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Aanleiding 
Het lid Vestering (PvdD) heeft schriftelijke vragen gesteld over ecoducten aan de 

minister voor Natuur en Stikstof en de minister van Infrastructuur en Waterstaat.  

 

Geadviseerd besluit 
U kunt akkoord gaan met bijgaande antwoorden en de antwoorden verzenden 

mede namens MIenW.   

 

Kernpunten 
• Het kamerlid vraagt naar uw mening over ecoducten en het afsluiten 

hiervan. In de vragen wordt specifiek naar een ecoduct bij Oud Reemst 

(Gelderland) verwezen waar het Nationaal Park De Hoge Veluwe een hoog 

raster heeft geplaatst. Dit betreft een ecoduct dat door de provincie 

Gelderland is gefinancierd en in 2019 door De Hoge Veluwe op hun 

grondgebied is afgerasterd.   

• Daarbij wordt gevraagd of de minister bereid is in gesprek te gaan met de 

provincie Gelderland en Nationaal Park De Hoge Veluwe over het 

verwijderen van het hek.  

• In uw beantwoording geeft u aan dat u dit aan de provincie Gelderland 

laat omdat het een ecoduct betreft dat met provinciaal geld is betaald. U 

bent wel bereid om met de provincie in gesprek te gaan over het belang 

van ecoducten, en dat deze alleen gesloten zouden moeten worden om 

dwingende redenen. 

• Verder wordt gevraagd hoe de uitwisseling van wilde dieren wordt 

gewaarborgd, naar details over de status van de knelpunten uit het 

Meerjarenplan Ontsnippering (MJPO) en of er nog meer ecoducten en/of 

faunapassages afgesloten zijn. 

• Het MJPO was een samenwerkingsverband tussen Rijk en provincies om 

ecologische knelpunten op te lossen en daarmee de uitwisseling van wilde 
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DGNV / 25802394 dieren te waarborgen. Dit programma liep van 2004 tot 2018. Door de 

decentralisatie van het natuurbeleid in 2011 en het als gevolg daarvan 

wegvallen van de financiering door het Rijk is een deel van de 

oorspronkelijk geplande maatregelen vervallen. Er staan nog enkele 

maatregelen op de planning voor Rijkwaterstaat, waarvan een deel 

vertraagd is vanwege stikstof.  

• De verantwoordelijkheid voor het verder verbinden van natuurgebieden 

ligt bij de provincies. Vanwege deze decentralisatie heeft u geen compleet 

overzicht van de status van alle in Nederland aanwezige ecoducten en 

faunapassages en de verdere aanleg hiervan.  

• De antwoorden zijn ambtelijk afgestemd met IenW via Rijkswaterstaat en 

de provincie Gelderland.  

 

 

Toelichting 
Overige context: handhavingsverzoek ecoduct Oud Reemst 

• PvdD-lid Koffeman heeft een handhavingsverzoek aan de Gedeputeerde 

Staten van Gelderland gestuurd waarin o.a. om het per direct openstellen 

van de afgesloten ecoducten bij Nationaal Park De Hoge Veluwe gevraagd 

wordt.  

• Op 16 december j.l. hebben de Gedeputeerde Staten dit verzoek 

geweigerd. Zij geven hierbij aan de eerdere keuze van het Park om het 

leefgebied van wilde zwijnen te beperken en verspreiding van Afrikaanse 

varkenspest te voorkomen acceptabel te vinden. Het Park hoogde de 

rasters in 2019 op om overmatige instroom van edelherten te voorkomen 

en om te voorkomen dat de wolf zich zou vestigen.  

• De Gedeputeerde Staten zien geen spoedeisend belang om de 

faunapassages nu te openen omdat zij stellen dat er niet meer kan 

worden aangenomen dat de sluiting een negatief effect heeft op de 

wolven, aangezien er toch wolven in het park zijn binnengekomen.  
 
 

 




