
                                                

                                                                        

    
 
 
Motie Groene Loper voor een Robuuste Verbinding met de Veluwe 
 
De Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering op 17 maart 2021, voor de behandeling van het 
voorstel omgevingsvisie en interim-omgevingsverordening,  
 
constateren dat: 
- De provincie Utrecht de ambitie heeft om een robuust natuurnetwerk van hoge kwaliteit te 

realiseren. Een ‘robuust netwerk  met aaneengesloten gebieden van hoge kwaliteit’ (blz 111 
ontwerp omgevingsvisie).  

- De provincie Utrecht aangeeft dat verbindingen in allerlei vormen van belang zijn om het NNN 
robuust te maken en hiermee de biodiversiteit te verhogen en dat zij daartoe kansen verkent, 
waaronder de aanleg van faunapassages (blz 112 ontwerp omgevingsvisie) 

- Aaneensluiting van de Utrechtse Heuvelrug op de Veluwe een belangrijke verbinding is voor 
robuuste natuur. 

- Deze verbinding niet expliciet is vermeld in de omgevingsvisie.  
 
overwegen dat: 
- De ontwikkeling van een robuust natuurnetwerk is uitgewerkt in beleidsdoel 2.1. 
- Robuuste natuurverbindingen ook over onze provinciegrenzen heen lopen.  
- Provinciale Staten Gelderland bij de vaststelling van hun omgevingsvisie een amendement1 hebben 

aangenomen om ook gebieden over provinciegrenzen heen robuust te verbinden met oog op 
biodiversiteit.  

- In de toelichting van dit Gelderse amendement de verbinding tussen Veluwe en Utrechtse Heuvelrug 
expliciet is benoemd.  

- Het Faunabeheerplan 2019-2025 in hoofdstuk 5 Edelhert vermeldt: “De robuuste verbinding 
Hoevelaken-Terschuur, waar het edelhert een doelsoort is, is echter in 2010 door het rijk geschrapt. 
De provincies hebben nog wel de ambitie om hier een ecologische verbindingszone te creëren. 
(Provincie Gelderland, 2017)”. Opgemerkt dat hier wel expliciet naar de provincie Gelderland wordt 
verwezen, maar niet naar de provincie Utrecht.  

- De Provincie Utrecht zich positief uitlaat over de komst van het Edelhert in de nabije toekomst2 
- De provincie Utrecht de oostelijke kant van de provincie heeft aangewezen als doortrekgebied en 

vestigingsgebied voor het edelhert3.  
- Flora en fauna niet stoppen bij de provinciegrenzen, wel bij autowegen. Robuuste verbindingen 

tussen belangrijke natuurgebieden zoals de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe de Utrechtse flora en 
fauna sterker en rijker maken, en versterken de populaties van soorten zoals van boommarter. 

- De provincie Utrecht zich wel expliciet uitspreekt over de verbinding via de Lek, maar niet via de 
noordelijke route4 

- Een heldere uitspraak over de wens voor een noordelijke verbinding tussen Utrechtse Heuvelrug en 
Veluwe gewenst is voor concrete doorontwikkeling en invoeging bij ruimtelijke en 
mobiliteitsplannen.  

 
1 18A34, D66 e_a_, robuuste verbindingen GNN (PS2018-712) (stateninformatie.nl) 
2 Beleidskader wet natuurbescherming 2016, H3.3.5 ‘Edelhert’, blz 49-51  
3 Beleidskader wet natuurbescherming 2016, Bijlage 5 ‘Kaart vestigings- en doortrekgebied Edelhert 
4 Natuurvisie Provincie Utrecht, een plus op natuurbeleid 2.0, 2016, blz 30-31 

https://gelderland.stateninformatie.nl/document/7188340/3/18A34,%20D66%20e_a_,%20robuuste%20verbindingen%20GNN%20(PS2018-712)
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih8t-Z3Y7fAhUMmrQKHdJqA_oQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Democraten_66_(nl)_Logo.svg&psig=AOvVaw30uVhfrX27rUFEZnF6Lxiv&ust=1544306776252003
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Samenstelling/partij-voor-de-dieren
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Samenstelling/50plus


- Er mogelijk kansen liggen nu:  
- knooppunt Hoevelaken opnieuw aanbesteed moet worden5 
- de A1/A28 Knooppunt Hoevelaken deel uitmaakt van de bredere stikstofafweging6. 
- Het creëren van een faunapassage een bijdrage kan leveren aan het stikstofdossier. 

 
spreken uit dat:  
- De noordelijke (oude EHS) verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe een gewenste 

robuuste verbinding is.  
 
verzoeken Gedeputeerde Staten om 
- De oude noordelijke EHS verbinding tussen Heuvelrug en Veluwe nadrukkelijk in gedachten te 

hebben waar het gaat om robuuste verbindingen voor natuur.  
- Deze verbinding bij komende gelegenheden expliciet in de omgevingsvisie te benoemen en op de 

bijbehorende kaart aan te geven. 
 
verzoeken Gedeputeerde Staten voorts om 
- Met de provincie Gelderland in overleg te treden en zo mogelijk samen op te trekken om 

- Van beide zijden uit de Groene Loper naar de A1 uit te leggen 
- Partijen bijeen te brengen aan weerszijden vd A1 voor een conferentie over deze faunapassage 
- Het ecoduct en mogelijke andere technische voorzieningen voor uitwisseling van soorten als 

edelhert, boommarter en das over en onder de (toekomstige) A1 bij Terschuur bij de provincie 
Gelderland en Rijkswaterstaat onder de aandacht te brengen.  

 
en gaan weer verder met de vergadering, 
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Bijlage 1:  
Tekst uit nota Natuur, bos en landschap in de 21e eeuw ‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur’ dd 
juli 2000, ministerie van LNV.  
 

 
 

5 https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Ingezonden-
brief-Tweede-Kamer-inzake-A28-A1-knooppunt-Hoevelaken.pdf 
6 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/10/07/verzoek-lid-hagema-i-r-t-
uitvoering-7-mirt-projecten/2020189563.pdf 
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Ingezonden-brief-Tweede-Kamer-inzake-A28-A1-knooppunt-Hoevelaken.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Ingezonden-brief-Tweede-Kamer-inzake-A28-A1-knooppunt-Hoevelaken.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/10/07/verzoek-lid-hagema-i-r-t-uitvoering-7-mirt-projecten/2020189563.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/10/07/verzoek-lid-hagema-i-r-t-uitvoering-7-mirt-projecten/2020189563.pdf


Bijlage 2: Kaart 16 Robuuste natuur met hoge biodiversiteit 
De ecopassage loopt onder Leusden en bestaat op deze kaart uit gefragmenteerde stukjes groene 
contour  

 
 
Bijlage 3: kaart uit ‘Optimalisatie Ecologische Hoofdstructuur’  
Bron: MNP rapport 408768003 Optimalisatie Ecologische Hoofdstructuur (pbl.nl) dd september 2005, waarop de 
noordelijke verbinding tussen Utrechtse Heuvelrug en Veluwe helder zichtbaar is. 
 

 

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/408768003.pdf

