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Aan de leden van het Overlegorgaan

In het afgelopen jaar heeft het Natuurplatform deelgenomen 
aan de Klankbordgroep over een in te richten Transferium bij 
De Punt. Vlak nadat het definitieve advies aan GS van Drenthe 
en B&W van Tynaarlo werd uitgebracht, kregen we bij toeval 
te horen van het bestaan van een haalbaarheidsonderzoek uit 
2004 naar een faunapasaage onder de A28 en over het Noord-
Willemskanaal, even ten Noorden van De Punt.
Van dit onderzoek werd destijds geen gebruik gemaakt, omdat 
het indertijd door de gedeputeerde Bleker naar een la werd 
verwezen. Inmiddels heeft de Overheid aangekondigd, de EHS 
toch te willen voltooien en heeft daarvoor het komend jaar 
126 miljoen beschikbaar gesteld. De zone tussen het oostelijk 
en westelijk deel van de Drentsche Aa bij De Punt vormt een 
belangrijke robuuste verbinding. Aan weerszijden van de A28 
is inmiddels een aantal natuurgebieden ingericht, die er om 
vragen deze verbinding eindelijk tot stand te brengen.
Ook het Overlegorgaan onderstreept in haar Bioplan het 
belang van deze verbinding. Als concrete uitwerking hiervan, 
wordt echter alleen genoemd de aanleg van 6 km 
natuurvriendelijke overs langs het Noord-Willemskanaal (na 
2015)  Wij pleiten ervoor om ook de volledige faunapassage 
weer in het Bioplan op te nemen.

Hieronder treft u een link aan naar het stuk dat wij begin 
december 2012 hebben nagestuurd aan het kernteam, dat het 
ontwiklelingsproces van het Transferium bij De Punt begeleidt. 
Het antwoord dat we daarop van de betreffende 
provincieambtenaar kregen, luidde, dat ze weliswaar het 
belang inzagen van een goede verbinding tussen het oostelijk 
en westelijk deel van de Drentsche Aa, maar dat hun opdracht 
vooral gericht was op het uitwerken van een integraal ontwerp 
met nadruk op de parkeercapaciteit in het zuidoostelijke 
kwadrant en optimale mogelijkheden voor versterking van het 
beekdal in het noordoostelijke kwadrant. Het realiseren van 
een ecologische verbinding tussen het oostelijk en westelijk 
deel van het beekdal viel echter buiten de scope van dit 
project.
Onze mening is echter, dat de eventuele werkzamheden ten 
behoeve van de aanleg van nieuwe infrastructuur (zoals op- en 
afritten) ook een kans vormen om een mogelijke faunapassage, 
al is het maar een heel eenvoudige, in dit project mee te 
nemen.
Als Natuurplatform zijn wij niet in een positie om het contact 
tussen de verschillende betrokken instanties tot stand te 
brengen. Wij kunnen alleen het probleem en de kansen die er 
liggen, signaleren. Vandaar dat we dit onderwerp in deze 
vergadering inbrengen. Met het bevorderen van de aanleg van 
een goed faunapassage, kan het Overlegorgaan een belangrijke 
bijdrage leveren aan de ONTSNIPPERING van de natuur in het 
Drentsche Aa gebied, die in feite door de aanleg van 
recreatieve fiets- en wandelpaden alleen maar toeneemt.
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http://www.natuurplatform-drentsche-aa.nl/Aa_themas/_EHSbijlagen/pleidooi-faunapassage.pdf


