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Ecoducten

Ecoducten, de natuurbruggen om dieren veilig een weg te laten oversteken, zijn 
een succes, blijkt uit onderzoek naar vier ecoducten door kennisinstituut Alterra. 
Zo’n ecoduct plakt de versnipperde natuurgebieden weer aan elkaar en vergroot 
zo het leefgebied van de dieren. Er komen er nog veel meer. In 2018 moeten alle 
natuurgebieden in ons land met elkaar verbonden zijn.

Een snelweg is voor ons een handig hulpmiddel om van A naar B te komen. Voor 
dieren is een snelweg echter een groot obstakel. Daarom worden er sinds 1988 
in Nederland ecoducten gebouwd. Zoals bij Boxmeer, een ecoduct speciaal voor 
amfibieën, bijvoorbeeld kikkers en salamanders. Ze verplaatsen zich via grote 
en kleine waterpoeltjes die voor ze zijn aangelegd. Ze leggen hier hun eieren, 
krijgen hun jongen. En als die jonge dieren het land op kruipen, wat ze rond deze 
tijd doen, dan kruipen ze hier dus ook het ecoduct over en zo komen ze veilig aan 
de andere kant van de snelweg terecht. 

Onze natuurgebieden zijn versnipperd door wegen, spoorlijnen en bebouwing. De 
ecoducten moeten deze groene zones weer met elkaar verbinden en op die ma-
nier dierenpopulaties met elkaar verbinden. Dieren moeten weer kunnen uitwis-
selen tussen die populaties. Het voorkomt ook dat beesten doodgaan op de weg 
omdat ze worden aangereden. En dat werkt goed, blijkt uit onderzoek van Alterra. 
Het aantal ecoducten zal dan ook verder worden uitgebreid. Er zijn er nu 11 en er 
komen er nog zo’n 25 bij. Uiteindelijk moeten alle belangrijke natuurgebieden 
met elkaar worden verbonden. 

Eén van de nieuwere ecoducten ligt hier tussen Hilversum en Bussum. Op klaar-
lichte dag hebben we meestal geluk. Kijk maar… daar, zie je? Een ree, een hele 
mooie, hij is een beetje aan het zoeken en hij laat zich mooi zien op dit moment. 
Een stuk of zes reeën steken hier zo dagelijks de provinciale weg over. Dat is ze-
ker een succes. En ’s nachts, het zijn nachtdieren, zullen er steeds meer overste-
ken. Ze hebben de oversteekplaats gevonden, en dat gaat van familie op familie.

De dieren zijn dus blij met de ecoducten maar het is nog te vroeg om tevreden 
achterover te leunen. We zouden nog wel graag willen weten of het aantal eco-
ducten die we bouwen, het aantal verbindingen die we leggen, of dat uiteindelijk 
genoeg is voor alle dierenpopulaties, op de lange termijn. Ja, dat is een vraag die 
we in de toekomst moeten tackelen.
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