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RvO betreffende Hekken Boele Staal-ecoduct

Geachte heer Dercksen,
ln overeenstemming met artikel 47 RvO ontvangt u hierbij onze reactie op uw vragen. Onze beantwoording
hebben wij cursief toegevoegd aan uw vragen.

Toelichting:
ln uw brief geeft u aan dat u de navolgende vragen hebt n.a.v. het begrotingsdebat en het antwoord van het
college in dit debat dat de hekken aan de voet van het ecoduct Boele Staal nu passeerbaar zouden zijn:

1.

Wanneer zijn de betrokken werkzaamheden uitgevoerd en waarom zijn wij wederom in het geheel niet
op de hoogte gehouden van de gang van zaken?

Antwoord:
Op verzoek van de provincie heeft Defensie / RVB vooriaar 2018 het hekwerk fussen militair
oefenterrein de Vlasakkers en het Ecoduct Boete Staal passeerbaar gemaakt voor reeën. Deze
informatie is opgenomen in de Tussenrapportage HvdH 2018, welke we u inmiddels ter informatie
hebben toegestuurd voor uw commissie RGW van 4 februari aanstaande.

2.

Welke maatregelen zijn er genomen en waarom? Graag een gedetailleerde opgave voozien van
fotomateriaal.

Antwoord:
ln de rasters / hekken bij de Vlasakkers zijn voorzieningen getroffen voor verschillende diersoorten,
zoals o.a. de das. Hierover hebben we u al eerder geïnformeerd per brief dd.8 augusfus 2017 en op
26 september 2017. Daarnaast heeft Defensie / RVB op verzoek van de provincie vooriaar 2018 in het
passeerbaar
hel<werk op enige afstand van elkaar een drietat openingen aangebracht die voor reeën
van het
beveiliging
vanwege
de
Defensie
voor
zijn maar niet voor mensen. Dit taatste is van belang
grootte'voor
'voldoende
de
fussen
een
balans
mititaire terrein. De opening van de doorgang is daarom
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Bijlage

l: foto's

Bovenaanzicht reeënpassage in raster Vlasakkers

Vooraanzicht passage in raster Vlaskkers

3

Locatie passage in raster Vlasakkers (3 doorgangenter hoogte gele streep)
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,voldoende ktein'om mensen tegen te houden. Het is een beproefd ontwerp waaruan de
gevolgd. Hieronder enkele foto's
effectivlteit elders at is bewezen en ook op deze locatie zal worden
van de door Defensie aangebrachte reeënpassages'
fauna en

Hoogachtend,
Gedeputeerde stiaten van Utrecht,
Voor¿itter,

Secretaris,

l't766

PROVINCIE-UTRECHT.NL

2

