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1

Inleiding

1.1
Aanleiding
Voor verdere ontsnippering van de Utrechtse Heuvelrug werkt de Provincie Utrecht aan de
voorbereiding van een ecoduct over de N226. Het ecoduct maakt onderdeel uit van een
ecologische corridor voor alle dier- en plantensoorten van bos, halfopen landschappen, heide
en (hei)schraal grasland. De meest kritische soort is het edelhert. Deze soort komt nog niet
voor, maar de eisen die het edelhert stelt, zijn medebepalend voor de inrichting van het
ecoduct.

De maatvoering en inrichting van het ecoduct in de N226 is afgestemd op een toekomstig gebruik door het
edelhert (HV)

In maart 2015 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht gekozen voor locatie Noord (tussen
landgoed Maarsbergen en landgoed Kombos). Kort voor de besluitvorming over een
voorkeurslocatie werd door aanwonenden de optie geboden om te kiezen voor een locatie
iets zuidelijker van de bedoelde locatie Noord, tussen woning nummer 40 en de
Scherpenzeelseweg, de locatie Noord 2.
In maart 2015 is door Van den Bijtel Ecologisch Onderzoek, in opdracht van de
Gebiedscoöperatie O-gen, voor zowel locatie Noord als locatie Noord 2 een analyse gemaakt
van de geschiktheid voor de bouw van een ecoduct, op basis van onder andere het
voorkomen en de verspreiding van doelsoorten, de aanwezigheid van bebouwing, druk
bezochte recreatiegebieden en barrières in de nabijheid van de locaties. Er is in deze analyse
geen uitspraak gedaan over de best mogelijke inpasbaarheid van een ecoduct op deze
locaties, op basis van de ontwerprichtlijnen die door de Provincie Utrecht worden
gehanteerd. Om die reden is een vervolgonderzoek gewenst.
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Om over te kunnen gaan tot een verdere uitwerking van het ecoduct over de N226 moet
duidelijk zijn welke locatie op ecologische gronden het meest geschikt is voor realisatie van
het ecoduct, locatie Noord of Noord 2. Om die reden heeft de Provincie Utrecht aan Van den
Bijtel Ecologisch Onderzoek opdracht gegeven een nadere analyse te maken van de
geschiktheid van de locaties Noord en Noord 2 voor de aanleg en inpassing van een ecoduct.
1.2
Opdracht
De opdracht bestaat uit het maken van een nadere analyse van de geschiktheid van de
locaties Noord en Noord 2 voor de aanleg en inpassing van een ecoduct op basis van een
aantal ecologische aspecten en de ontwerprichtlijnen die de provincie hanteert. Belangrijk
uitgangspunt voor deze analyse is dat het ecoduct zowel functioneel moet zijn voor soorten
van bos en halfopen milieus als voor soorten van (hei)schraal grasland en heide.
De analyse moet antwoord geven op de volgende vragen:
 welke locatie is op grond van verschillende ecologische aspecten en omgevingsfactoren
het meest geschikt voor de bouw van een ecoduct;
 kan een ecoduct op een van de beide locaties worden gerealiseerd conform de ontwerprichtlijnen die door de provincie worden gehanteerd en die zijn geënt op gebruik van het
ecoduct door het edelhert, en
 welke aanvullende maatregelen moeten er genomen worden om de locatie(s) ecologisch
geschikter te maken om daarmee de functionaliteit van het ecoduct te verbeteren?

De Woudenbergseweg (N226) in Maarsbergen ter hoogte van de locatie Noord (HV)
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2

Werkwijze

2.1
Gebruikte gegevens
Voor de analyse zijn de volgende gegevens gebruikt:
 de uitkomsten van het natuurwaardenonderzoek uit 2014 op de locatie Noord voor het
ecoduct in de N226 en in de omgeving daarvan. De locatie Noord 2, die geen deel
uitmaakte van dit onderzoek, is slechts summier onderzocht;
 de gegevens die zijn verzameld over onder andere inrichting en gebruik van de gronden
op de mogelijke locaties voor het ecoduct in de N226 en in de omgeving daarvan tijdens
veldbezoeken in januari 2015;
 gegevens uit het bureau-archief over het voorkomen van soorten en de inrichting en het
gebruik van gronden op de mogelijke locaties voor het ecoduct in de N226 en in de
(ruimere) omgeving daarvan. Deze gegevens beslaan de periode 2005-2014, en
 gegevens van derden (Dassenwerkgroep Vereniging Dorp en Natuur) over verkeersslachtoffers.
De gegevens over de afstand tussen de locaties voor het ecoduct en populaties van de
doelsoorten (zie volgende paragraaf), stapstenen, bebouwing, drukke recreatieve punten en
barrières zijn opgemeten op een recente topografische kaart (2012) en de luchtfotokaart van
de Provincie Utrecht (2015).
Er is in de analyse uitgegaan van een ecoduct, waarbij de weg op het maaiveld blijft liggen.
De optie van een ecoduct, waarbij de weg half-verdiept wordt aangelegd, is buiten
beschouwing gelaten. Er is voor zover bekend geen onderzoek verricht dat uitwijst, dat een
half-verdiepte ligging van de weg beter of slechter functioneert (meer of minder wordt
gebruikt) dan een ecoduct waar de weg op maaiveld ligt. Wel is het zo dat de bouw van een
ecoduct met een half-verdiepte ligging van de weg een groter ruimtebeslag vereist, onder
andere door de noodzakelijke aanleg van een tijdelijke omleiding. Dit zou er in theorie toe
kunnen leiden dat de aantasting van waardevolle biotopen groter wordt. Op de beide locaties
kan dit echter worden voorkomen door een uitgekiende tracering van de omleiding. In dat
geval is er in ecologisch opzicht weinig tot geen verschil tussen een maaiveld-ligging of een
half-verdiepte ligging van de weg. Landschappelijk is er tussen deze beide varianten wel een
verschil. In deze analyse zijn de beide locaties evenwel niet beoordeeld op landschappelijke
aspecten.
2.2

Doelsoorten

2.2.1 Functionaliteit ecoduct
De functionaliteit van een ecoduct, oftewel de mate waarin het wordt gebruikt door de
soorten waarvoor het betreffende ecoduct is bedoeld, is mede afhankelijk van de
eigenschappen van deze soorten, de zogeheten doelsoorten. Voor het ecoduct in de N226
geldt dat dit geschikt moet zijn voor zowel soorten van bos en halfopen landschap als voor
soorten van (hei)schraal grasland en heide. Beide groepen doelsoorten (soorten van bos en
halfopen landschap en soorten van (hei)schraal grasland en heide) stellen, in ieder geval ten
dele, andere eisen aan de inrichting van zowel het ecoduct als van de terreinen in de
aanloop naar het ecoduct. Maar ook de soorten binnen één groep stellen ten dele andere
eisen aan de inrichting van zowel het ecoduct als van de terreinen in de aanloop naar het
ecoduct. Dit heeft te maken met de eigenschappen van de afzonderlijke soorten
(paragraaf 2.2.2).
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Een ander aspect dat van invloed is op de functionaliteit, is de aanwezigheid van een
rustgebied in de onmiddellijke omgeving van de toelopen naar een ecoduct. De meeste
soorten die gevoelig zijn voor verstoring, zoals ree en das, zijn voornamelijk in de schemer
en in de nacht actief. In die periode worden weinig tot geen menselijke buitenactiviteiten
ontplooid. Gedurende de dag, als er lokaal veel menselijke activiteit is, hebben deze dieren
zich teruggetrokken in de dekking of in hun verblijfplaatsen. Een ecoduct zal meer worden
gebruikt als in de onmiddellijke nabijheid ervan een rustgebied ligt, waar dieren zich overdag
zonder verstoord te worden kunnen terugtrekken. Ligt een rustgebied verder weg van een
ecoduct, dan zullen dieren eerst die afstand moeten overbruggen om bij het ecoduct te
komen en zal dat dus minder gebruikt worden.
2.2.2 Kenmerken en eigenschappen doelsoorten
Voor de analyse zijn voor de groep soorten van bos en halfopen landschap zes en voor de
groep soorten van (hei)schraal grasland en heide vijf doelsoorten geselecteerd (tabel 1). In
deze tabel zijn tevens drie kenmerken/eigenschappen van de geselecteerde soorten
opgenomen die van betekenis zijn voor enerzijds de functionaliteit van het ecoduct en
anderzijds de inrichting van het gebied eromheen.
Afstand populaties
Locatie

Dispersieafstand Verstoringsgevoeligheid
in m

Noord

Noord 2

0
0
0
>20000
0
0

0
0
0
>20000
0
0

>3000
>3000
>3000
>25000
>3000
250

sterk
matig
matig
sterk
sterk
gering

1400
1000
1600
1500
1600

1300
1200
1200
1200
1200

3000
>1000
500
>3000
500

gering
gering
gering
gering
gering

Soorten van bos en halfopen landschap
das
boommarter
eekhoorn
edelhert
ree
hazelworm
Soorten van heide en (hei)schraal grasland
zandhagedis
levendbarende hagedis
heideblauwtje
groentje
heidesabelsprinkhaan

Tabel 1.

Geselecteerde doelsoorten voor de analyse van de locaties voor het ecoduct in
de N226 met enkele relevante kenmerken/eigenschappen

De afstand tot het verspreidingsgebied van een populatie van een soort bepaalt voor een
belangrijk deel of een ecoduct voor de betreffende soort functioneel kan zijn, vooral als het
een minder mobiele soort betreft. Hoe kleiner de afstand tot het leefgebied van een
populatie van een soort, hoe groter de kans dat individuen het ecoduct zullen vinden en
gebruiken, mits het tussenliggende gebied geen barrière vormt. De beide locaties grenzen
direct aan leefgebied van individuen van de soorten van bos en halfopen landschap, met
uitzondering van het edelhert. Deze individuen maken deel uit van populaties die een groot
deel van de Heuvelrug en de aangrenzende gebieden als leefgebied hebben. De soorten van
heide en (hei)schraal grasland hebben veel kleinere, min of meer geïsoleerde leefgebieden,
bestaande uit kleinere en grotere heideterreinen, natuurlijke graslanden, heischrale bermen
langs paden of zeer open bospercelen.
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De dispersieafstand is de afstand die individuen van een soort kunnen afleggen als ze op
zoek gaan naar nieuw leefgebied. Vaak gaat het daarbij om jonge dieren, maar ook
volwassen dieren verlaten soms hun vertrouwde leefgebieden. Ook ten aanzien van de
dispersieafstand geldt dat hoe groter de afstand is die een soort kan overbruggen, des te
groter de kans dat individuen het ecoduct zullen vinden en gebruiken. Vooral voor minder
mobiele soorten zoals het heideblauwtje geldt dat grotere afstanden alleen overbrugd
kunnen worden als in het tussenliggende gebied geschikte habitats aanwezig zijn die min of
meer met elkaar zijn verbonden, bijvoorbeeld door (brede) heidebermen langs paden.

Van het groentje komen langs de randen van sommige heideterreinen in de omgeving kleine en grotere
populaties voor. De grootste populatie is aanwezig op het Breeveen, waar in sommige jaren tientallen vlinders
vliegen (HB)

De verstoringsgevoeligheid van soorten heeft vooral betekenis voor de inrichting van het
gebied in de (onmiddellijke) omgeving van het ecoduct. Als in de onmiddellijke omgeving
van het ecoduct een gebied aanwezig is dat voldoende rustig en van voldoende omvang is,
zal dat de functionaliteit in positieve zin beïnvloeden. De aanwezigheid van drukke
recreatieve punten, zoals drukbezochte parkeerplaatsen, dag- en verblijfrecreatieterreinen op
wat grotere afstand, kan een nadelige invloed hebben op de functionaliteit van een ecoduct
omdat verstoringsgevoelige soorten dat soort locaties mijden, waardoor ze als een barrière
gaan fungeren. Uit tabel 1 blijkt overigens dat alleen grotere zoogdieren in meer of mindere
mate gevoelig zijn voor verstoring.
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2.3

Aspecten die zijn betrokken in de analyse: ecologische aspecten en
omgevingsfactoren
De volgende zeven aspecten zijn opgenomen in de analyse van de noordelijke locaties voor
het ecoduct in de N226:
 concentraties van verkeersslachtoffers;
 voorkomen strikter beschermde soorten;
 de afstand tussen het ecoduct (hart) en het leefgebied van populaties van de
doelsoorten;
 de aanwezigheid van stapstenen in de gebieden ten oosten en westen van de locaties
voor het ecoduct;
 de aanwezigheid van barrières in de gebieden ten oosten en westen van de locaties voor
het ecoduct;
 de aanwezigheid van drukke recreatiepunten in de gebieden ten oosten en westen van
de locaties voor het ecoduct, en
 de mogelijkheden voor de aanleg van corridors tussen het ecoduct, het brongebied en
stapstenen.
De beide eerste aspecten zijn beoordeeld voor de locaties op zich. Bij de vijf overige
aspecten is zowel de situatie aan de west- als aan de oostzijde van de weg beoordeeld,
omdat die aanmerkelijk van elkaar kunnen verschillen.
In de volgende paragrafen worden deze aspecten nader toegelicht en wordt tevens
verantwoord hoe deze in de analyse gewogen zijn.
2.3.1 Concentraties van verkeersslachtoffers
Aan de hand van min of meer systematisch verzamelde gegevens over verkeersslachtoffers
onder boommarters en dassen in de periode 2004-2014 en voor ree in de periode 2005-2009
(Schoon 2011) is onderzocht of er punten zijn in de N226 waar zich concentraties voordoen.
Van een concentratie is sprake als binnen 200 meter ter weerszijden van een locatie voor het
ecoduct het aantal verkeersslachtoffers hoger is dan 25 procent van het totale aantal
verkeersslachtoffers op de N226 tussen hectometer 61,0 en hectometer 59,0. Om van een
concentratie te kunnen spreken, moet het totale aantal slachtoffers in de betreffende periode
wel groter zijn dan vijf.
Als zich geen concentratie verkeersslachtoffers van een van de drie soorten voordoet bij een
locatie voor het ecoduct, is hieraan de score 0 toegekend. Doet zich wel een concentratie
voor, dan is hieraan de score +4, toegekend, omdat het optreden van concentraties
verkeersslachtoffers een belangrijke reden is voor de aanleg van een ecoduct, ook al vanuit
het oogpunt van verkeersveiligheid.
2.3.2 Voorkomen strikter beschermde soorten
Voor de bouw van het ecoduct zullen ruimtelijke procedures moeten worden doorlopen. Dit
betekent dat de bouw ook getoetst zal moeten worden aan de Flora- en Faunawet en aan de
bescherming van de Ecologische Hoofdstructuur (nee, tenzij-regime). De bouw van een
ecoduct dient een in de wet genoemd belang, te weten de bescherming van flora en fauna.
Immers, het ecoduct heeft tot doel de versnippering van de Heuvelrug terug te dringen en
de mogelijkheden tot uitwisseling van de individuen van (deel)populaties te verbeteren. Noch
de Flora- en Faunawet, noch het nee, tenzij-regime zal daarom de bouw van het ecoduct in
de weg staan. Als er op of in de directe omgeving van de locaties voor het ecoduct verblijfplaatsen van strikter beschermde soorten aanwezig zijn, zal er voor de bouw wel een
ontheffing van de verbodsbepalingen van de Flora- en Faunawet vereist zijn en zullen er
mitigerende en compenserende maatregelen moeten worden getroffen. Bovendien kan de
aanwezigheid van verblijfplaatsen van strikter beschermde soorten, bijvoorbeeld een boom
6

waarin een grote kraamkolonie vleermuizen huist of een grote dassenburcht, mogelijk wel
een reden zijn om een bepaalde locatie af te wijzen.
Ten behoeve van de analyse is aan elke strikter beschermde soort die op of in de nabijheid
(< 250 meter) van een locatie voor het ecoduct een verblijfplaats heeft, een score -1
toegekend.
2.3.3 Afstand tussen het ecoduct en het leefgebied van populaties doelsoorten
Zoals al eerder uiteengezet wordt de functionaliteit van een ecoduct onder andere bepaald
door de nabijheid van populaties van de doelsoorten en hun mobiliteit (dispersievermogen).
Omdat het dispersievermogen van soort tot soort verschilt (tabel 1), is in de analyse de
afstand tussen het ecoduct en het leefgebied van de populaties van soorten gerelateerd aan
het dispersievermogen door per doelsoort de afstand tussen het ecoduct en het leefgebied
van de doelsoorten te delen door de dispersieafstand (dispersievermogen). Als de uitkomst
van deze deling kleiner of gelijk is aan één, kunnen individuen van een soort de afstand naar
het ecoduct in theorie overbruggen en is er een reële kans dat de soort van het ecoduct
gebruik zal maken. Is de uitkomst van de deling groter dan één, dan is de afstand tot het
ecoduct groter dan het dispersievermogen. De kans dat individuen van een soort het ecoduct
zullen bereiken, is klein. Omdat ook als de afstand tot het ecoduct binnen het
dispersievermogen van een soort valt, de dieren de afstand wel eerst moeten afleggen, is
ook dan een negatieve score toegekend (tabel 2). Als het leefgebied van een soort grenst
aan het ecoduct, zoals het geval is bij alle bossoorten en op de beide locaties, dan is een
score 0 toegekend.

afstand leefgebied/dispersieafstand
0 (grenzend)
<0,5
0,5-1,0
1,1-2,0
>2,0
Tabel 2.

score
0
-1
-2
-3
-4

Scores voor de relatie tussen de afstand van het leefgebied en het dispersievermogen van doelsoorten

2.3.4 Aanwezigheid van stapstenen
De bouw van een ecoduct en dat geschikt maken voor gebruik door bepaalde doelsoorten
heeft alleen zin als die soorten na de passage van het ecoduct andere geschikte terreinen
kunnen bereiken. Deze terreinen, stapstenen, moeten een zodanige omvang hebben dat de
soort hier, zo die niet al aanwezig is, een populatie kan opbouwen die zich gedurende
langere tijd kan handhaven. Voor reptielen dient een stapsteen een omvang te hebben van
ca. 5 hectare, voor insecten volstaat een omvang van ca. 1 hectare. In deze analyse is een
stapsteen alleen als zodanig beoordeeld als deze een oppervlakte van minimaal 5 hectare
heeft. Terreinen die alleen uit grasland bestaan, zijn veelal niet meegerekend als stapsteen,
omdat voor de grotere graslanden geldt dat ze als gevolg van het beheer of gebruik vaak
marginaal geschikt zijn voor soorten van heide en heischraal grasland.
Voor soorten van bossen vormen de uitgestrekte bossen van de Heuvelrug één groot
aaneengesloten leefgebied. Voor soorten van heide en heischrale graslanden ligt dat anders.
Afgezien van het heidecomplex van het Breeveen, Leersumse Veld en Ginkelduin hebben
geschikte habitats meest een geringe omvang en liggen ze relatief ver uiteen. Voor deze
soorten zijn stapstenen onmisbaar om de dispersiestroom op gang te houden.
De beoordeling van dit aspect berust op een deskundigenoordeel omdat niet alleen de
aanwezigheid en de omvang van stapstenen van belang is, maar ook de afstand tot het
ecoduct, de afstand tussen de stapstenen onderling en de mogelijkheden om de stapstenen
met elkaar en met het ecoduct te kunnen verbinden.
7

2.3.5 Aanwezigheid van barrières
Diersoorten ontmoeten tijdens hun verplaatsingen allerlei elementen en objecten die hun
verplaatsing belemmeren. Het gaat hierbij om wegen en fietspaden, anders dan de N226, die
ze niet durven oversteken en als ze dat wel doen, lopen ze het risico slachtoffer te worden
van het verkeer, om bebouwing die dieren afschrikt vanwege de aanwezigheid van mensen
en menselijke activiteiten (denk ook aan verlichting en geluid), om hekken waar ze niet
overheen of onderdoor kunnen komen. Al dit soort obstakels voor de verplaatsingen van
dieren worden barrières genoemd.
In de analyse is nagegaan welke barrières er in de omgeving van de locaties voor het
ecoduct zijn en op welke afstand deze liggen. De score die is toegekend, is afhankelijk van
de afstand tot de locatie van het ecoduct (tabel 3).
type barrière
wegen
fietspaden
gesloten bebouwing
hekken
verspreide bebouwing
Tabel 3.

<100m
-4
-4
-4
-4
-3

<250m
-3
-3
-3
-3
-2

<500m
-2
-2
-2
-2
-1

<1000m
-1
-1
-1
-1
0

Scores voor de aanwezigheid van barrières in relatie tot de afstand tot het
ecoduct

2.3.6 Recreatie
Recreatie kan leiden tot verstoring van diersoorten waardoor ze bepaalde gebiedsdelen
kunnen gaan mijden. Zoals eerder uiteengezet geldt dit met name voor grotere zoogdieren.
Voor reptielen en insecten speelt verstoring slechts op zeer bescheiden schaal. Sommige
vormen van recreatie, zoals fietsers die over een fietspad rijden, zijn minder verstorend
omdat ze een vaste route aanhouden en slechts korte tijd op dezelfde plaats zijn. Aan
dergelijke voorspelbare vormen van recreatie wennen dieren na verloop van tijd. Uit diverse
onderzoeken is gebleken dat onvoorspelbaar gedrag, zoals iemand die kriskras door het bos
of door een heideveld loopt, tot de meeste verstoring leidt.
In de analyse is nagegaan welke recreatieve voorzieningen er in de omgeving van de locaties
voor het ecoduct zijn, met welke intensiteit deze gebruikt worden en op welke afstand deze
van het ecoduct liggen. De score die is toegekend, is afhankelijk van de afstand tot de
locatie van het ecoduct (tabel 4).
recreatieve voorziening
dagrecreatieterrein
verblijfsrecreatieterrein
recreatieve parkeerplaats
druk wandelgebied
evenemententerrein
fietspad/ATB-pad
ruiterpad

Tabel 4.

<100m
-4
-4
-4
-4
-4
-2
-2

<250m
-4
-4
-4
-4
-4
-2
-2

<500m
-3
-3
-3
-3
-3
-1
-1

<1000m <2000m
-2
-1
-2
-1
-2
-1
-2
-1
-2
-1
0
0
0
0

Scores voor de aanwezigheid van recreatieve voorzieningen in relatie tot de
afstand tot het ecoduct

2.3.7 Mogelijkheid tot het realiseren van corridors
Om dispersie van vooral minder mobiele soorten mogelijk te maken, moeten kerngebieden
(Leersumse Veld, Breeveen) en stapstenen worden verbonden met het ecoduct. Dit kan
gerealiseerd worden middels het aanleggen, inrichten en beheren van corridors. Dit zijn
stroken met voor de betreffende doelsoorten geschikt habitat. Voor soorten van bos en
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halfopen landschap is de aanleg van corridors niet nodig: bossen van de Heuvelrug en het
halfopen landschap langs de randen daarvan vormen voor deze groep een aaneengesloten
leefgebied. Voor soorten van heide en heischraal grasland is de realisatie van corridors
noodzakelijk. Blijft realisatie van corridors om welke reden dan ook achterwege, dan zal een
ecoduct in de N226 voor deze groep nooit functioneel kunnen zijn.
De mogelijkheden om corridors te realiseren, is afhankelijk van verschillende factoren. In de
eerste plaats moeten de grondeigenaren medewerking willen verlenen. In de tweede plaats
moeten de omstandigheden van onder andere de bodem geschikt zijn voor de realisatie van
corridors bestaande uit, in dit geval, heide en heischraal grasland. In de derde plaats moet
worden nagegaan of de realisatie van corridors niet ten koste gaat van reeds bestaande
waardevolle biotopen.
In de analyse is nagegaan wat de mogelijkheden zijn om de locaties voor het ecoduct te
verbinden met brongebieden en/of stapstenen en om de stapstenen onderling te verbinden.
De beoordeling van dit aspect berust op een deskundigenoordeel omdat de mogelijkheden
voor de realisatie van corridors afhankelijk is van verschillende onvergelijkbare grootheden.
2.4

Aspecten die zijn betrokken in de analyse: ontwerprichtlijnen voor het
ecoduct
Voor de bouw van een ecoduct hanteert de provincie een aantal richtlijnen met betrekking
tot de omvang van de eigenlijke constructie, de toelopen en de bufferzones grenzend aan
het ecoduct (tabel 5). De maatvoering is afgestemd op de eisen van het edelhert, een soort
die mogelijk in de toekomst van het ecoduct gebruik moet kunnen maken.
Ecoduct
- de constructie dient een minimale breedt van 50 m te hebben, met een zo kort mogelijke lengte
- breedte/lengte verhouding (exclusief toelopen) is minimaal 0,5 (optimaal is 0,8)
Toelopen
- de helliing van de toelopen is minimaal 1:10 (optimaal 1:20)
- de hoek tussen de toeloop en de weg is maximaal 45o (optimaal 0o )
- breedte/lengte verhouding (inclusief toelopen) is minimaal 0,5 (optimaal is 0,8)
Bufferzone
- de breedte gemeten aan de voet van de toeloop bedraagt minimaal 300 m (optimaal 1000 m)
- de lengte gemeten in de as van het ecoduct bedraagt minimaal 150 m (optimaal 500 m)

Tabel 5.

Ontwerprichtlijnen voor een ecoduct, de toelopen en de bufferzones

In de analyse is nagegaan of op beide locaties een ecoduct kan worden gebouwd uitgaande
van de minimale ontwerpeisen. De score die is toegekend, is gebaseerd op de onderdelen
van het ecoduct die niet conform deze minimale ontwerpeisen kunnen worden gerealiseerd
(tabel 6).
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In de score is tevens het aantal belemmeringen voor de bouw van een ecoduct conform de
minimale ontwerpeisen verdisconteerd. Een van de eisen waaraan het ecoduct moet
voldoen, is dat de bufferzone gemeten aan de basis van de toeloop een minimale breedte
van 300 meter moet hebben. In theorie kan het voorkomen dat op één van de locaties aan
beide zijden van de weg de bufferzone noch aan de noordzijde van het ecoduct, noch aan de
zuidzijde een breedte van 150 meter kan hebben, omdat hier bebouwing of een weg
aanwezig is. In dat geval wordt de score vermenigvuldigd met een factor vier; de bufferzone
kan immers op vier plekken niet conform de minimale eisen worden aangelegd.

ecoduct

-4

toeloop
hoek met weg
hellingshoek
breedte/lengte verhouding

-3
-2
-2

breedte
lengte

-2
-2

bufferzone

Tabel 6.

Scores voor afwijkingen van de minimale ontwerpeisen

2.5

Aspecten die zijn betrokken in de analyse: maatregelen ter verbetering van
het ecologisch functioneren
Per locatie is tevens beoordeeld welke maatregelen moeten dan wel kunnen worden
getroffen om het ecoduct te laten functioneren of beter te laten functioneren. Deze
beoordeling is niet weergegeven in scores omdat het per locatie kan gaan om heel
verschillende maatregelen die onderling niet goed vergelijkbaar zijn. Voor deze beoordeling
is daarom volstaan met een beschrijving van de vereiste maatregelen.
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3

Analyse van de geschiktheid van de locaties

3.1

Uitkomsten analyse locaties per aspect: ecologische aspecten en
omgevingsfactoren

3.1.1 Concentraties van verkeersslachtoffers
Van de soorten die bij het beoordelen van dit aspect beoordeeld zijn, is er bij de das op de
beide noordelijke locaties sprake van een concentratie van verkeersslachtoffers. In totaal zijn
er in de periode 2004-2014 op het beoordeelde deel van de N226 zeven dassen slachtoffer
geworden van het verkeer. Op zowel locatie Noord (tussen hectometerpaal 59,8 en 60,2) als
op locatie Noord 2 (tussen hectometerpaal 60,2 en 60,6) zijn drie dassen doodgereden
(bijlage 1).

In de onmiddellijke omgeving van de beide locaties voor een ecoduct in de N226 zijn drie dassen doodgereden
(MAH)

Van de boommarter zijn in genoemde periode verspreid op de N226 tussen hectometerpaal
61,0 en hectometerpaal 59,0 twee doodgereden exemplaren gevonden, beide ten zuiden van
locatie Noord 2 (bijlage 1). Op basis van dit lage aantal kunnen geen concentratiepunten
worden aangewezen.
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Op de N226 tussen hectometerpaal 61,0 en hectometerpaal 59,0 zijn in de periode 20052009 25 reeën slachtoffer geworden van het verkeer (bijlage 1). Zowel ter hoogte van de
locatie Noord als van de locatie Noord 2 is sprake van een concentratie in het aantal
verkeersslachtoffers onder reeën. Op de locatie Noord (tussen hectometerpaal 59,8 en 60,2)
vielen 10 slachtoffers (40 procent van het totale aantal slachtoffers op het beoordeelde
traject) en op locatie Noord 2 vielen 8 slachtoffers (32 procent van het totale aantal
slachtoffers op het beoordeelde traject).
Op basis van concentraties in het aantal verkeersslachtoffers onder dassen en reeën is aan
beide locaties een score 8 toegekend (tabel 7).
Concentraties verkeersslachtoffers

Locatie Noord

Locatie Noord 2

das
boommarter
ree

4
0
4

4
0
4

Score

8

8

Tabel 7.

Score per locatie voor concentraties verkeersslachtoffers

3.1.2 Voorkomen strikter beschermde soorten
Wat betreft de aanwezigheid van strikter beschermde soorten ontlopen de twee locaties
elkaar niet veel (tabel 8). Op beide locaties komen das, boommarter, vleermuizen, eekhoorn
en hazelworm voor. Het verschil tussen de locaties zit ’m in de aanwezigheid van roofvogels.
Rondom de locatie Noord zijn geen jaarrond beschermde nesten van roofvogels aanwezig,
maar in het bosje aan de oostzijde van de locatie Noord 2 bevindt zich een nest van een
buizerd.
Op grond van de bevindingen kan worden geconcludeerd dat voor de bouw van een ecoduct
op beide locaties een ontheffing van de Flora- en Faunawet zal moeten worden
aangevraagd.

Strikter beschermde soorten

Locatie Noord
w
o
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

das
boommarter
vleermuizen
eekhoorn
havik
buizerd
hazelworm
Score
Tabel 8.

Locatie Noord 2
w
o
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

-1

-1

-1

-1
-1

-5

-5

-5

-6

Score per locatie voor de beide zijden van de weg voor de aanwezigheid van
strikter beschermde soorten
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3.1.3 Afstand tussen het ecoduct en het leefgebied van populaties doelsoorten
Voor de doelsoorten van bos en halfopen landschap, met uitzondering van het edelhert,
hebben beide locaties een score 0. De beide locaties voor het ecoduct grenzen aan
leefgebied van deze soorten (tabel 9, bijlage 2).
Het edelhert komt nog niet op de Utrechtse Heuvelrug voor. De dichtstbijzijnde populatie ten
oosten van de weg bevindt zich op ongeveer twintig kilometer afstand op de Veluwe ten
oosten van Ede. De dichtstbijzijnde populaties ten westen van de weg komen voor in de
Oostvaardersplassen in Flevoland, op een afstand van ruim veertig kilometer. Beide locaties
hebben voor het edelhert een score van -5 (tabel 9, bijlage 2).
Voor soorten van heide en heischraal grasland heeft locatie Noord een score van -29 (scores
voor beide zijden van de weg bij elkaar opgeteld) en locatie Noord 2 een score van -28
(scores voor beide zijden van de weg bij elkaar opgeteld). De marginale verschillen tussen
de beide locaties zijn terug te voeren op kleine verschillen in afstand tot de dichtstbijzijnde
populaties van de doelsoorten.
Locatie Noord
w
o

Afstand populatie

Locatie Noord 2
w
o

Soorten van bos en halfopen landschap
das
boommarter
eekhoorn
edelhert
ree
hazelworm

0
0
0
-3
0
0

0
0
0
-2
0
0

0
0
0
-3
0
0

0
0
0
-2
0
0

Totaalscore

-3

-2

-3

-2

zandhagedis
levendbarende hagedis
heideblauwtje
groentje
heidesabelsprinkhaan

-2
-2
-4
-2
-4

-2
-3
-4
-2
-4

-2
-3
-4
-2
-4

-1
-3
-4
-1
-4

Totaalscore

-14

-15

-15

-13

Soorten van heide en (hei)schraal grasland

Tabel 9.

Score per locatie voor de beide zijden van de weg voor de afstand tussen het
ecoduct en leefgebied van de populaties van doelsoorten

3.1.4 Aanwezigheid van stapstenen
Voor dit aspect (bijlage 3) hebben de locaties Noord en Noord 2 uitgaande van de huidige
situatie dezelfde score, zowel voor soorten van bos en halfopen landschap als voor soorten
van heide en heischraal grasland (tabel 10). Voor soorten van bos krijgen de locaties een
positieve score van 45 (scores voor beide zijden van de weg bij elkaar opgeteld): de beide
locaties worden immers omsloten door potentieel geschikt leefgebied. Boommarter,
eekhoorn en hazelworm krijgen voor de oostzijde van de weg niet de maximale score van 4,
omdat de gebieden ten oosten van de N226 op beide locaties ten dele bestaan uit grasland,
dat voor deze soorten als habitat ongeschikt is. Voor de andere soorten kan dit grasland juist
als foerageergebied dienst doen. Het edelhert heeft voor beide locaties en voor beide zijden
van de weg de maximale score van 4 gekregen. Weliswaar komt de soort in de huidige
situatie niet voor, maar dat is een gevolg van het feit dat de soort op de Utrechtse Heuvelrug
niet getolereerd wordt en niet omdat het habitat ongeschikt is.
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Voor soorten van heide en heischraal grasland krijgen beide locaties een score van -30
(tabel 10), omdat de stapstenen op afstanden liggen die in ieder geval voor de minder
mobiele soorten groter zijn dan hun dispersievermogen. De westzijde van de weg scoort
voor beide locaties beter dan de oostzijde, omdat de stapstenen hier voor de meeste soorten
dichterbij liggen.
Aanwezigheid stapstenen

Locatie Noord
w
o

Locatie Noord 2
w
o

Soorten van bos en halfopen landschap
das
boommarter
eekhoorn
edelhert
ree
hazelworm

4
4
4
4
4
4

4
3
3
4
4
3

4
4
4
4
4
4

4
3
3
4
4
3

Totaalscore

24

21

24

21

zandhagedis
levendbarende hagedis
heideblauwtje
groentje
heidesabelsprinkhaan

-3
-2
-4
-2
-2

-4
-3
-4
-3
-3

-3
-2
-4
-2
-2

-4
-3
-4
-3
-3

Totaalscore

-13

-17

-13

-17

Soorten van heide en (hei)schraal grasland

Tabel 10.

Score per locatie voor de beide zijden van de weg voor de aanwezigheid van
stapstenen

3.1.5 Aanwezigheid van barrières
Ten aanzien van het aspect aanwezigheid van barrières (bijlage 4) is geen onderscheid
gemaakt tussen de (groepen) doelsoorten. De beoordeling is voor beide zijden van de weg
gebaseerd op de afstand van een (mogelijke) barrière tot de locaties voor het ecoduct.
Wat betreft de aanwezigheid van barrières scoort locatie Noord beter dan locatie Noord 2
(tabel 11). Bij de locatie Noord 2 is op korte afstand van het ecoduct lintbebouwing
aanwezig. Bovendien spelen bij deze locatie de aanwezigheid van de Scherpenzeelseweg op
korte afstand van het ecoduct en van hekken op en rond Valkenheide een rol.
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Aanwezigheid barrières

Locatie Noord
w
o

Locatie Noord 2
w
o

wegen
fietspaden
gesloten bebouwing
hekken
verspreide bebouwing

-2
-1
0
0
-2

-2
0
-1
-1
-2

-1
-1
0
0
-1

-3
0
-3
-2
-2

Totaalscore

-5

-6

-3

-10

Tabel 11.

Score per locatie voor de beide zijden van de weg voor de aanwezigheid van
barrières

3.1.6 Recreatie
Ten aanzien van het aspect aanwezigheid recreatieve voorzieningen (bijlage 5) is geen
onderscheid gemaakt tussen de (groepen) doelsoorten. De beoordeling is voor beide zijden
van de weg gebaseerd op de afstand van een recreatieve voorziening tot de locaties voor het
ecoduct.
Voor wat betreft de aanwezigheid van recreatieve voorzieningen in relatie tot de afstand tot
het ecoduct scoort locatie Noord 2 iets beter dan locatie Noord (tabel 12). De locatie Noord
heeft een iets lagere score omdat hier binnen 500 meter afstand van het ecoduct een
ruiterpad aanwezig is.
Recreatie

Locatie Noord
w
o

Locatie Noord 2
w
o

dagrecreatieterrein
verblijfsrecreatieterrein
recretieve parkeerplaats
druk wandelgebied
evenemententerrein
fietspad/ATB-pad
ruiterpad

0
-1
0
-2
-2
0
-1

0
-1
-1
-1
0
0
0

0
-1
0
-2
-2
0
0

0
-1
-1
-1
0
0
0

Totaalscore

-6

-3

-5

-3

Tabel 12.

Score per locatie voor de beide zijden van de weg voor de aanwezigheid van
recreatieve voorzieningen

3.1.7 Mogelijkheid tot het realiseren van corridors
Voor soorten van bos en halfopen landschap, met uitzondering van hazelworm en eekhoorn,
is het niet per se nodig corridors in te richten. De locaties Noord en Noord 2 worden aan
beide zijden van de weg omsloten door hagbitats die geschikt zijn als leefgebied voor
doelsoorten van deze groep. Ten oosten van de Scherpenzeelseweg moeten individuen van
deze doelsoorten bijna 600 meter agrarisch gebied oversteken om bij het Leersumse Veld te
komen, maar voor soorten als das, boommarter, edelhert en ree is dat geen probleem. Van
de das loopt in dit gebied een veelgebruikte wissel tussen het Leersumse Veld en landgoed
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Kombos langs een veldzoom die wordt gevormd door een watergang met een wat ruigere
oeverbegroeiing.
Eekhoorns zullen minder gauw geneigd zijn dit open graslandgebied over te steken. De
aanleg van een corridor met boom- en struweelgroepen zal naar verwachting een gunstige
invloed hebben op de mogelijkheden van de eekhoorn om zich door dit gebied te
verplaatsen. Dat geldt helemaal voor de hazelworm. In de huidige situatie vormt het open
graslandgebied voor deze soort met zijn zeer beperkte actieradius een harde barrière. Om
verplaatsing van hazelwormen tussen het Leersumse Veld en het ecoduct mogelijk te maken,
is de aanleg van een corridor bestaande uit heischraal grasland en boom- en
struweelgroepen noodzakelijk.
Voor de doelsoorten van heide en heischraal grasland is de aanleg van corridors evenzeer
noodzakelijk. Voor deze soorten met hun beperkte tot zeer beperkte actieradius vormen
zowel het open graslandgebied tussen het Leersumse Veld en de Scherpenzeelseweg als het
gesloten bosgebied ten westen van de N226 ongeschikte habitats met een zekere
barrièrewerking. Ook voor deze soorten is de realisatie van corridors derhalve noodzakelijk.
Voor wat betreft de aspecten medewerking eigenaren en de geschiktheid van het terrein
voor de ontwikkeling van bos en struweel, en van (hei)schraal grasland is aan de beide
locaties dezelfde score toegekend (tabel 13).

Door het verbreden van de bermen langs de zandpaden in de bossen ten westen van het ecoduct kunnen stroken
met een heischrale vegetatie worden ontwikkeld die soorten van heide en (hei)schraal grasland kunnen gebruiken
als leefgebied en als corridors voor hun verplaatsingen (dispersie) (HB)
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Ten aanzien van het aspect aantasting waardevolle biotopen hebben de beide locaties als de
scores van de beide zijden van de weg worden opgeteld eveneens dezelfde score. Op beide
locaties zal de aanleg van een ecoduct ertoe leiden dat waardevol biotoop wordt aangetast.
In het geval van locatie Noord worden oude houtwallen begroeid met zware eiken aangetast
en in het geval van locatie Noord 2 wordt een driedubbele beukenlaan aangetast.
Locatie Noord
w
o

Corridors

Locatie Noord 2
w
o

medewerking eigenaren
geschiktheid terrein
aantasting waardevolle biotopen

4
3
-1

4
3
-3

4
3
-2

4
3
-2

Totaalscore

6

4

5

5

Tabel 13.

Score per locatie voor de beide zijden van de weg voor de aanwezigheid van
recreatieve voorzieningen

3.2

Uitkomsten analyse locaties per aspect: ontwerprichtlijnen voor het
ecoduct
Op beide locaties kunnen het eigenlijke ecoduct en de beide toelopen worden aangelegd
zonder dat aanpassingen van de minimale ontwerprichtlijnen nodig zijn (bijlage 6). De
aanleg van de bufferzones is op beide locaties aan de oostzijde van de weg niet mogelijk
volgens de minimale ontwerprichtlijnen. Op locatie Noord kan de minimale breedte van de
bufferzone aan de oostzijde van de weg niet worden gerealiseerd door de aanwezigheid van
een boerderij aan de zuidzijde. Op de locatie Noord 2 kan de minimale breedte van de
bufferzone aan de oostzijde van de weg niet worden gerealiseerd door de aanwezigheid van
woonhuizen, zowel aan de noord- als aan de zuidzijde. Om die reden heeft locatie Noord 2
een lagere score dan locatie Noord (tabel 14).
Ontwerpeisen

Locatie Noord
w
o

Locatie Noord 2
w
o

ecoduct
toelopen
bufferzone

0
0
0

0
0
-2

0
0
0

0
0
-4

Totaalscore

0

-2

0

-4

Tabel 14.

Score per locatie voor de beide zijden van de weg voor de realisatiemogelijkheden van het ecoduct conform de minimale ontwerpeisen
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3.3
Eindbeoordeling op basis van alle gewogen aspecten
In tabel 15 zijn per soortgroep per aspect de totaalscores voor de beide locaties weergegeven. Deze scores zijn verkregen door voor elke groep per locatie de scores voor beide
zijden van de weg bij elkaar op te tellen. Tevens is in de tabel een eindscore per locatie
weergegeven. Deze score is verkregen door per locatie de totaalscores van beide
soortgroepen bij elkaar op te tellen.
Uit de tabel blijkt dat locatie Noord voor beide soortgroepen licht beter scoort dan locatie
Noord 2. De aspecten aanwezigheid barrières en het feit dat het ecoduct niet volgens de
minimale ontwerpeisen kan worden aangelegd, leveren de grootste bijdrage aan dit verschil,
dat uiteraard ook in de eindscore per locatie tot uiting komt. Op basis van deze gewogen
aspecten kan geconcludeerd worden dat locatie Noord voor de aanleg van een ecoduct de
voorkeur geniet.

Eindbeoordeling gewogen aspecten
Locatie

Noord

Noord 2

concentraties verkeersslachtoffers
aanwezigheid beschermde soorten
afstand populatie tot ecoduct
aanwezigheid stapstenen
aanwezigheid barrières
recreatie
corridors

8
-10
-5
45
-11
-9
10

8
-11
-5
45
-13
-8
10

ontwerpeisen

-2

-4

Score

26

22

concentraties verkeersslachtoffers
aanwezigheid beschermde soorten
afstand populatie tot ecoduct
aanwezigheid stapstenen
aanwezigheid barrières
recreatie
corridors

8
-10
-29
-30
-11
-9
10

8
-11
-28
-30
-13
-8
10

ontwerpeisen

-2

-4

Score

-73

-76

Eindscore locaties

-47

-54

Soorten van bos en halfopen landschap

Soorten van heide en (hei)schraal grasland

Tabel 15.

Totaalscores per aspect en per soortgroep en de eindscore per locatie
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3.4
Maatregelen ter verbetering van het ecologisch functioneren
Om het ecoduct (beter) te kunnen laten functioneren, is het vereist dan wel wenselijk dat op
beide locaties aanvullende maatregelen worden getroffen. In het onderstaande wordt per
locatie een overzicht gegeven van de te treffen maatregelen, waarbij onderscheid wordt
gemaakt tussen vereiste en wenselijke maatregelen. Bij vereiste maatregelen gaat het om
maatregelen die noodzakelijk zijn om het ecoduct voor de doelsoorten te laten functioneren.
Bij wenselijke maatregelen gaat het om maatregelen die ertoe kunnen bijdragen dat de
functionaliteit van het ecoduct verbetert.
3.4.1 Locatie Noord
Vereiste maatregelen:
 Aanleg, inrichting en beheer van een corridor tussen het ecoduct en het Leersumse Veld
(oostzijde weg); deze corridor zal moeten bestaan uit heide en heischraal grasland
afgewisseld met struweel- en boomgroepen. Om de corridor te realiseren, zijn gerichte
inrichtingsmaatregelen nodig, zoals het kappen van een beperkte hoeveelheid bos,
plaggen van bosbodems en het afgraven van de bouwvoor van graslanden. Deze
maatregel is vooral van belang voor soorten van heide en (hei)schraal grasland met een
geringe mobiliteit en voor eekhoorn en hazelworm, maar ook de andere soorten van bos
en halfopen landschap zullen hiervan profiteren.
 Verbinden van het ecoduct met het heideterrein ten zuiden van de Buurtsteeg
(stapsteen; westzijde weg); deze verbinding kan worden vormgegeven door de realisatie
van brede bermen begroeid met heide en/of heischraal grasland langs paden. Deze
maatregel is vooral van belang voor soorten van heide en (hei)schraal grasland met een
geringe mobiliteit en voor hazelworm.
 Verbinden van het heideterrein ten zuiden van de Buurtsteeg (stapsteen; westzijde weg)
en de verder naar het westen gelegen stapstenen (heideterrein ten oosten van Huis te
Maarn, heide bij Huis te Maarn; heide van Stameren en Stamerhoef); deze verbinding
kan worden vormgegeven door de realisatie van brede bermen begroeid met heide
en/of heischraal grasland langs paden. Deze maatregel is vooral van belang voor
soorten van heide en (hei)schraal grasland met een geringe mobiliteit en voor
hazelworm.
 Plaatsing van geleidende rasters langs de N226 (beide zijden weg); met deze maatregel
wordt bewerkstelligd dat dieren naar het ecoduct toe worden geleid en wordt
voorkomen dat ze op andere plekken deze weg oversteken.
 Realisatie van een fauna-oversteekplaats in de Scherpenzeelseweg ter hoogte van de
corridor tussen het Leersumse Veld en het ecoduct door het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen en het aanleggen van faunatunneltjes (voor reptielen, amfibieën
en eventueel das).
 Plaatsing van geleidende rasters langs de Scherpenzeelseweg tussen de corridor en de
N226 (noordzijde weg) en tussen de corridor en de lintbebouwing (zuidzijde weg); met
deze maatregel wordt bewerkstelligd dat dieren naar het ecoduct toe worden geleid en
wordt voorkomen dat ze op andere plekken deze weg oversteken.
Wenselijke maatregelen:
 Vergroten van enkele bestaande kleine heideterreintjes langs de Maarnse Grindweg,
zodat deze een functie kunnen vervullen als (tijdelijk) leefgebied voor soorten van heide
en heischraal grasland.
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Ontwikkeling van stroken met (hei)schraal grasland langs de randen van de graslanden
op het landgoed Maarsbergen, zodat hier nieuw habitat ontstaat voor soorten van heide
en heischraal grasland.

3.4.2 Locatie Noord 2
Vereiste maatregelen:
 Afsluiten van het bosje in de noordelijke oksel van de N226 en de Scherpenzeelseweg;
in de huidige situatie is dit bosje een uitloopbosje voor de bewoners van de
Scherpenzeelseweg. Bij de bouw van een ecoduct op deze locatie kan deze functie van
het bosje niet gehandhaafd blijven, omdat dit een (zeer) nadelige invloed zal hebben op
het functioneren van het ecoduct. Deze maatregel is vooral van belang voor soorten die
gevoelig zijn voor verstoring, zoals grotere zoogdieren van bos en halfopen landschap.
 Aanleg, inrichting en beheer van een corridor tussen het ecoduct en het Leersumse Veld
(oostzijde weg); deze corridor zal moeten bestaan uit heide en heischraal grasland
afgewisseld met struweel- en boomgroepen. Om de corridor te realiseren zijn gerichte
inrichtingsmaatregelen nodig, zoals het kappen van een beperkte hoeveelheid bos,
plaggen van bosbodems en het afgraven van de bouwvoor van graslanden. Deze
maatregel is vooral van belang voor soorten van heide en (hei)schraal grasland met een
geringe mobiliteit en voor eekhoorn en hazelworm, maar ook de andere soorten van bos
en halfopen landschap zullen hiervan profiteren.
 Verbinden van het ecoduct met het heideterrein ten zuiden van de Buurtsteeg
(stapsteen; westzijde weg); deze verbinding kan worden vormgegeven door de realisatie
van brede bermen begroeid met heide en/of heischraal grasland langs paden. Deze
maatregel is vooral van belang voor soorten van heide en (hei)schraal grasland met een
geringe mobiliteit en voor hazelworm.
 Verbinden van het heideterrein ten zuiden van de Buurtsteeg (stapsteen; westzijde weg)
en de verder naar het westen gelegen stapstenen (heideterrein ten oosten van Huis te
Maarn, heide bij Huis te Maarn; heide van Stameren en Stamerhoef); deze verbinding
kan worden vormgegeven door de realisatie van brede bermen begroeid met heide
en/of heischraal grasland langs paden. Deze maatregel is vooral van belang voor
soorten van heide en (hei)schraal grasland met een geringe mobiliteit en voor
hazelworm.
 Plaatsing van geleidende rasters langs de N226 (beide zijden weg); met deze maatregel
wordt bewerkstelligd dat dieren naar het ecoduct toe worden geleid en wordt
voorkomen dat ze op andere plekken deze weg oversteken.
 Realisatie van een fauna-oversteekplaats in de Scherpenzeelseweg ter hoogte van de
corridor tussen het Leersumse Veld en het ecoduct door het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen en het aanleggen van faunatunneltjes (voor reptielen, amfibieën
en eventueel das).
 Plaatsing van geleidende rasters langs de Scherpenzeelseweg tussen de corridor en de
N226 (noordzijde weg) en tussen de corridor en de lintbebouwing (zuidzijde weg); met
deze maatregel wordt bewerkstelligd dat dieren naar het ecoduct toe worden geleid en
wordt voorkomen dat ze op andere plekken deze weg oversteken.
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Wenselijke maatregelen:
 Vergroten van enkele bestaande kleine heideterreintjes langs de Maarnse Grindweg,
zodat deze een functie kunnen vervullen als (tijdelijk) leefgebied voor soorten van heide
en heischraal grasland.
 Ontwikkeling van stroken met (hei)schraal grasland langs de randen van de graslanden
op het landgoed Maarsbergen, zodat hier nieuw habitat ontstaat voor soorten van heide
en heischraal grasland.

Voor beide locaties geldt dat een ecoduct voor soorten van heide en (hei)schraal grasland alleen zal kunnen
functioneren als tussen het ecoduct en het Leersumse Veld een corridor wordt ingericht die bestaat uit een
afwisseling van heischrale milieus en boom- en struweelgroepen (HV)
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Conclusies
Van de beide locaties geniet de locatie Noord voor zowel de soorten van bos en halfopen
landschap als voor soorten van heide en heischraal grasland een lichte voorkeur waar
het gaat om de bouw van een ecoduct.
Deze voorkeur komt voor beide groepen doelsoorten voornamelijk op het conto van de
aspecten aanwezigheid barrières en minimale ontwerpeisen.
Voor beide locaties geldt dat een ecoduct alleen zal functioneren als er ten oosten van
de N226 een corridor wordt aangelegd tussen het ecoduct en het Leersumse Veld.
Ten westen van de weg zullen de aanwezige stapstenen en heiderelicten moeten
worden verbonden met elkaar en met het ecoduct door de aanleg van brede, bezonde
bermen met heide en heischraal grasland langs paden.
Als het ecoduct op de locatie Noord 2 wordt aangelegd, zal het bosje in de noordelijke
oksel van de N226 en de Scherpenzeelseweg moeten worden afgesloten om het ecoduct
te kunnen laten functioneren voor verstoringsgevoelige soorten, in het bijzonder voor de
grotere zoogdieren.
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