
Respect voor planten, dieren én mensen

| , ,| /iilìì( r t r¡tlr¡ctclr f lct $ oor'cl c'cocltrct ltllcctl
,lr rl't rlrrutziLlnr \\ lnt rì:ttr.il.n'pirss'.tgcs oÏcr

\ ( rl( tì ( n spoo|lijncn zijn inrnrcrs tk¡orcltLchlc

, r¡rltrssing,t'rr \ ()()r ccrì ()ntsni[)l)cr(l lltttcìscìr:t¡l <>11-

lrr:sjrgcrr dic rritg:ltn \tn rcspcct rot¡t tle lìont clt

liurr:t \\':utr'ot.t.t zott jc cliur rtttt stre\clt n:utl cltiiit'-

z¿rrnc ccotlr¡ctcn/ \olgcns Stercn Jrtrrscn, LLncl-

scha¡rsurcltitcct ctr projcctlcirler bij rtclvics- cu ill-

gcniculsbtrrciru ,\lr>r'rrlcs, hccft dit tc makcn llrct
(lc irìtef{r.llc aanpak. lìij duru'zamc ccocluctcn ¡¡a

jc nict lrllccn trit vrur [rct vcrbintlcu vlur ontsnip-
pcrclc gcbicclcn, r-n:rirr ook varr verbe tct'ing varr clc

lunclschrypcliikc onrgcving crì rcspcct r<¡ot' itllc
bctrokkcncr.l'

ONTSNIPPERING

f)c bcschclmrlc zlrndhrrgctlis zockt sclrtrchtcr clc

zon ol) llen recboli klulrt geTtritcct'cl zijtr geu'ci

lan ccrì eik. Konijncn ctctr geh:rast r:ur tle kl:t-

vcl Zclclzrrrre olchiclccðn loukcn vuuaf kalkrijke

zrrrrcllrollen Hc1 lcr-elr op l-tct cc<¡tlttct gLt,tt tijtt
gung. tcrs.ijl auto s clr trcincn onclel allcrlci h<;c-

Ycn. [)oten cn wo!'tcls \'o()rtrtzelì
(ìl'otc (lelcn \rul orls [lurcl l'ortlelt tl<rotst'tcclcl.l

clool hct vcrliccr Snclrvcgcu clt sp()or\\:cscll

tijt't itls ottrtccnlbrtte ìltllicrrcs, cìic zotgcn vottt
|crsnippering vrrn hct nuLr'il.u'lijkc lutrclsch:rp ct-t

versclrrlrliug ran clc bir¡clivcrsitcit \\/ut in lron

clcrclcluizel]cfctr jltt'cn clool tlc rtittttur ltls clcltt gc

hccl is gcvot'r.trtl. u'orcll sincls ortgcrecl cct] ccu\\'
ge schciclcn clooL tvcgctt crr spoorli.jnctr

llcotlt¡ctcn hcflcn tlczc biu'r'iÙrcs op. Zij kt'ijgctt

tlltr-t ooì. stectls trccl ccn ¡rlcl< in ht't Netlcr'lltllclsc

luntlsch4. r ccl:rl ir-r hct k:rclcr vlur tlc Uc<¡ltt!Ìischc

IÌrofilstrrrct trur' ( lll I S). of rLls gci olg vurr hct )lcc r
jalcnploglaurrlrr ()ntsnil>pcring, (!l.fl'()) I)it z¡j11

Lvttionalc mccljltre trplollt'1trììlìì¿t s \ ()()t' (lc olì[
rr.ikkcling \iln ccn s:urcrrhuttgct.ttl ncts'clk vitt.t

bclangri.jkc natuurgebictlcn in Ncrlcrlurrcl llctloc-
ling er'r'an is onr rlc n¿ttuurrr'alrtlen in Ncclct'lrurcl

tc st¿l)iliscrcn. l)alrnlr:tst zijn cl tlir crsc rcgitttrllc
irritixl-icvcn, clic lrl tlltn nict irr s:tt.ttcrr-trvcrking ttrct

r crschillcnclc llltì.ìur'- cn rliìicrrot'glulislttics \ ittl
tle gror.rcl konrcn

VERANTWOORDELIJK

Ilovarcs is rtls aclvics- cn ingcnicttrsbut'clttr bij
vcrschillclrrlc ccorluctctr be tt'okkcn Ilcl lturcltrl

hccft cluulzltlunhcirl hotrg in hct ru:urcltl stít?ttì

.|lnscn: '\ls bccllijf lrcl¡rcn rr ij nrcc rrct tlc ttlitrt-
tclijkc irrriclrting r:rr r¡ns lltrrtl S ij rot'letr or-ts

cllurrckrol vcr¿tttrt,oot'tlelijli rt>or clc Iocittic rvtutt'

'n-ij nre t onzc plojccten bij bctlr>l<l<en zijtt'
Ook hccft clit vcluntsoolclclijlthciclsgcvocl tc rlra-

kcrr nrct clc fitsc r'¿ur het setk s,itar l'rct butcau l-lij

bcttrkkcn is \\t zittcn ruak al vanaf ltct bcgirt

\'rtlì ccn ¡rr'oject bij ccr-r opth'achtgcvcr u¿ur t¿fc'1,'

zcgt .ftnscu I)us :tl iû (l(' initirtticf: cr.r ()Dt\\'c1'P-

fusc A.ls jc zo lran clc basis stitlrt \ruì ccn projt'ct,

or crzìc jc clc clingcn l)ctcr' ( lì kun jc ccn ()llt\\ cl'P-

l)r'()ecs nrc('r' r:urrrit rlrrrrrzlr:rrrrhcicì l-tcnlcleLctt
()lrzt r isic cllrrrrin is: tloorcl:rch( r'rt itrtcgt'aul. nrcl

t'('sp(('t voor' ¡rl;urtcn clicrcn Ún nì(lìs('ll'



OP ZOEK NAAR ZANDHAGEDISSEN VOOR

DUURZAAM ECODUCT TREEKER WISSEL

Eincl 2008 wercl ecoduct Treeker'Wissel opge-

levercl, dat over cle provinciale weg N227 ligt
tussen Amcrsf'oort en Maarn. Dit ecoch,tct is ge-

realiseeld in opdracht van de provincie Utrecht
en verbinclt I'ret landgoecl Den Treek-Henscho-

ten rnct cle Leusderheicie.Tevens vormt het een

scl-rakel in cle robuuste verbindingszone tllssen

de Vcluwe en cle Utrechtse Heuvelrng. On tot
een cluuLz¿ranl ccoduct te komeu, is ccn klattk-

borclgroep gcvorrncl nret alle hretrokkcncu.

Een progranuna r.'.rn eisen, ruirltelijke anirll,se

cn schctsen voltlclen cle basis voor eeu kettze-

matlix. l)czc leiclcle tot cell voorkeursr.ariaut
u'aar alle paltijen ¿rchte l stonclcn. [)itgangspunt

hieryan u,as ved¿tgit-tg van cle weg otr cle hoogte

van he t ccocluct te beperken. I)c voorkerrrsr'¿r-

riarrt is ver"r.olgens uitgewelkt ¡û eelì vooLolìt-

wcl'p, wlrlr r.cel lutnclacht is bcsteed :r¿ru cle iu-

passing cn vortnger.iug r.an hct eco(lttct

.fanscn:'Bijzoncler ¿tiut di1 pl'oicct is clat ccoduct
'lì'ccker Wisscl clccls op hct rlilitairc oefcnter-
reirr cìe l-cusclctheiclc ligt Hct tcrrcìn mnÉ{ \'o()l'

clc vcilighcitl niet bctreden worrlen, terw'ijl hct
juist opcl¡4cstelcl mocl worcìen vtt<tr tlielct.t

Centrrlc vlaafl \4/rs: hoc ktijg je tclreinbehccr-
clct l)cfènsic mce-/ Wc hcbben hietvottl ccu

slcute\rels<>on bii Dcfènsic gcr'otrtlert ctt hcrn

cntlì()usiast gekfegcu vauuit cle nortrishoP clic

we sírrììcn met tle provincic otgltttiseercle tt'
Ecn uDcle r aztncl¿cl-ttsprult u'ls cle ¿ì2111lìelrcr,

Hcijrì]ans Beton en Wirtcrbouw Hoe is hii zo-

clar-rig betlokken te klijgcn, clat hij het bclaug

r.an cle n¿rtunr zoveel nrogeliik respecteert?'Op
cle Lcusderheide lecft clc grootste popttlatie bc-

schelmcle zandhageclissen vun Neclclliurcl, van

r.ele clnizenden excmphren. Binneu cle coutott-
ren \¡arì het ecocluct rìloesten tlic allernaal gc-

vonclen en verplaatst worclen, alvolcns hij aan

cle slag kon. Dool clc schoonheicl var-r het ge biccl

te tonerì en cle link te leggerì lÌret lìet werk, <-lt-rt-

stond de betrokkenheid vanzelf.'Ve missen er
r-rog vijf ', klonk het clal'r. En l-rij voncl zc rlog ook.'

BREED KIJKEN

In de praktijk betekent deze visic clat het ontwer-
pen van een duurzaam ecocluct elke keer weer een

nnieke opgave is.Jansen:'Het gaat ons niet alleen

om de groene vormgeving, maal ook om een clutu'-

zâam ontwerp, dat met veel creativiteit en slirl
combineren tot stancl komt.'We kijken claalvoor-

zo breed mogelijk Te beginnen rnet cle extrinsieke
waardes van een locatie of gebiecl. Ons onrwerp
willen wij claar zo goecl rnogelijk in latcn passen.

W^f zijrl cle cultunrhistorische e n lanclschappelijke

waardes? W^t zijrl de plannen l'oor cle omgcvirg?
Hoe groot is het belang van cle verkcelsveiligheicl?"

Belangrijk ziin ook cle specifìeke kenmerken van

een locatie of gebied 'l)eze intlinsieke waarcles be-

palen het karakter van olìs ontwel'p' alcfi-rs Steven
'Gaat het or1 een heiclegebiecl, of een bosgebiecli'

Ligt er een eeuwenoucle weg oncler', of een cll'r-rld<e

riiksweg? Is er splake vau licht- of geluiclhincler uit
cle omger.'ing, clie we mct glonclwallen of beplan-

ting kunnen verminclefen? En wclke cliercn lopen
el overheen, wírarmee we clc bleccltc van hct cco-

dr-rct bepalen, r'eeën of maltcrs?'

DUURZAME AANPAK

Na de volngeving volgt de realisatie van lìet eco-

duct 'Dit is een ingrijpend proces, zowel voor cle

natuur', als de mens,' licht Steven Jansen toe.'Vanuit
onze dnurzame aanpak houclen wij hier al vanuit
het ontwerp lekening mee.Voor cle aanleg \?n een

ecocluct moet een gebiecl van circa hondercl bij
hondeld meter aan natuur worclen verstoolcl. l)at
veroorzaakt eelr enorme kaalslag, tetwiil het r'óór
de natuur becloeld is. En omclat het om een groot
gebiecl gaat, zijn er veel partijen bij betrokken.'
Voolbeelclen van deze partijen zijn wegbeheerclers

als Rijkswaterstaat, ProRail, gcmeenten en pro-

vincies. Verdef zijn er terr:eineigenaren als Staats-

bosbeheer, Natuulmclnumenteu, de Provinciale

lanclscl-rappen en particulieren Ook spelen milieu-
grocperingen, bccL'ijven en bewoners een rol.'Al
cleze partijen hebben hun eigen, soms tegenstlij-

cligc belangen Dan is l-ret belangrijk om zo \¡roeg

rnogelijk met allc bctrokl<erreu ¿rau tafel te zitten

ì)ns voordat cle locatic van het ecoduct \/astliet'

DRAAGVLAK

l)or'l ìriervan is om s:rlrrcn tot goede ontwerp-
[( r/('s 1c komen '\Yr'ij willet-r op root'hancl al plo-
trlr ilrtlì tucl<elen en ct'aagvlak cfeër'en. Hiefvoor'
r ¡lrrrrisclel vvii samen mct cle opclt:rchtgever ter

¡rlr'liIie ccn worhshop,s'aal allc Pal'tijen l'oor zijn

rritgcnocligcl. We bespleken clc icleeën ell wenselr
en stellcn met z'n allen cie fanclvoofwaa|clen vast

voor het toekomstige ecoduct. Dit wolclt verwerkt
in een rappolt, waarin ieclerccn wotclt gekeucl Vel
volgens vcrtalen wij cle conclusies t-l¿t¿u een pro-
grarnma rau eisen en ecn schetsoutwelp en kan

na goedkeuring daarvan cle r-ritwcrking en 1'ealisàtie

plaatsvircle u.'

Onder hct motto 'een goecle voorbcreicling is het

halve wcrk'wordt rnet deze cluntzame, iutegrale
aanpak vcel gecloe dool plocctlulcs crì lrel aatt-

vragen van vergunningen vcrtncclen. Janseu: 'Dat

scheelt tevetrs in de faalkosten. En cloor ook zelf in-

tegraal te werken, leveft clit cle opclrachtgever nog

meel op.'W'ij hebben bijvoorbeeld alle benodigde
kennis in huis, variërencl van een wegontwerper,
arclitect en ecoloog, tot milieukundige, lancl-

schapsontwerper en contractclesktruclige.'

TROTS

Jansen, tot slot:'Ons streven is orn iets ûloois te ont-

werpen, met respect voor plant en dier', dat kwali
teit levert voor de omgeving en waar iedereen trots

op kan zijn. Om clit te borgen pak ik ook zelf inte-
gra:rl een project aan. Eelst als ontwerper en later'

als proiectleiclel clie het rÌitvoeri[gsontwery \'an

cle aannemel toe tst. f)it wil ik ook gr':r:rg.Alleen net
clc juiste aanclacht chllrt chlrÌr'za¿rmheicl het langst'

HOGE OF LAGE TALUDS BIJ DUURZAAM

ECODUCT BEUKBERGEN

Nlt¡valcs hceft ro<¡r'dc prorincic LÌtrccht een olìt\Àcll) gcLrtrrakt t,oor'ct'otlttt 1

llctLl<bcrgcrr. rl¿rt orer clc pr'oritrcialc weg N2i- ligt tttssctt I'tt'cclrt cll '\¡ltcrs-

fix)l't I)it ccocìtrct is in rlcccmber' 2(X)9 opgclcvcrtl ctr rct'ltitttlt htttlgoctl
Beukbctgcn rìrct terrcincn vrur Hct Iitlechts L:rndschup'fcvcrls \onlìt h(t ctr'ì

sclrakel in clc wcstclijke ccologischc corritlor orcr cle ljtrechtsc lìcttrt'lt'ttg
()ln tot ccll clur¡rzaaur ecocluct tc horlrel. is t¡ok bict'cen klattltl¡t>t'clgrrrcl->

ger'olnrcl nrct allc bctrr¡kkenen.

.Janscu: l)c rcalisatic lag hecl gcr<relig. Eco(lì.tct lìcttkltcrgcrl ligt tlcl clc

Amclsfo<.¡r'tscwc¡1. ccn otrclc u'eg uit clc zevct.ttict.tclc ccttu' I)ezc is clcstijtls

cloor notlbclcn ui1 Amerstìr()l't ll-rct risic aangelegcì [[ct guat orìr \1uì ouclshcl'

ecn z-anclu'eg van (r5 rnctcl blcecl nrct ncgct.t bonrctttijcr. ztxtls clitt clestijcls

nrocle u'as lL lu clc lirilcrieën in Pulijs en Iintcl clcn Lincleu iu llerÌijtt. Itt rct'-

band luet cìc schralc grond thrurcle hct zo'rr twechouclclcl jalrrloorclat tlc u'cg

incltrsiel'bome nriie n get'cccl lvas
()ok u,as el het clilcrrrrì1r ovcr clc hoogtc vrtu hct ccocltlct.Àls cle u'cg iut:tct
gelatcrr rnoesl u-olclerr, wclclcn clc tllttrls lroger ct.t lltttgcr etr ztlu tlc itnllacl
op de onrgcvillg gr()ter zi ju 'Us cle rn,cg rlulgcptst urocht wotcleu, kott tle u'eg

n,oLclcn vcrcliept cn hct wegprohel u'olclcn r elsr-nalcl naar 35 nte ter, u'¿utLclo<tL

cle tahrcls vccl lirgcr cn koLtcr koncle u l'olclcrr l)e inrpact <tp clc rttrrgeviug zott

claarrnee l<leincl zi.jn.

'()nr dc gcvolgcr-r r.an clc keuzes iuzichrelijk te tnakett, hcbben u'e eert JD-

lrnirlatiefilm gentaakt r<tor cle wegbehecrclcr. Hiermee kouclcn 'w-e l¿Ltett ziett

clat clc *,cgaanpassing veilig is. ()ok l'rcbbcn rl'e JD f'oLoilìprtssitrgcu getlltakt

r-:ur cle voLn.rgcr,'ing cn clc inpassing van lrct ecocluct ir-r hct gcbiecl Eett r':tt'irttr-

tcr.lsttrclic n¿raL clc cxlrctc lociLtie heeft gcleicl tot een olttwcl'P clat clool alle par-

tijen \À,el'd gcdnrgcn, inclusicf r crlaging vau clc u,eg Het bijkorttcnclc voorclceI

hiervarr is tht cle vlijkorncnclc gxrrcl gcbt'uikt koll wordetl voor clc talucls vatr

hct ccoduct r¡ u¿rrtloor cclì nrgcrloeg geslotcll g,rortclbalatts ontstorlcl.'

Vcrtler kwaur uurtnct-ttt'r'.fartsscn clcJ<tng nlct hct iclee <tm lrct lcgetluvlttcr',clet

op clc vt'r'diepte wcg rull te llterr intìltlcrcn in eeu u'lcli'Als hct lr:trcl gcrc-

gerrtl hecft. zie jc clat r.lu rtlur hct s'!rter itt tlc wlcli.'


