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Versnippering / Ontsnippering 

  i.r.t. lineaire infrastructuur 
 

Versnippering: doorsnijding van  

aaneengesloten leefgebied; door 

  vernietiging 

  verstoring 

  barrière werking 

  verkeersslachtoffers 

 

Ontsnippering: het opheffen van  

kunstmatige barrières tussen  

gescheiden delen van leefgebieden 

 

 



 

 

Versnippering:   

 wereldwijd een nog steeds toenemend probleem 



Maatregelen all over the world 



MJPO = Meerjarenprogramma Ontsnippering 2004 

 

Rijkswegen Spoor Rijks kanalen 

Bestaande rijksinfrastructuur 

Ondertekend door 3 ministers:  

LNV, VROM, V&W (2004) 

Geaccordeerd door TK (2005) 



Basis Natuurbeleid  

èn Verkeersbeleid 

Ecologische Hoofdstructuur 

uit NBP (1990 / 2003) 

NBP: Basis voor 

natuurbescherming 

Noodzaak tot ontsnippering 

 

SVV II (1990); en NoMo (2007) 

 Basis voor ontsnippering  

 



Verkeersbeleid in SVV II 

 
1. Voorkomen en beperken verdere versnippering 

Nieuwbouw en reconstructie: MER 

 

2. Herstellen bestaande versnippering 
Ontsnipperen en mitigeren 

 

3. Compenseren overblijvende versnippering 

 



Voorloper project 40 dassentunnels (1991 – 1994) 

Opdracht van minister V&W 

 

Bij bestaande rijkswegen 

 

3 miljoen gulden 

 

Locaties: aantal dode dassen 

 

Samenwerking Das & Boom 

 

Met das is ontsnippering begonnen 

 in 1973 

 



Ontwerp MJPO 

Initiatief: 

 succes dassenproject 

 steeds discussie bij elke nieuwe maatregel bij bestaande wegen 

 

Samenwerking: V&W, LNV, VROM, RWS, Alterra, ProRail 

Projectleiding V&W 

 

Identificatie knelpunten i.s.m. regionaal deskundigen 

 

Toetsing 208  knelpunten:  

Onderdeel EHS 

Met LARCH (model overleving populatie)  

Met soort- en gebiedsdeskundigen 

 

 



 MJPO 
Gebiedsgericht 

208 geïdentificeerde knelpunten 

Met ruim 600 maatregelen 

 

Gereed 2018 (gereed zijn EHS) 

410 M€ (LNV: 160 en V&W 250) 

 

Coördinatie RWS/DVS 

Regie per provincie  

 

Uitvoering RWS en Prorail 

 
 

MJPO is 

 interdepartementaal 

 programma 

 

MJPO MIRT-project 

www.mjpo.nl 



Waarde MJPO 
MJPO draagt bij aan:   

Realisatie EHS  

Doelen Natura 2000 

Verkeersveiligheid 

 

MJPO is risicobeheersing 

Draagt bij tot goede staat van instandhouding 

 

MJPO dwingt tot samenwerking  

LNV, provincies, V&W   

ProRail, RWS 

Waterschappen en gemeenten 

 

MJPO leidt tot  

maatregelen bij andere overheden en TBO’s 

extra geld 

 



Implementatie MJPO 

 Startfase veel tijd aan besteed:  

Veel betrokkenen met ingewikkelde 

gebiedsprocessen en meer bestuurslagen 

 

Veel geld: eerlijk verdelen en transparant 

 

Programma over periode van 15 jaar 

 

Communicatie 

 

Verantwoorden 
 



Uitvoering MJPO 

Netwerk opbouwen en onderhouden 

 

Gebruik maken van al lopende werken 

 

Implementatie geleerde lessen 

 

Weerstaan aanvallen op geld 

Inspelen op politieke instabiliteit 

 

Sterk afhankelijk personen 

 

Beschikbaarheid maatregelen 

 



Verantwoording: essentieel met zoveel ogen 

2009 Evaluatie MJPO door Twynstra Gudde:  

Op schema en succesvol; verbeteringen mogelijk:  

Beter ophangen in beleid 

Effectiviteit? Meer aandacht geven 

Aangeboden aan TK en gedeputeerden 

 

2012: quick scan herhaling door T&G 

 implementatie ok 

 

Jaarverslagen 

Aangeboden aan betrokkenen en pers 

Standaard aangeboden aan TK via NMB 



 

Bijstellingen programma 

Uit evaluatie  

 Vastleggen in de BO-MIRT; vraagt jaarlijkse actie  

 Instellen stuurgroep 

 Vaststellen voorjaar 2010 bijgestelde 

knelpuntenlijst 

 Vaststellen najaar 2010 programmering t/m 2018 

 

Andere bijstellingen 

 Politiek: LNV trekt deel geld terug 

 

 Aanstellen coördinerend directeur 
 

  



Grote hobbels en punten van extra aandacht:  
  

 

 Beheer en onderhoud faunavoorzieningen 

  

 Onvoldoende aandacht bij inspectie voor maatregelen

 

 Ongeduld van beleid 

  

 Worsteling Monitoring Effectiviteit 

 

 Omgaan met publieke mening en pers 
 

 

 



Veel vragen: En werken die maatregelen? 

Veel onderzoek naar het gebruik door (doel)soorten 

Faunapassages gebruikt; door doelsoorten en niet-doelsoorten 

Deze constatering nodig voor effectiviteit op populatieniveau 

 

Draagt dit bij aan opzet/ beleid (stabiele populaties)? 

Lastig dit te bewijzen 

Eerste bewijs: dassenpopulatie in laatste 30 jaar met vele 

maatregelen verviervoudigd. Maar causaal verband lastig te 

leggen. Wel gelukt. 

 

Nu bewezen:  

Uitbreiden populaties en genen 

Passage wolf 



 

Totaal aantal MJPO-knelpunten: stand eind 2018   

 176: 215 – 39 LNV-knelpunten:  

 176 knelpunten zijn 477 maatregelen 

   van 39 zijn 25 maatregelen gereed  

 

 

112 14 

39 

11 

Gereed tot 2018

Gereed in 2018

Gedeeltelijk gereed eind 2018

Nog op te lossen knelpunten



Lessen 1 

Goed concept  

Samenwerken 

Beleid en politiek akkoord noodzakelijk  

Wel voortdurend herbevestigen 

 

Geld genereert geld en werk met werk maken 

Oplossende maatregelen bekend 

 

Heldere communicatie en verantwoording 

Lespakketten  

Voor kinderen 

Studieopdrachten studenten 

 

 



Lessen 2 

Ongelijke verhouding wegen – natuur: 

Natuursector kan veel offensiever optreden 

Vermijd geharrewar tussen natuur-secties 

 

1 maatregel is geen maatregel 

Ken taal van en gebruik procedures binnen wegen sector 

 

Vier je successen 

 



Beslispunten op korte termijn 

Vernieuwing knelpuntenlijst 

 

Prioritering knelpunten  

  Criteria: ecologisch, beleidsmatig en fasering  

  Nationaal vs regionaal en lokaal 

 

Onderzoek 

Bedankt voor uw belangstelling 

Foto: Andreas Seiler  


