Bruggen bouwen voor de natuur
Waar een klein land groot in kan zijn
foto’s Bea Claessens

Op 3 mei 2006 opende Hare Majesteit de Koningin natuurbrug Crailo in ‘t
Gooi, met zijn 800 meter lang, 50 tot 150 meter breed en 15 meter hoog de
langste natuurbrug ter wereld. De brug verbindt het Spanderswoud met de
Bussumerheide, is met een gescheiden baan ook toegankelijk voor recreanten,
en gaat over provinciale weg, spoorlijn en bedrijventerrein. Grootste ﬁnancier
was de provincie Noord-Holland. Maar ook het rijk is het inmiddels ernst om
de versnippering van de natuur aan te pakken. In 2007 start Rijkswaterstaat
de aanbestedingsprocedure voor de aanleg van negen ecoducten. Ter
voorbereiding was er begin januari een excursie naar bestaande en toekomstige
ecoducten. Een impressie.
— Bea Claessens, provincie Gelderland
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n 2006 stelden de ministeries van V&W, LNV en VROM
het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) voor
de rijksinfrastructuur vast en reserveerden 410 miljoen
euro voor de uitvoering tot 2018. Het ineens aanbesteden van
de negen ecoducten is hier onderdeel van. Het is voor het
eerst in de geschiedenis dat Rijkswaterstaat zoveel ecoducten in één traject meeneemt. En het is ook voor het eerst dat
Rijkswaterstaat, ProRail en provincies zo nauw samenwerken
aan herstel van de natuur. Een excursie voor de projectgroep
‘Inkoop ecoducten’ naar bestaande en toekomstige ecoducten was dan ook geen overbodige luxe.
De excursie doet onder andere het ecoduct ‘Leusderhei’
aan. Verrassend is dat je bovenop het ecoduct Leusderheide
vanaf geen enkele plek het verkeer meer ziet. Een brede wal
beneemt volledig het zicht op de snelweg. Op termijn zal
beplanting het ecoduct nog verder afschermen. En met een
aankleding van poelen, struiken en hei zal het dan lijken alsof
je gewoon midden in de natuur staat terwijl het verkeer onder

je doorraast. De praktijk leert dat ook dieren dat zo ervaren
en soms - ondanks het geluid - bovenop het ecoduct liggen te
slapen. Natuurmonumenten monitort al jaren het gebruik van
het ecoduct Terlet. Het aantal passages door herten, reeën en
zwijnen is hoog: in één jaar tijd werden 4000 passages geteld!
Lucas Molenkamp, trekker van de projectgroep, vertelt
waar het begon. Toen LNV de Ecologische Hoofd Structuur
(EHS) vaststelde bleken er knelpunten te zijn met de
Rijksinfrastructuur. “In ons verstedelijkte land is versnippering toch een van de grote knelpunten voor de natuur.
Hiervoor zijn oplossingen gezocht en in een democratisch
proces heeft de Tweede Kamer daar 410 miljoen voor beschikbaar gesteld. We krijgen vaak te horen dat een ecoduct wel
veel geld kost voor die paar herten. En inderdaad, het aanleggen van ecoducten is een kostbare aangelegenheid, maar ik
vind dat die investering goed te verantwoorden is. Tja en wat
is veel. We hebben voor het MJPO 410 miljoen verdeeld over
een periode van 12 jaar; dat is ongeveer 33 miljoen per jaar. De
jaarlijkse begroting van Verkeer en Waterstaat is bijna 10 miljard , dus waar hebben we het eigenlijk over. Tegenwoordig
vinden we het vanzelfsprekend om te compenseren als we de
natuur door de aanleg van werken schaden. Vroeger was dat

illustraties uit ‘Schetsboek ecoducten’
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niet zo. Eigenlijk zijn we dus ook met een inhaalslag bezig.
En de eerste grote slag is dus de bouw van negen ecoducten
in één traject. Van die negen ecoducten komen er zes op de
Veluwe, een in Salland en twee in Utrecht.”
Molenkamp legt uit dat de aanbesteding plaatsvindt in de
vorm van een ‘design and construct’-contract. Dat betekent
dat niet tot in detail wordt voorgeschreven hoe het ecoduct
er uit moet zien, maar wel aan welke functionele eisen het
ecoduct moet voldoen. Opdrachtnemers krijgen zo de mogelijkheid om zo inventief mogelijk in te schrijven. Het aanbesteden van de negen ecoducten in één contract kan een forse
kostenbesparing betekenen. Ter indicatie: de aanleg van een
ecoduct kost gemiddeld zo’n 5 miljoen euro.
Molenkamp vertelt dat het belangrijk is om alle risico’s in
geld en tijd beheersbaar te maken. Dat betekent dat bij het
opstellen van het contract wordt vastgesteld welke risico’s
worden gedragen door de opdrachtgever en welke risico’s
kunnen worden overgedragen aan de opdrachtnemer. Een
voorbeeld hiervan is de locatie van het ecoduct. Die locatie
wordt heel precies aangegeven. Hier wordt grondonderzoek
door de opdrachtgever gedaan om claims van de opdrachtnemer door onverwachte bodemverontreiniging te voorkomen.
Voor de functionele eisen volgt Rijkswaterstaat zijn ‘Leidraad
Faunavoorzieningen’. Ecoducten zijn er niet enkel voor herten, maar in de eerste plaats bedoeld om ecosystemen met
elkaar te verbinden. Bos met bos, of bos met hei of bos en hei
met bos en hei. Dergelijke verbindingen worden getypeerd
door doelsoorten en doelsoorten zijn bepalend voor afmetingen en inrichting van het ecoduct. Zo is bijvoorbeeld de
boommarter de doelsoort voor de verbinding van bos naar
bos; bij die verbinding volstaat een breedte van 30 meter.
Het edelhert is de meest veeleisende soort. Wil een ecoduct
goed functioneren voor het edelhert dan is een breedte van 50
meter gewenst. Om het wild naar de oversteekplaats te lokken worden vaak aan begin en einde van het ecoduct poelen
aangelegd.
Bram Vreugdenhil, bioloog bij de provincie Gelderland
en initiatiefnemer voor de aanleg van de ecoducten op de
Veluwe, heeft zich van begin af aan sterk gemaakt voor
de brede benutting van ecoducten. Hij is verheugd dat dat
uiteindelijk zo goed in het beleid van Rijkswaterstaat terug
te vinden is. Vreugdenhil is opsteller van het ‘Schetsboek
Ecoducten Veluwe’, het programma van eisen voor de
Veluwse ecoducten. Per ecoduct staat genoemd voor welke
soorten het bedoeld is en welke eisen gesteld worden aan
omvang en inrichting. “We noemen de Veluwe wel vaak het
grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland, maar
als je naar de kaart kijkt dan valt dat erg tegen. Het krioelt
op de Veluwe van grote en kleine wegen. Er moet heel wat
gebeuren om de eenheid van de Veluwe te versterken. Met de
ecoducten versterken we de interne samenhang binnen de
Veluwe en laten we de Veluwe weer aansluiten op het rivierengebied en de randmeerkust.” Alle ecoducten op de Veluwe
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worden ingericht voor een brede benutting, waaronder ook
het edelhert. Het ecoduct bij Middachten bijvoorbeeld, heeft
naast het edelhert ook tot doel om natte natuur te verbinden.
Dan heb je het over soorten als kamsalamander en ringslang.
Harry Boersma, projectleider uitvoering ecoducten bij de
provincie Gelderland heeft als taak om de vereiste procedures rondom bestemmingsplan, Flora en faunawet,
Natuurbeschermingswet, Boswet en dergelijke vlot te laten
verlopen. Dit doet hij overigens niet alleen in Gelderland,
maar ook in Overijssel en Utrecht. Het komt nauw, als immers straks de opdracht gegund is moeten er geen obstakels
voor de uitvoering meer zijn.
Buiten de Veluwe wordt er soms voor gekozen om een ecoduct ook open te stellen voor recreanten, voor wandelaars en
ﬁetsers. Boersma is daar in principe geen voorstander van.
“Laat ecoducten alsjeblieft toch vooral functioneren voor
het doel waarvoor ze zijn bedacht: voor de natuur. Zeker als
er toch al vlakbij wandelpassages zijn en het ecoduct voor
groot wild bedoeld is. Bij het ecoduct Crailo is dat anders,
hier komt geen groot wild voor en ontbrak een oversteek voor
wandelaars en ﬁetsers. Maar de route voor natuur en recreatie
is daar wel duidelijk gescheiden.”
De gebruikelijke maatschappelijke weerstand bij zulke
grootschalige projecten verwacht Boersma vooral aan de
randen van de Veluwe. “Door de ecoducten komen de herten
straks ook buiten de Veluwe, en boeren zitten daar niet op
te wachten. Ze zijn bang voor schade aan hun gewassen en
dat het wild ziektes overdraagt op hun vee. Ik betwijfel of dat
realistisch is, want de meeste dierziektes worden eerder van
het vee overgedragen op wild. Alterra doet hier onderzoek
naar. Ik vind het overigens niet meer dan terecht dat boeren
op een fatsoenlijke manier schadeloos worden gesteld. Het
Faunafonds maakt daar een regeling voor.”◆

Deze locatie voor een ecuduct is lastig, omdat de overspanningen een
monument zijn

omslag rapport MPJO

Hoofdgedachte van het MJPO is gebiedsgericht ontsnipperen: maatregelen aan regionale en lokale wegen in
samenhang met inrichtingsmaatregelen voor natuur en
recreatie om de totale ruimtelijke kwaliteit van een gebied
te vergroten. Er is geld voor ontsnippering van rijksinfrastructuur (wegen, spoorwegen en waterwegen) binnen de
EHS en de robuuste verbindingen.
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