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De otter en het MJPO
Handvatten voor mitigerende 
maatregelen in actueel leefgebied 

Adam Hofland 
landelijk coördinator MJPO
Lelystad, 26 juni 2015 Natuurgebied De Deelen

Bron: Harrie Bosma

Wat ter sprake komt…

1. MJPO in het kort

2. Leidraad: de otter en systems engineering 
3. Aandachtspunten bij mitigerende maatregelen
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Verbeteren biodiversiteit door:
1. Verbeteren kwaliteit van habitat
2. Vergroten van habitat (kwantiteit)
3. Voorkomen negatieve invloeden, ondersteunen 

positieve invloeden
4. Verbinden van habitats
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MJPO - doelstelling

• Achteruitgang van de biodiversiteit tegen gaan. 
• Door natuurgebieden binnen de EHS, die door 

bestaande wegen, spoorwegen en kanalen 

doorsneden worden, weer met elkaar te verbinden.

• In totaal 215 knelpunten oplossen.
• Door circa 635 faunavoorzieningen aan te leggen 

in de periode 2005 t/m 2018

MJPO – deelnemende partijen

• Landelijk programma

• Financiering: V&W, LNV, VROM; EZ, I&M 
• Provincies hebben de regie

• ProRail en Rijkswaterstaat de uitvoerders
• Coördinatiepunt MJPO: landelijke coördinator, 

programmeur/ecoloog en communicatie-adviseur

• Looptijd 2005 t/m 2018

• In samenwerking met:
• Gemeentes, Waterschappen
• Natuurbeheerders, terreineigenaren, vrijwilligers

• Universiteiten, kennisinstituten 
• Ook internationaal

Stand van zaken uitvoering MJPO 

1. Opgave MJPO: 215 knelpunten met 635 maatregelen

2. Gereed: 
- 86 knelpunten gereed 

- 59 knelpunten gedeeltelijk gereed

- +/- 55% maatregelen gereed

Voor nauwkeurige stand van 

zaken:
http://www.mjpo.nl/downloads/

278/mjpo-jaarv-2014.pdf
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De otter in de leidraad

http://www.mjpo.nl/nieuws-
publicaties/publicaties/leidraad/

Inhoudsopgave Leidraad Faunavoorzieningen

1. Ontsnipperen: samenwerken is de boodschap

2. Werken volgens SE
3. Opstellen Klant Eisen Specificatie

4. Ontwikkelfase
5. Inspectie, beheer en onderhoud
6. Toetsen ecologisch functioneren

7. Klanteisen van fauna (van libellen tot grondgebonden zoogdieren)
8. Voorbeelden (van ecoduct tot informatiebord)

Eco-aquaduct A4 Delft-Schiedam

Per type maatregelen:
- Algemene beschrijving
- Doelsoorten
- Locatie en locatiekeuze
- Ontwerpen afmetingen
- Inrichting en geleiding
- Speciale aandachtspunten

Spoorbrug met loopplanken

Overige maatregelen

1. Afschrikmiddelen (zicht, gehoor en geur)

2. Waarschuwingsborden
3. Snelheidsbeperkende maatregelen

4. Fauna-uittreedplaats (FUP) en doorlopende oevers
5. Informatieborden

Systems Engineering en Life Cycle
Engineering
SE is een expliciete werkwijze die de rollen en taken van alle 

partijen vastlegt binnen de levensloop van een bouwwerk.

1. Systeemdenken
Overzicht in relaties tussen elementen, processen en organisaties, lokaal 
specifieke oplossing

2. De klantvraag centraal
Analyseren van de klantbehoefte (otter!), eisen gebruikers en belanghebbenden

3. Optimalisatie over de levenscyclus
Life cycle costing en engineering, risico-inventarisatie en -beheersing levensduur

4. Van abstract naar concreet
Van vraagstuk naar oplossing in iteratief proces (PDCA), verificatie en validatie

5. Expliciet werken
Helder en eenduidig vastleggen van informatie om keuzes en 
informatie over te kunnen dragen, communicatie
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Externe raakvlakken van 
faunavoorzieningen

Overgroeide en verzakte loop-
planken

Voetgangerspoort sluit niet 
meer automatisch

Tunnel vakkundig dichtgemaakt
door boer

Aandacht vanuit politiek en media
1. Tweede Kamervragen n.a.v. uitzending Reporter Radio (12-10-’14)

2. Tweede Kamervragen m.b.t effectiviteit en budget maatregelen 
3. Uitzending RamBam (Vara, 8 april 2015)

Aandachtspunten

1. Technische integriteit

Bijv. door toepassing van Systems Engineering
2. Beheer en onderhoud 

net zo belangrijk(-er?) als kwaliteit van aanleg (LCC)
3. Monitoring en onderzoek

behoefte aan grootschalig, wetenschappelijk onderbouwing  

van effectiviteit van maatregelen. => kennis uitwisselen en 
samenwerken!

4. Duurzaam mitigeren = Gebiedsgericht en integraal maatwerk

Adam Hofland 
adam.hofland@rws.nl
06 316 73 93 7
www.mjpo.nl / @MJPO_nl


