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Door de aanleg van wegen, vaarwegen en spoorwegen zijn natuurgebieden
in Nederland als het ware versnipperd geraakt. In het wild levende dieren zijn 
daardoor steeds meer vast komen te zitten in onnatuurlijk kleine leefgebieden. Dit 
verzwakt de natuur.
Er worden daarom natuurverbindingen aangelegd. Niet alleen goed zichtbare 
ecoducten, maar veel vaker ook kleine maatregelen zoals, ecoduikers, 
faunatunnels, looprichels, doorlopende- en makkelijk uittreedbare oevers. 
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Zo kunnen bijvoorbeeld wilde zwijnen, otters, herten, dassen, salamanders, 
slangen, kikkers en zelfs vleermuizen weer veilig oversteken. Dieren krijgen 
zo meer leefruimte, toegang tot voedsel en schuilplaatsen en ze vinden 
makkelijker een geschikte partner.
De kans op faunaslachtoffers door aanrijdingen met weg- entreinverkeer of 
verdrinking neemt ook af. 
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Due to the construction of roads, waterways and railways, natural areas in the Netherlands have become fragmented. 
As a result, animals living in the wild have become more and more stuck in unnaturally small habitats. This weakens 
nature.Therefore, natural connections are being made. Not only well-visible ecoducts, but also and more often small 
measures such as eco-culverts, faunatunnels, walking facilities beneath bridges and onto steep canal banks. 
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For example wild boars, otters, deer, badgers, salamanders, snakes, frogs and even bats can cross 
infrastructure safely again. Animals get more living space, more access to food and shelter areas and
they find a suitable partner easier. The risk of victims due to collisions with road and rail traffic or drowning 
also decreases.
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In 2018 wordt het Meerjarenprogramma 
Ontsnippering (MJPO) afgerond. 
Tijdens de IENE2018 conferentie in Eindhoven 
wordt daar bij stilgestaan. Vanaf 2004 heeft dit 
programma rond de rijksinfrastructuur voor 
ontsnippering van de natuur gezorgd door het 
realiseren van faunapassages. 
Rijkswaterstaat en ProRail werkten daartoe 
samen met de provincies en natuur- 
beheerders die zelf ook faunapassages 
realiseren.  Een mooi moment om alle grote 
faunapassages eens op een kaart te zetten. 
Het geeft direct de logische samenhang met 
het Natuurnetwerk Nederland weer. En op 
deze manier gevisualiseerd wordt het belang 
van natuurverbindingen bijna tastbaar 
inzichtelijk.
In 2018 the Dutch national multi-annual defragmentation program 
(MJPO) will be completed. This is being celebrated during the 
IENE2018 conference in Eindhoven. Since 2004, this program has 
been responsible for the construction of faunapassages within the 
national infrastructure. Rijkswaterstaat and ProRail worked together 
with the provinces and regional nature managers who also construct 
faunapassages. A great moment to put all the big faunapassages on 
a map. It immediately reflects the logical connection with the Dutch 
Nature Network. And visualized in this way, the importance of natural 
connections becomes almost tangible clear at once.

Ecoducten en grote faunapassages
Ecoducts and big faunapassages in the Netherlands
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