgevoerd ja nee Wegenproject Weg



N226

hm 57.25 

Woudenbergse 

Grift

Looprichels met 

raster

looprichels € 

20.000,00 

dassenraster € 

5.000,00 niet uitgevoerd nee nee

Mobiliteitsprogram

ma € 25.000,00

N234 hm 1.0 hm 3.0 

Uitwerking WWS, 

kleine 

faunatunnels, 

rasters beheer 

beplanting,  locaties 

hm 22.0 en hm 25.0 

geschikt voor 

lijndetectiesysteme

n

WWS  € 70.000,00 

2 kleine 

faunatunnels 

persing 1 x € 

25.000,00 = € 

50.000,00 1000 m 

dassenraster x € 30 

= € 30.000,00 niet uitgevoerd ja hm 3.0

Mobiliteitsprogram

ma € 150.000,00

N237

hm 76.7 Landgoed 

Houdringe

Kleine faunatunnel 

met 500 m raster

Kleine faunatunnel 

ingraven i.v.m. 

grote lengte € 

20.000,00 400m 

dassenraster x € 30 

= € 12.000,00 niet uitgevoerd nee nee

Mobiliteitsprogram

ma € 32.000,00

N238 hm 3.4 Den Dolder

Kleine faunatunnel 

met 300 m raster

Kleine faunatunnel 

€ 10.000,00 400m 

dassenraster x € 30 

= € 12.000,00 niet uitgevoerd nee nee

Mobiliteitsprogram

ma € 22.000,00

N401 hm 2.3 Kockengen

Looprichels en 

raster en 

Looprichels € 

20.000,00 niet uitgevoerd nee nee

Mobiliteitsprogram

ma € 25.000,00

N402

hm 10.5 

Nieuwersluis Vecht

Looprichels en 

raster en 

damwanden 

aanpassen voor 

otter

Looprichels € 

20.000,00 

dassenraster € 

5.000,00 niet uitgevoerd nee nee

Mobiliteitsprogram

ma € 25.000,00

N484

Looprichels en 

raster en 

damwanden 

aanpassen voor 

otter

Looprichels € 

20.000,00 

dassenraster € 

5.000,00 niet uitgevoerd nee nee

Mobiliteitsprogram

ma € 25.000,00

Lagere prioriteit 

subtotaal 1128000

Totaal € 6.154.000,00

Gepland bedrag 

2021 - 2028 € 3.150.000,00


