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Stappen over een ecoduct
Een bezoekje aan het Goois Natuurreservaat in het hart van de randstad

Telkens als ik op de snelweg onder een 
ecoduct door raas denk ik: hoe zou het daar 
boven zijn? Misschien loopt er op hetzelfde 
moment wel een roedel herten overheen of 
zit de vos er achter een konijn aan. Toen ik 
op de redactievergadering vroeg bij wie ik 
het beste terecht kon voor een excursie over 
zo’n ecoduct viel meteen de naam John Did-
deren, al jaren lid van onze vereniging PDM en 
boswachter in het Goois Natuurreservaat, waar 
zich het grootste aller ecoducten bevindt.
Op mijn mailtje antwoordde hij per omgaande 
met onderstaand bericht: 

Hoi Wil, 

Ecoduct als thema is leuk. Maar voor het blad handhaving PDM vind 

ik het fijn als de focus ligt op de uitdagingen in het toezicht. We zijn 

met vier boswachter Boa’s, 2800 ha natuurgebied hartje randstad. We 

hebben ondersteuning van studenten HTV. We gaan het gebruik van 

de Hondenuitlaatservice inperken in onze gebieden. 

 
We zijn aan de slag met een nieuwe huisstijl bebording, (enzovoort) 

Werken samen in een regionaal samenwerkingsverband Natuurtoe-

zicht. Zijn tevreden en ervaren gebruikers van C 2000, Hebben goede 

lopende contacten met de brandweer in het kader van de natuurbrand-

preventie.    

 
Zijn heel blij met de inspanningen die NatuurNetwerk  voor ons levert 

met het BOA registratie systeem. Bedenken innoverende hulpmiddelen 

om ons het werk in het toezicht makkelijker te maken. Zijn ervaren en 

goed uitgerust (wapenstok / handboeien), volgen de IBT cyclus bij de 

politie (IBT centrum Almere), hebben een voorjaars campagne lopen 

gezamenlijk met de “grote jongens” NM SBB en de landschappen geti-

teld: “kraamkamer natuur” Zijn actief op sociaal media als  boswachter 

/BOA/ handhaver. 

Hebben flitsende nieuwe voertuigen voor het toezicht, twee keer auto, 

een keer een elektrische motor en 2 maal surveillance fiets, geleverd 

door het specialistische bedrijf ’politiefiets.nl’  in  

Groenekan.  

Kortom een beeld van een goed lopend netwerk op het snijvlak natuur-

bescherming / gastheer / BOA.  Dat lijkt mij wel wat.   En een mooie 

foto waar dat allemaal in samenkomt haha. En al verhalend lopen we 

natuurlijk ook gezellig even over dat ecoduct hoor.

John Didderen, boswachter Goois Natuurreservaat 

2800 ha 
natuurgebied 
hartje randstad 
Eerlijk gezegd 
dacht ik, dat 
verhaal kan hij 
veeeeeeel beter 
en professioneler 
zelf schrijven, 
maar na enige 
aarzeling ging 
ik de uitdaging 
toch aan en zo 
reden we op een 
mooie koude 
aprilmorgen 
naar het Gooi. 
Je komt bij het 
kantoor van het 
Goois Natuur-
reservaat (GNR) 
in Hilversum 
via de Mies 
Bouwman Bou-
levard. Daarna 
zit je meteen 
midden in de 
natuur, zo lijkt 
het. Om ons 
heen zijn ver-
keerswegen, 
spoorwegen, 
woonwijken, 
industrieter-
reinen en 
een compleet 
mediapark, 
maar hier 
heerst rust.  

In het water staat een lepelaar.  

John Didderen (55) ontvangt ons 
met koffie. We zitten meteen 
midden in het gesprek. Ik zeg hem 
dat ik zijn lijstje dat hij op de mail 
gaf systematisch ga afwerken, dus 
2800 ha natuurgebied hartje rand-
stad, hoe kan dat? John: “Het Goois 
Natuurreservaat bestaat uit circa 65 
afzonderlijke gebieden tussen het 
Gooimeer en Hollandsche Rading, 
waar de provincie Noord-Holland 
grenst aan de provincie Utrecht, 
het is feitelijk een uitloper van de 
Utrechtse Heuvelrug. Op de website 
kun je dat mooi zien op de interac-
tieve kaart https://gnr.nl/over-ons/
onze-gebieden/.  
GNR bestaat al sinds 1932. Het be- 
stuur wordt gevormd door zes 
Gooise gemeenten, de stad Amster- 
dam en de provincie Noord-Holland.  
 
Doel was en is behoud van de 
eeuwenoude, typisch Gooise 
landschappen, zoals heidevelden, 
bossen, zandverstuivingen, gras-
landen en historische akkers. In 
de afgelopen jaren zijn er diverse 
natuurverbindingen (ecoducten, tun-
nels, faunagoten) aangelegd tussen 
de eigen versnipperde terreinen en 
naar aangrenzende natuurgebieden. 
In de gebieden komen honderden 
plant- en diersoorten voor. GNR 
heeft twee eigen schaapskuddes 
die de heide begrazen, en Schotse 
hooglanders, Charolais-runderen en 
landgeiten”. Er zijn al met al zo’n 
36 medewerkers; een team ter-
reinbeheer, een team projecten en 
het team BO&E. Het team terrein-
beheer bestaat uit onze teamleider, 
veeverzorgers, terreinmedewerkers, 
boswachters, regiobeheerders, 
schaapherders en een medewerker 
aanleg en onderhoud fietspaden. 

In het water staat een lepelaar

We zitten meteen midden in het gesprek
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Bedevaart voor de natuur  
Ik hoor van John hoe schaapherder Johan Grif-
fioen samen met collega Mirjam de Hiep-Kerhof 
in 2007 aantoonde wat dit versnipperde land-
schap betekent. Ze trokken vanaf de Grebbe-
berg in Rhenen met 54 schapen en een hond in 
drie weken over 100 km naar het Gooimeer en 
toonden daarmee exact aan waar de knelpunten 
voor trekkend wild zich bevonden. Het was een 
onderdeel van de actie om de Utrechtse Heu-
velrug onder de aandacht te brengen en dat lukte 
bijzonder goed. Er was veel media aandacht, hij 
haalde alle journaals met zijn “Bedevaart voor de 
natuur”. Er is een leuke film van gemaakt waarin 
je ziet hoeveel wegen die dunne schapenpootjes 
moesten overbruggen. Johan Griffioen is inmiddels 
eindverantwoordelijk voor al het vee van het GNR. 
John: “Het Goois Natuurreservaat en het Utrechts 
Landschap proberen nog steeds de versnipperde 
en losgeraakte natuurgebieden weer te verbinden, 
via natuurbruggen en ecoducten. Eigenlijk zouden 
we de tocht opnieuw moeten maken, en dan zou 
je zien hoeveel beter het inmiddels geworden 
is”. Ik denk dat het een mooie PR op zou leveren, 
maar dat kan ik wel aan het GNR overlaten. Ze 
communiceren volop en met goed verzorgd edu-
catief materiaal. 

GNR heeft twee eigen schaapskuddes die de heide begrazen 

(foto: archief)

Hondenuitlaatservice  
De vele hondenuitlaatservices zijn een groot 
probleem aan het worden. John: ”Ze komen uit de 
hele omgeving, onder andere uit Amsterdam en 
Almere, in totaal komen hier dagelijks wel 50 van 
die busjes ons gebied binnen rollen. Soms met 
15 honden er in, dus dan zit je zo met een paar 
honderd loslopende niet altijd goed luisterende 
honden in je gebied.  
Per 2021 komt er een nieuwe generieke regel 
voor alle hondeneigenaren inclusief de hondenuit-
laatorganisaties dat er maximaal drie honden per 
begeleider mee de natuur in mogen. De HUSSEN 
hebben hier inmiddels officieel bericht van gehad. 

Op onze terreinborden wordt dat 
straks aan  
alle hondenbezitters duidelijk 
gemaakt”. 
Ik hoor dat GNR samenwerkt in een 
regionaal samenwerkingsverband 
Natuurtoezicht, waarin o.a. de 
provincie, Waternet, Sportvisserij, 

Recreatie Midden-Nederland, politie 
eenheid Midden- Nederland, Omge-
vingsdienst Noord-Holland-noord, 
Natuurmonumenten, Staatsbosbe-
heer samen optrekken.  
Met de brandweer is er goed 
overleg over natuurbrandpreventie, 
en dat geldt ook voor politie en 
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ambulancediensten. 

Innoverende middelen  
John spreekt enthousiast over het Boa Registratie 
Systeem (BRS). Ze zijn een van de eerste gebrui-
kers. Het lijkt me een goed idee dat hij daar zelf 
een stukje over schrijft en dat zegt hij toe, dus 
daarover meer in een volgende uitgave van ons 
blad.
In zijn mail spreekt hij van “innoverende mid-
delen”. Daarbij denk je al snel aan high tech 
zaken, maar dat is helemaal niet het geval. John: 
“Als je via je BRS een fout geparkeerde auto 
bekeurt voor een in-/uitrit bijvoorbeeld, is dat 
aan de auto niet te zien. Vroeger schreef je een 
bon uit, schoof het geeltje onder de voorruit en 
een volgende foutparkeerder bedacht zich wel 
twee keer om er naast te gaan staan; het had een 
waarschuwende functie. Bij het Goois Natuurre-
servaat hebben ze, in navolging van de collega’s 
van Natuurmonumenten, eigen stickers ontwikkeld 
die je aan het voertuig kunt bevestigen en op die 
manier gaat er toch een waarschuwende werking 
van uit. We gebruiken ze ook in andere situaties, 
bij dumpingen bijvoorbeeld of bij illegaal door 
kinderen gebouwde hutten in het bos.  
Als je die als boswachter ontdekt is er natuurlijk 
geen spoor van die kinderen te ontdekken. Als je 
een waarschuwing achterlaat is de hele hut een 
paar dagen later verdwenen, of nemen ze even 
contact met je op. Het begon met een terugbel-
briefje in de brievenbus. Het is een simpele oplos-
sing die werkt. 

De actie “Kraamkamer van moeder natuur”waar 
GNR aan meewerkt is een landelijke reactie op 
het steeds intensiever gebruik van de natuur in 
deze coronatijd. Mensen zijn massaal op zoek naar 
ontspanning en rust in de natuur. Die groeiende 
aandacht en waardering is mooi, maar de terrein-
beheerders vragen bezoekers ook in deze tijd wel 
respectvol met de kraamkamers om te gaan.
 
Terreinbeheerders vragen bezoekers ook in deze tijd wel 

respectvol met de kraamkamers om te gaan 

Natuurbrug Zanderij Crailoo  
We gaan het hebben over waar 
ik eigenlijk voor gekomen ben, de 
grote Natuurbrug Zanderij Crailoo, 
in mei 2006 geopend door de 
toenmalige koningin Beatrix.  
Daar ging een immens karwei aan 
vooraf. Er is vier jaar gewerkt aan 
dit unieke kunstwerk. Henk Korten, 
voormalig rentmeester van het GNR, 
is de grote initiator geweest van  
dit unieke plan. Bij de totstandko-
ming waren nogal wat partijen 
betrokken. Behalve het bestuur 
van het Goois Natuurreservaat 
(de zes Gooise gemeenten, de 
stad Amsterdam en de provincie 
Noord-Holland), waren er andere 
belanghebbenden zoals de 
bedrijven aan het spoor, ProRail, 
sportclubs, de lokale pers en politici 
en natuurlijk de bevolking van 
het Gooi. Zanderij Crailoo is met 
800 meter de langste natuurbrug 
ter wereld. Het is behalve een 
brug voor flora en fauna, ook een 

brug voor de recreant, midden 
in de drukbevolkte regio van het 
Gooi. De plannen zijn vanaf 1990 
ontwikkeld; ze pasten naadloos 
bij de ecologische hoofdstructuur 
(EHS) die in die tijd ontstond 
maar de financiering heeft heel 
wat moeite gekost. Op bijgaande 
plattegrond is te zien hoe de Gooise 
ecologische hoofdstructuur met 
verbindingszones en geplande 
ecoducten, waaronder Zanderij 
Crailoo, er inmiddels uitziet. (zie 
kaartje op pag. 15). De knelpunten 
voor de natuur zijn duidelijk te 
zien, waaronder de snelwegen 
A1 en A27, provinciale wegen en 
spoorwegen. 
 
Ecoduct bedekt met gaspeldoorn

De vele hondenuitlaatservices zijn een groot 

probleem aan het worden
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John geeft uitleg over de situatie

Over het vlonder de natuur in  
Hoogste tijd om er op uit te gaan. De zon heeft 
de kou van de morgen verdreven. Meteen buiten 
het kantoor begint de natuur. Ooit werd hier een 
enorme bak zand uitgegraven, zandwinning voor 
o.a. het Stationseiland van Amsterdam Centraal, 
zo gaat het verhaal. Het gebied is inmiddels 
heringericht. Een schitterend vlonderpad over de 
waterpartij strekt zich voor ons uit. Op het water 
meerkoeten en vleugeldrogende aalscholvers, in 
het water veel Amerikaanse zonnebaars die er 
opeens was volgens John. Er staan inmiddels twee 
lepelaars. Die zijn hier nieuw, wie weet komen 
ze tot broeden in de rietkraag. Aan één kant van 
het vlonder zijn verlaagde stukken voorzien van 
strooisel dat van elders is aangevoerd.  
 

Dit komt de diversiteit zeer ten 
goede. John: “We hopen dit jaar de 
eerste orchideeën te zien; zonne-
dauw, klokjesgentiaan en wolfs-
klauw zijn er al”. Als we verder 
lopen bereiken we het begin van de 
natuurbrug. Hier zijn grote stukken 
bos uitgedund. De Corsicaanse 
dennen zijn gekapt, zodat de hei-
dedieren die vanaf de Westerheide 
over de brug komen niet meteen 
in een donker bos belanden. We 
hebben het bijvoorbeeld over 
vlinders, amfibieën en reptielen als 
levendbarende en zandhagedissen 
en de hazelworm.
 
Als John een hek in de afrastering, 
bedoeld om recreanten en grazende 
runderen van het natuurdeel af te 
houden maar prima passeerbaar 

voor de natuur, voor ons opent 
staan we er opeens op, hoewel 
je je dat niet realiseert. Overal 
bloeiende gaspeldoorns en al veel 
piepkleine roze plantjes. Verder 
is het vooral kurkdroog. Overal 
wildwissels, wat op een druk ver-
keer van wild wijst. Je realiseert je 
nauwelijks dat onder je het verkeer 
over de N524 jakkert, wel horen 
we een trein. Verderop kunnen 
we over de rand kijken; spoorlijn 
Amersfoort - Amsterdam. Ernaast 
de werkplaats van ProRail waar de 
rails voor heel Nederland worden 
vervaardigd. John: “Die hebben met 
dit ecoduct een prachtige overdekte 
werkplaats/garage gekregen. Het 
ecoduct is van basis tot top 150 tot 
50 meter breed en er loopt een 
wandel-/fietspad en een ruiterpad 
over. Dat is vrij uniek in Nederland. 
GNR heeft er bewust voor gekozen 
ook de recreant te bedienen".  
 
Er wordt veel gebruik van gemaakt, 
want het verkort je fiets- of wandel-
tijd aanzienlijk. Wel zijn er duidelijke 
condities: honden niet toegestaan 
op deze ecoducten. We lopen niet 
helemaal tot het einde waar het 
450 ha grote heideveld begint. Daar 
vind je veldleeuwerik, graspieper en 
roodborsttapuit. Als we teruglopen 
hoor ik de gekraagde roodstaart. 
Wie weet gaat hij ook broeden in 
dit bijzondere stukje natuur waar 
gewoon op gewoond wordt aan de 
konijnenholletjes te zien. 

Een schitterend vlonderpad over de waterpartij strekt zich voor 

ons uit

ProRail heeft met dit ecoduct een prachtige 

overdekte werkplaats/garage gekregen
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De natuurbrug Zanderij/Crailoo  S T�Verlaagde stukken waar mogelijk de eerste orchideeën gaan groeien

Gastheer en toezichthouder  
We lopen terug via de andere oever van de 
waterpartij en zien dat een van de lepelaars 
zichzelf een poetsbeurt geeft. Verbazingwekkend 
wat je met zo’n lepel allemaal kunt doen. Een 
eindje verderop kiest een familie grauwe ganzen Uitzicht op de waterpartij

het ruime sop; trotse ouders met 9 
pullen. Ik vraag of er dodaars zijn 
en krijg meteen antwoord; ergens 
roept een dodaars. 

Lepelaars zijn vaste gasten in het Goois 

Natuurreservaat (foto Mirjam de Hiep-

Kerhof-GNR)

 
Snelle boswachtersfietsen
Als we terugkomen op het kantoor 
komen de twee studenten HTV 
(opleiding Handhaving Toezicht 
Veiligheid bij het ROC Nieuwegein) 
net aanfietsen op hun blitse snelle 
boswachtersfietsen. Ze hebben een 
geocache gevonden, verstopt in een 
los boomstammetje.  
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Een eindje verderop kiest een familie grauwe ganzen het  

ruime sop

Dank John voor een fantastische 
morgen en een kennismaking 
met een uniek stukje Nederland.  
Volgens mij heb ik de belangrijkste 
punten uit je mail wel besproken, 
anders hoor ik het wel. 

De volgende uitgave van Dier & Milieu   verschijnt op 17 september 2021.

Ze hebben het hele stammetje maar meegenomen 
maar dat is kennelijk niet de bedoeling. John legt 
ze uit dat mensen die zo’n ding willen verstoppen 
daar toestemming voor vragen aan het GNR. Ze 
gaan binnen nakijken of dat hier ook het geval 
is en zo ja, dan zullen ze het ding terug moeten 
brengen.  

John werkt al zo’n 18 jaar voor het GNR. Hij komt 
uit Limburg en studeerde MBCS (nu Helicon oplei-
dingen) Bosbouw en cultuurtechniek en later nog 
weer Natuur- en Milieutechniek in Velp.  
Hij wist al vroeg dat hij deze richting op wilde. Hij 
voelt zich in eerste plaats gastheer en toezicht-
houder, maar de vele andere facetten aan z’n baan 
vindt hij ook boeiend, zoals contactpersoon zijn 
namens GNR van regionale natuur- en veiligheids-
organisaties en het begeleiden van stagiaires. Hij 
onderhoudt goede contacten met de pers en is 
actief op sociale media, bijvoorbeeld op Twitter als 
Ranger John@JohnDidderen. 

Op 16 april maakte het tv-programma Vroege 
Vogels een mooie uitzending, die helemaal gewijd 
was aan het Goois Natuurreservaat.  
De uitzending is terug te kijken op de website  
van het GNR: www.gnr.nl. Daarin is bovenbe-
schreven wandeling exact te volgen, met als  
gids boswachter John Didderen; gastheer en boa.

GNR beschikt over blitse boswachterfietsen

Tekst: Wil Kroon
Foto’s Henk Breman (tenzij anders vermeld)


