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Geacht College van B&W en geachte Raad, 
 
Wij hebben vernomen dat er vanuit de gemeente Bergen op verzoek van een plaatselijke fractie 
vragen zijn gesteld over de noodzaak van de aanleg van het ecoduct over de A77. Het Bergense 
college van B en W herhaalt in haar brief aan u een aantal argumenten uit een motie van de fractie 
Kern. Ons valt op dat geen enkele van de door die fractie aangehaalde argumenten feitelijk is 
onderbouwd. Zo wordt er gesproken over mogelijke wildschade zonder te vermelden dat deze via het 
Faunafonds vergoed wordt. 
Gelet op de afstand van het ecoduct tot de gemeentegrens met uw gemeente lijkt het ons niet 
aannemelijk dat over planologische schade in Bergen kan worden gesproken. 
Wij vinden het opvallend dat de gemeente die zich als het Hart van de Maasduinen profileert en daar 
ook de revenuen toeristisch van heeft, zich tegen versterking van een aantrekkelijk buitengebied in uw 
gemeente keert. U zult daar vast met de bezoekers van het Heijderbos in het achterhoofd andere 
argumenten tegenover kunnen zetten. 
 
Het ecoduct is al opgenomen door het Rijk in haar plannen. Het Nationaal Park de Maasduinen kan 
dan ruimtelijk gekoppeld worden aan het Reichswald en het Rijk van Nijmegen. De benutting van 
ecoducten elders bewijst dat ze werken. Dat er door de verandering in overheidsbeleid, geen 
maximaal resultaat meer kan worden behaald is jammer maar een feit. Het blijkt dat als er rust in het 
buitengebied is dieren toch trekken. 
Door de aanleg van een aantal aanvullende landschapselementen kan de streek voor mens, zowel 
bewoners als toeristen en de dierenwereld aantrekkelijker worden. De agrarische sector kan hierop 
inspelen door het onderhoud betaald te verrichten.  
 
Voldoende argumenten lijkt ons om op de door u voorgestane wijze verder te gaan. 

 

Met vriendelijke groet,  

Stichting Milieufederatie Limburg, 

 

Ir. J. H. Heijnen – directeur 
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