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Samenvatting
Door de ontginning van grote natuurgebieden voor landbouw en voor woon- en werkgebieden is
de natuur in de 20e eeuw sterk versnipperd. De aanleg, verbreding en steeds intensiever gebruik
van infrastructurele netwerken heeft dit proces bespoedigd met tal van nadelen als gevolg; verlies
van leefgebieden, barriere effecten, faunaslachtoffers en verstoring, vervuiling en verdroging van
natuurgebieden.
Met het Meerjarenprogramma Ontsnippering, opgesteld door een drietal ministeries, wit de
overheid deze versnippering tegengaan en de ecologische hoofdstructuur herstellen. Dit wordt
gedaan door het realiseren van kleinschalige faunavoorzieningen als ecoduikers en dassentunnels
alsmede door grootschalige faunavoorzieningen als onderdoorgangen en ecoducten.
Ecoducten zijn, voor de weggebruiker, de bekendste faunavoorzieningen en zijn in feite als
natuur ingerichte viaducten. Ecoducten 'De Woeste Hoeve' en 'Terlet' op Nationaal Park De
Hoge Veluwe waren de eerste ecoducten in Nederland en werden gebouwd in 1988. Sindsdien
zijn er elf ecoducten bijgekomen en zijn er nog eens 25 ecoducten gepland. Gezien het feit dat
deze faunavoorzieningen relatief jong zijn, is informatie over het gebruik en de effectiviteit ervan
schaars.
Verkregen resultaten uit onderzoeken geven aan dat het gebruik van ecoducten, ondanks dat deze
nog volop in ontwikkeling zijn, bijdragen aan de ontsnippering en de realisatie van de
ecologische hoofdstructuur. Ontwerpuitgangspunten als breedte en lengte van het dek, de op- en
aflooptaluds en het al dan niet gewenste recreatieve medegebruik hebben invloed op de
effectiviteit.

Literatuurstudie 'Ecoducten in binnen- en buitenland'

2

Inhoudsopgave
1. INLEIDING •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4
2. VERSNIPPERING NATUURGEBIEDEN •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5
3. ONTSNIPPERENDE MAATREGELEN •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8
3.1 BELEIDSPLANNEN ...................................................................................................................................................... 8
3.2 TYPE FAUNAVOORZIENINGEN .................................................................................................................................... 11
3.3 LOCATIES EN SITUERING FAUNAVOORZIENINGEN ........................................................................................................... 15
4. CONSTRUCTIE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16
4.1 ALGEMEEN ............................................................................................................................................................ 16
4.2 OVERSPANNING ..................................................................................................................................................... 16
4.3 OP- EN AFLOOP /TALUD .......................................................................................................................................... 20
4.4 GRONDKERENDE CONSTRUCTIE .................................................................................................................................. 21
5. AFMETINGEN EN VORMEN ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 23
5.1 BREEDTE EN TYPE FOOTPRINT .................................................................................................................................... 23
5.2 LENGTE VAN DE OVERSPANNING ................................................................................................................................ 25
5.3 VORM EN AFMETINGEN OP- EN AFLOOP / TALUD ........................................................................................................... 26
5.4 HOOGTE ............................................................................................................................................................... 26
5.5 OPENINGEN ........................................................................................................................................................... 28
6. OPBOUW DEK •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 29
7. INRICHTING ECODUCT •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 31
8. GELUID •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 32
8.1INLEIDING ............................................................................................................................................................. 32
8.2 ONDERZOEK EN RESULTATEN ..................................................................................................................................... 32
8.3 GELUIDWERENDE AFSCHEIDINGEN .............................................................................................................................. 33
8.4 LIGGING ECODUCT .................................................................................................................................................. 35
8.5 OP- EN AFLOOP ECODUCT ......................................................................................................................................... 36
8.6 BREEDTE ECODUCT .................................................................................................................................................. 36
8.7 CONCLUSIES .......................................................................................................................................................... 38
9. LICHT ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 39
10. GEBRUIK ECODUCTEN ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 40
10.1INVLOEDEN GEBRUIK ............................................................................................................................................. 40
10.2 MONITOREN GEBRUIK ........................................................................................................................................... 42

Literatuurstudie 'Ecoducten in binnen- en buitenland'

3

1. Inleiding
In deze literatuurstudie worden bestaande en nog te realiseren ecoducten in binnen- en buitenland
vanuit constructieve, ecologische en fysische invalshoeken besproken.
In de eerste hoofdstukken komen de constructieve aspecten aan bod zoals de draagconstructie van
het ecoduct, de landhoofden en de grondkerende constructies. De daarop volgende hoofdstukken
gaan over ecologische aspecten als afmetingen en vormen van het ecoduct, alsmede de
inrichtingseisen van het brugdek, welke veelal zijn afgeleid van door Rijkswaterstaat opgestelde
leidraden. De aspecten 'geluid' en 'licht'; twee belangrijke invloeden voor het gebruik van een
ecoduct, komen ook aan bod.
Tot slot worden resultaten van het gebruik van twee bestaande ecoducten in Nederland
geanalyseerd. (Positieve) resultaten over het gebruik kunnen worden gebruikt om het toepassen
van ecoducten te verantwoorden aan opdrachtgevers en de maatschappij.
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2. Versnippering natuurgebieden
In de loop van de 20' eeuw is de natuur in Nederland sterk versni pperd door de ontginning van
grotc natuurgebieden voor de landbouw en voor woon- en werkgebieden. De aanleg, verbreding
en steeds intensiever gebruik van aUlo-, spoor·, en waterwegen hebben dit proces bespoedi gd.

De aanleg en het gebnJik van auto-, spoor-, en waterwegcn hebben zowel directe als indirecte
e ffecten op de natuur;
(direct effect)
Verlies van leefgebied
(direct effect)
Barriere effecten
Faunasl aC htn IYers
(direct eITeet)
VeTStoring, vervuiling en verdroging
(indirect effect)
Stimuleren aanleg ofuitbreiding WOOl!- ofwerkgebi eden
(indirect effect)
Verlies van leefgebied
Het directe effoct van de aanleg van nieuwe wegen is het kit dat natuuriijk leefgebied vervangen
wordt door asfalt. Vnlgens de statistieken 11 ] beslaan wegen en bennen in Nederland ruim 5~o van
het totale landoppervlak. Op natiooale schaal Jijkt dit effect ver.marloosbaar. Op lokale schaal
kan dit directe verlies \IlIn leefgebied belangrijk e gevolgen hebben. Naast bet di recte ~erlies van
lee fgebied wordt, bij de aan leg en hel gebruik van nieuwe wegen, bet overblijvende nalUu rlijke
lccfgebied verstoord en geisoleerd en daardoor minder geschikt.
Barriere effecten
Auto-, spoor-, en walerwegen vormen barriere, tussen verschillende leefgebied en van dieren, zie
figuur 2.1. Dieren kunllen, door de aanweLigheid van deLe barrieres, zich niet. van het ene naar
bet andere leefgebied verplaatsen om op zock Ie gaan naar voedsel , schuilmogelijkheden of om
rich voort tc planten. Door deze barriercwerking lopen dieren en zelfs hcle populaties gevaar.
Infrastnlcturele barricTes kunnen ~r ook voor wrg~n da! een leefgebied t~ kl~in wordt. welke niet
in slaat is om levensvatbare populaties te herbergen.
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Diersoorten met kleine loble populaties en grotc individuele leefgebiedcn (bv. boommarter) ell
dier.lOOften die afhankelijk zijn van cen dagdijkse of seiz.oensgebonden trek tussen lokale
leefgebieden (bv. amfibieen), zijn extra gevoelig voor de barriere elTecten van infrastructurele
wcrkcn.
De verkeersintensitcit van de barriere, de breedte van de barriere en de daarbij horende efTecten
als gc1uid, lieht en beweging hebben invloed op de mate van barrierewerking.

Faunaslachtoll"ers
Faunaslachtof'fers (di erlijke slaehtofTers door aanrijdingen) vormen cen illustraticf voorbeeld van
de effecten van wegen up de natuurlijke omgcving, zie figuur 2.2. Jaarlijks vall en er miljoenen
dodelijke slachtof'fcrs en rakcn er minstens rovee! ge",ond. Bij gevoelige diersoorten vormen
faunaslachtoffers een bedreiging voor bet voortbestaan van de populatie. De vcrkccrsintcnsitcit,
de ligging van de weg in het landschap en hetjaargetijdc (migratiepatronen) zijn factoren die het
anntal raunaslachtotTers bcTnvlocden.

Verstoring, vervuiling en verdroging
Door de aanleg cn hct gcbruik van wegen treedt er kwaliteitsverlies van het omringende
natuurgebied op. Kwaliteitsverlies ",,,rot veroorzaakt door de tocnamc van vcrstOfing door licht
en geluid, de toename van vervuiling en de tocname van vcrdroging.
VerslOring door lichl
Uit onderzoek1naar de relatic tusscn wcgverliehting en natuur 21, blijkt dat wegverlichting leidt lot
een grolcrc kans up aanrijdingen, ceo groter predatierisico, desoti!!ntalie van diersoortcn en
verstoring van bet bioJogisch ritme van diersoorten.
Verslorin~

door geluid

Dc breedle van de weg, hel type wegdek, de verkecrsintcnsiteit cn de topografischc Jigging van
de weg bepalen de mate van vcrstoring door geluid. Gebieden die versloord worden door gel uid
worden door sommige diersoorten venneden, bijvoorbeeld door vogel s.
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Verslor;'1K door l'ervlIi!il1K

Door autoverkeer komen chemische stoffen (waaronder zware metalen) vrij, die met het
regen water in de berm spoelen, ook wei 'runn-off genoemd. De chemische stoffen vergiftigen
oppervlakte- en grondwater, bodem en vegetaties langs wegen.
Versloril1K door l'erdrogil1K

De aanleg van met name verdiepte wegen kan hydrologische veranderingen veroorzaken, welke
effect hebben op omliggende grondwaterafhankelijk vegetaties en daaraan gerelateerde
diersoorten.
Stimuleren aanleg of uitbreiding woon- ofwerkgebieden
De aanleg of uitbreiding van woon- of werkgebieden (industrie- en bedrijventerreinen) wordt
gestimuleerd indien een nieuwe weg met een gunstige ontsluiting wordt aangelegd.
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3. Ontsnipperende maatregelen
3.1 Beleidsplannen
Om verdere versnippering van de natuurgebieden in Nederland te voorkomen is in de jaren
negentig (1990) het begrip ecologische hoofdstructuur (EHS) geYntroduceerd . Onder het begrip
ecologische hoofdstructuur wordt het volgende verstaan:

De Ecologische HOl4dstructuur zal bestaan uit een sa111enhangend landelUk nefwerk van
bestaande en nog te ont1l'ikkelen natuurgebieden en de verbindingen daartusse11.
Om deze ecologische hoofdstructuur te herstellen en de infrastructuur te ontsnipperen is er door
drie ministeries een integraal beleid opgesteld in een Meerjarenprogramma Ontsnippering
(MJPO). De drie ministeries zijn ;
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedeselkwaliteit (LNV)
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W)
Ministerie van Volkshuivesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
Doel van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (kosten bedragen circa 410 miljoen euro) is
onder andere dat in 2018 de ecologische hoofdstructuur gerealiseerd is en 208 knelpunten
opgelost zijn. Met knelpunten worden plaatsen bedoeld waar de ecologische hoofdstructuur de
infrastructuur kruist. Deze knelpunten kunnen klein (bv. infrastructurele barriere is een rijksweg)
of groot (bv. infrastructurele barriere bestaat uit een weg-, en spoortraject) zijn en dienen
opgelost te worden om de ecologische hoofdstructuur te herstellen. Het oplossen van knelpunten
kan met behulp van faunavoorzieningen, welke in paragraaf 3.2 worden toegelicht.
In de Europese Unie wordt de natuur ook versnipperd door infrastructuur. Met het vaststellen van
Natura 2000 gebieden wordt er getracht om ook in Europa een samenhangend netwerk van
beschermde natuurgebieden te realiseren. In Nederland zijn er 162 gebieden aangewezen als
Natura 2000 gebied, welke grotendeels samenvallen met gebieden van de ecologische
hoofdstructuur, zie figuur 3.1. Planologisch gezien bestaat er hierdoor een goede relatie tussen en
de EHS en de Natura 2000.
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Fi¥UUr 3. 1 _ Ecol~gisd", hoofdwuctuur en "latura 2000 grlli.d."IJj

Figuur 3.2 gecft de voortgang van de oplossing

~an

de knelpunten in de periode 2005 - 2008
weer. Figuur 3,2 Iwt zien dat eind 2008 circa 20"/0 van de knelpunten geheel is opgclost en 10%
gedeeltelijk is opgelost. Dat bctekcnd dat in de periode 2008 - 20J 8 flOg 70";" van de imeipunten
gerealiseerd moct worden.
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Figoor 3.2 - Pr""entuel. opI""oing Irnelp.mlcn i. miml.IUke samenhang EHS~1
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Positien ge\·o lgen rea lisalie ecoJogische \'erbindin~en
Ilet oplossell van knelpullten en he! realiseren van ecologische verbindingen heeft een aantal
posilieve gevolgen. Te weten;
De verbinding bevordert de kolOfljsatje van njeuwe Jeefl!cbjedell

Kolonisatie van nieuwe leefgebieden wordt bevorderd, doordat soorten via de ecologische
verbinding van het ene naar het andere leefgebied kunnen trekken.
De vfrbinding vergroot de omvang van bestaand~ populaties
De omvang vall bestaande pofJulaties wordt vergroot door de kolonisatie van nieuwe

leefgebieden of doordat van elk.aar gescheiden populaties aan weerszijden van de infrastructurele
barriere een populatie gaan vormen.

De verbjndill ~ versterkte de kwaljteit vall njeuwe leefgebje<Jen
Door hel realiseren van nieuwe leefgebieden neeml de beschikbaarheid van w>edsel, water, rust,
beschurting en ruimle toc. Hierdoor wordt meer san de eisen van de soorten voldaan en neemt de
kwaliteit van het leefgebied toe.
De verbind ing maakt uitwjsse1jll g van indjvi duen tussen lokale oovulaties mO\[elijk
Door uitwisselillg van individ~ tussel! lokale populaties aan weerszijden van de intrastructure le
barriere, wordt de genetische uitwisseling vergrool. Dit vergrool de genetische variatie en
verkleint de kans op inteeltversehijnselen.

vall

De verbilldjng beperkt het Mlllal faunas lachtoffers
He! aantal la unaslachtotTers wordt beperkt door de aanleg van een ecologische verbinding
inclusief een faunapassages en wildkerende rastel"!l.
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3.1 Type {aunavoorzieningen
Het realiseren van zogenaamde faunavoorzieningen vormt ceo OIlderdeel van bet oplossen van
knelpunten en hel reali""n:n van ecologische verhi ndingen . Fauna,'oorzieningen zijn er in
verschillende soonen en maten. 'ZAJ bcstaan er klcine tunnels onder de weg, bestcmd voor
amfibieen, en grote viaducten over de weg, bestemd voor grote hoefdieren en b'l"ote grazers.
C.Hnbinatie' van raunavoorzieningen zijn ook mogelijk. In deze paragraaf worden de meest
voorkomende faunavoorzieningen in Nederland tocgelicht.
Amfi bieell t uun el
Een faunapassage voor amfibici.'n (kikkers, salamanders en padden) bcstaat veelal uit cen
zogcnaamde amfibieentunnel. Hierbij wordt onders.cheid gemaakt tussen open en dichte tunnels.
Open tunnels hebben een rechthoekig protie!. worden aan de bovenkant voorzien ,'an openingen
of""" metalen rooster en liggen verzonken in hel wegdel, zie liguur 3.3. Dichle tunnels hebben
een rcehthockig of rond profiel en worden onder de wegen aangelegd. Bclangrijke
ontw<'Tpaspecten zijn de mate van lichtinval in de tunnel en de gekiding naar de tunnd,
(Eoo)duikfr
Fen duiker wordt nonnaliter ontwOfJlen voor de tijdelijke en permanente afvoer van water. Deze
duikers staan bepaalde delen v~n het jaar droog en worden door klcinc zoogdieren (muizcn,
egels, konijnen en marters) en amfibieen gebruikt om onder de weg door te komen. Door hel
aanbrengen van looprichels of loopplanken in bestaande duike" ontstaan wgenoemde
ecoduikers, zie figuur 3.4. Door de looprichels en loopplanken kunnen de kldne zoogdieren en
amfibieen de ecOOuiker ook gebllliken bij cen hogere waterstand.
Afinctingen van ccOOuikers zijn afhankelijk van de vereisle doorstroomcapaciteit en de eisen van
de doelsoorten.

Roornbruggc n
Boornbruggen zijn oversteekplaatsen voor bijvoorbccld eekhooms. boommarters en vleermuizen
en hevinden zich hoog in de lucht. Roombruggen kunn en aangebraeht worden tussen bomen of
portaalconslructies, zie figuur 3.5.
Uteratuurstadie ·Eooducten ill bjnncn· en builenjand'

"

Dassentuuu el l faun atDllllei
Een dassentunnel is cen ronde buis met een diameter van 30 tOl 50 centimeter en wordt langs de
barriere om de 200 to( 400 meter aangelegd. Net als bij de amfibieentunnel is begeleiding cen
belangrijk ontwerpaspect. Indien er naast dassen ook andere dieren de weg willen oversteken
wordt er cen faunatunnel gemaakl, ook. weI kleinwi ldtunnel genoomd. Deze faunatunnel is ecn
slag groler en bestaat mcestal uit een rcchlhockige duiker onder de weg.
Onderdoorga ng I ,'i aduct
Onderdoorgangen of viaducten worden locgepasl op plekken waar de weg verhoogd Jigt ten
opzichte van de omgeving, rie figuur 3.7. Doel van de voornening is om het naluurgebied in zijn
IOtalileit onder de weg door te laten lopen. De voorziening kan, indien gTOOt genocg, gebruikt
worden door ccn brced !>Cala aan doclsoorten.

Ecoduct
Een eenduct is in feite een viaduct. met daarop cen grondpakket en vegetatie. bestemd voor flora
en fauna. Ecodocten zijn er in veel verschillende snorten en maten. Er bestaan kleine eendueten
mel ccn brcedte van 'slechts' 10 meter en er bestaan grote ecoducten met een breedte van 50
meIer, afhankelijk van de doel>oorten en eventueel recreatiefmedegebruik.
Tabel 3.1 geeft een overzicht van de bestaande ecodocten in Nederland. Ecoducl de 'Woeste
Hocve' en ecoduct 'Terlet', beide ge,Hueerd in Nationaal Park De Hoge Veluwe, waren de ccrSle
ecoducten in Nederland. Sindsdien zijn er negen ecooucten gercaliseerd, verspreid over vUf
verschillende provincies. 'label 3.2 en figuur 3.8 geven cen over7.icht van de geplande eenducten
in Nederland. In totaal moeten er voor 2018 nog 25 nieuwe ecoducten gerealiseerd worden,
waarhij de meeste ecoducten op Nationaal Park De Hoge Veluwe en de Utrcchtse Heuvelrug
komen te liggen.
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Kosten faUU aHH)rzieningen
De tOl!le kostcn van hct Meerjarenprogramma Ontsnippering (circa 410 miljoen eum) hestaan
onder andere uit de aanlegkosten van bovengenoemde faunavoorzicningcn. Tabcl 3.3 gedt ren
overzicht van de aanlegkosten per eenheid [m'] voorzicning.
Kleine faunavoorzieningen. waarhij bestaande civiele constructies ~ls duikcrs, tunnels en
viaducten worden aangepast, kosten relatief weinig en zijn C\:nvoudig te realiseren. Grote
faunavoorzieningen als faunatunnels, bruggen en ecnducten zijn ~latief duur en
uitvocringstechnisch gezien mneiJijk. De aanleg van dergelijke voorzieningen wordt daardoor
nie! bij aile hetnlkk en partijen met open annen on!vangen. Zcker niet als deze voorzieningen. bij
wijzigingen van de infrastruetuur of wijzigingen van de dnelsoorten, niet m""r aan hun eiscn
voldocn.

Een duur en uifWeringslechnisch moeilijk eroduci bijvoorbee/d. wldoel bij wijzigingen van de
infraslroduur (Inenarne aanlal rijnamn) of wijzigingen ~an de doe/morlen nlel meer aan de
geste/ik eisen.

,,,

3.3 Locaties en situering !aunovoorz;en;ngen
De locatiekeuze van faunavoorzieningen is aihankclijk van de onderstaande aspecten;
Ecologische argumenten
Landschappelijke inpassing
Cultuurhislorie
Reereatie
Verkeersveiligheid I verkeerskundig
Civicheehnisch
Kosten
Vergunningen en bezettingcn
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4. Constructie
4.1 Algemeen
In dit hoofdstuk worden de draagconstruclie s van ecoducten besproken. Dc om schrijving van de
draagcoostructies wordt beperkt lot betonnen boogconstructies en betonnen Jiggers, de meest
voorkomende constructies in binnen- en buitenland. De overspanning. de taluds. de landhoofden
en fundatie word en besproken evenals enkele detailaansluitingen.

4.20verspanning
Boogcon st ru cties en liggers zijn veel voorkomende typen draagconstruClies bij ecoduclcn. De
boogconstructie kan uilgevoerd worden met ern enkel e boog of met twee of meer bogen naast
elkaar. lie figuur 4.1 en 4.2. Bij een draagconstructi e mel mcerdere bogen naast elkaar over>pant
elke boog cen rijbaan, welke uit ~~n of meerdere rij stroken bestaat. Meerd ere bogen naaSI elkaar
kunnen aileen loegepast worden als de midd en berm enlof tussenberm (berm tussen rijbanen en
vemweg of fietspad) breed genoeg zijn, Bij een boogcon~lruclie moot extra aandacht besleedl
worden a~n de vrije hoogle. welke over de voJledige asfaltbreedte 4,6 meIer moel zijn.

De bogen worden opgebouwd uit in het werk geslort beton, wat betekend dal de bekisting over
het wegdek geplaalsl moel worden. Zie figuur 4.3. De weg moet gedurcnde de bouw van de
betoonen bogen afgesloten worden, De betonnen boogconstructie, welke uitennate gcschikt is om
drukkrachten op Ie vangen, kan doorlopen tot het maaiveldniveau of opgevangen worden op een
landhoofd. De optredend e spalkrachlen kunnen opgenomen worden door de hoevee lheid grond
aan weerszijden van de boog of door <:en trelstang. Een trekstang kan aileen toegepasl worden
wanneer de uiteinden van de boog op het wegdekniveau Jiggen .
Ondanks de gebogen vorm van de draagconstructie is de bovenkanl van het grondpakkel in de
me~ste gevallen horizontaaJ uitgevoe rd . £en horizontaal vlakke bovenkant lijdl niel tot
barri~revorming voor dieren en dus tol een afname van de effectiviteil.

Figuur 4.2 _ Dubbele I>o::>oi bjj ecoduct 'De W_te
Hoeve,lI)
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Figuur 4.3 - Beki>.ting "00< b;)gen bij eo<XlLICI
'Kikb¢ek', Belili ~

FiilUUl 4.4 . Geix>gen hgg.... met "".. n. teunpoot bij
ecooLICI 'Jeni!IlY', T.jechif

Naast boogcanstructies worden vaak liggers toegepast als draagconstructie voor ecoducten.
Onderstaande ty~n 7.ijn de meestvoorkomende;
Rechthoekige Jiggers
Kokerliggers
T-liggers
Omgekeerde T-liggers (vannen met een constructieve druklaag cen l-vormige doorsnede)
U-liggers (vonnen met cen constructieve druklaag een kakervormige doorsnede)
Omgekeerde U-liggers
Bo~engenoemde Hggers worden met of
zander
tussensteunpunt
toegepast,
waarbij het tussensteunpunt in de
middenbenn wordt gerealiseerd. Zie
figuur 4.5. De liggers worden (meestal)
uitgevoerd aJs voorg"Spannen betannen
Jiggers om grate overspanningen
mogelijk te maken met een relatief laag
eigen gewicht. Het voorspannen in
langsrichting gebeurt in de fabriek met
voorgerekt staal. De liggern ",orden
eventueel
ook
in
dwarsrichting
voorgespannen,
Draagconstructie~,

FiglJUl" 4,5 - T u.. e"'teunpun! in <k mi<ldenbeml bij eoodllCl
'L. usderh<i <!o·rl

waarbij tussensteunpunten of bogen in de middenbenn worden gcpJaatst.
vragen extra aandacht wat betreft de uitvoering. Het wegvcrkcer wardt verhinderd in
tegenstelling tot constnicties die cnke! steunpunten hebben aan ",eerszijden van de rijbanen. Een
tussensteunpunt lijdt cchter wei tot e~n lagere constructiehoogte.

Liter>tuursl..Jit: 'EO<>illClen in binn.n- en ooitenland·

rndien een pennanent tussensteunpum niet gewens! is (beperking van de zichtlijnen) ~n de
overspanning dusdanig groat is dat een enkele Jigger te groal is (bcperkingen qua transport of
productieproces), wordt dC1-C ligger opgespiitsl in twee of meerden: delen. De Jiggers worden op
tijdelijke ondersleuningen geplaalst ~n aan elkaar verbonden door ler plaatse gestort beton en in
he! werk aangebrachte voorsp~nning. Een tijdelijke ondersteuning heeft echter een fundering
nodig, wat naddig is qua koslen en uilvoering.
De betonnen liggers worden rulM weerszijden Van de infraSll\lCIUUr gedragen door landhoorden.
De overspanning kan isostatisch uitgevoerd worden, door dwarse construclievoegen te maken aan
de uiteinden van de Hggers ~n tussen elk travee. De tiggers liggen hicrbij or afzonderlijke

Dcz.e
oplegloestellen
zijn
bijvoorheeJd
In
pol~'ehloroprecn
of
pol~te1rafluorethyleen (PTFE) gefretlcerd md dunne plalen in roestvast staal. De dikle van de
oplegtoestellen hang! af van de te verwachlen vervonningen. De dwarse eooSlructievocgen
worden dusdanig gedimensioneerd dat temperaluursvervonningen, krimp- ~n kruipvervonningen
opgenomen kunnen worden.
oplegloestel1en.

In legensleIling 10/ ecn isostatische overspanning kan de verbinding lussen de liggers en de
landhoofden ook monoliet uitgevoerd worden. Bij cen monoJiete vCTbinding zijn er gecn
hOfi7(l1llaie vlakken met opslOrlen voor de opleggingen nodig. Dc fundering van de landhoofden
](an tevens lichtcr uitgcvocrd worden, doordat he! dck als stempel tussen beide landhoofden
werkt.
iklonnen voorgespannen Jiggers zijn niel allijd prismatisch; dc construelichoogtc ter plaalse van
de landhoofden is voak kleiner dan tel" plaatse van de middenoverspanning. Gewkhtsbcsparing en
de hoeveelhcid helon [m'l is cen reden om de Eggers niet prismatisch uil te voeren. Een
afwijkende en arbeidsintensicvcrc bekisting is ecn reden om de liggers wcI prismalisch uit te
voeren. Rij sommige e<:oduclen is een fuikvorm (~htervonn) ter plaatse van de overspanning
gewen s!. Gebagcn Hggers, in horizon talc zin, 7.ijn dan gcwenSI. De genoemde iP"OCP Jiggers
kunnen allen gebagen uitgevocrd worden.
Van de genocmde riggers worden de omgekeerde T-liggcrs en de V·Jiggers vOOl"Zien van ~"n
constructieve drukJaag. Zie figuur 4.6. Dc drukloag fungcert bij dez.e Jiggers rus bovcnflens en
diem de belasting gelijkmalig te verdelen over de liggers. Breedplaatvlocren worden hierbij vaak
als bekisting \()egepast. Tussen de liggcrs en de ter plaatse geslorte dekplaal treden
afschuifkrachlcn op, welke opgeoomen dienen Ie worden door in de liggers gestorte bcugels.

"

...

~

Figuur 4.6 - Omgd.eerd< T .1illSon met ""nstrudien dru\;lu g bij <codu<! '~ Bork~ld ~'l

Naast bovengenocmde constructies voor eCodUClen zijn cr ook combinaties mogelijk van
ver~chillende typen draagconstructie~, Ecoduet 'He! Groene Wood' is een voorbccJd waarbij er
verschiJlende typen draag- constructies worden toegepas{, zie figuur 4.7. Voor de overspanning
van de ventweg is cen boogconstructie toegepasl en voor de overspanning van de autosnelweg
zijn recble voorgespannen betonnen Jiggers toegepast met m de middenbcrm een
tussensteunpunt.

Tot op heden zijn er geen eroducten ontworpen en uitgevoerd, waarbij de draagconstructie boven
het grondpakket en de vegetalic uitsteekt. Constructies die boven he! grondpakket en de vegetatie
nits/eken (bijvoorbeeld tulen en kabels) kunnen storend zijn voor dieren, waardoor de effect;v;te;!
YlIJ1 het ecoduct afneem!.
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4.3 Op· en ofloop / talud
W3nr1eer de weg op gcJijkc hoogte ligt mel hel maaivdd moct het ccoduct als een brog over de
weg worden gebouwd. Kunstmatige op- en aflooptaluds zijn dan noodLake1ijk. Voor deLe

ophogingconstructie kan :mnd of Hehle materialen, wafs EPS

(g~xpandeerd

po[ystyreen) of

BIMS (puimstcengruis) toegepast worden. Figuur 4.8 en 4.9 illustrercn de loepassing van EPSblokkcn bij de ophoging bij een viaduct.

FiJ:;LJUr 4.&- EPS-blokken bij

oen ,'iaduct r 1

opOOi ing v.n

Figuur •. 9 _ Doonneok to.lud met EPS_blokk."llOl

Ben traditionel. ophoging van zand is relatief zwaar en brengt problem.n met zich mee. Naast de
grote kOsteD brengt zand. bij een slecht. bodcmgesteldheid en eel1 slappe draagkrochtige bodem,
zetting." met ;tieh mee. Zettingen kunoen leiden tot negalieve Ideef wanneer paalfunderingen
worden locgcpast. Door hel rclmief grotc gewicht van het zand kan tevens stabiliteitsverlies in de
bodem optreden.
EPS-blokken (ook weI bekcnt als piepsehuim, tempex of PS-harsehuim) kurmcn ook toegepast
worden als ophogingmateriaal en hebben een Mlltal voordelen teo opzichte van zand. EPS is
wannte-isolerend, vochtongevoclig, lieht voo gewicht en druk- en vormvast. Daarnaast ZUIi de
EPS-blokken eenvoudig aan te leggen en onderhoudsann l91.
Door de uitstekende warmte-isolercndc cigenschappell heperkt het materiaal vorstschadc aan de
construetie. Door het liehle eigen gewieht treden minder zettingproblemen op en is er geen
afbreuk aan de stabiliteit van de bodem. Het lichte eigen gewicht kan nadelig zijn als er geen
goed drainage systeem wordt toegcpast om de grondwaterstand te rcgulercn . Bij oon te hoge
grondwaterstand Imn de opdrijvcnde kracht gTOtcr ZUIi dan het eigen gewieht en schade
veroorzaken.
Het materiaal is, door de gunstige mechanische eigenschappen. in staat grote verticale en
horizontale belastingen te verdragen. Wanneer het ecodud hestemd is voor medegehTuik door
onder andere vocnuigcn (heheer, brandwccr) dient er rekening gehoud ell Ie worden met het
Jckkell van olie. De EPS-blokken dienen beschennt te worden door een oliehestendige
kunststoffolie, bijvoomeeld HOPE- fo lie mel eeo dikte van I mm. Een gTOte grollddekking op de
EPS-hlokkeo kan ook voor voJdocnde bescherming zorgen. Naast de toepassing in op- en aflopen
kan EPS ook gebruikt worden voor geluidswallen op en naast het ecoduct. floor de kern van de
geluidswallen uit te vOeTell in EPS wordt hel gewicht (en de belasting op het ecoduct)
gcreduceerd.
Lit ....tuurstudi •• EcOOuct.n in bionen- en bui!<ntand'

Naast EPS wordt ook SIMS loegepast als ophosingmateriaal. SIMS betekend puimsteen ofpuin
en is een vu lkani s.:h gesteente met een grote porositeil. Door de grote porositeit is het 7.ccr Ikht,
Door de in de porii!n opgesloten lucht hceft SIMS uitstekende isolerende eigenschappen.
ler plaatsc van de infrastruclUur moet de ophoging middels een grondkerende constructie op 7.ijn
plaats worden gehouden,
4.4 Grondkerende constructie
lndien infrastructuur niet (op natuurlijke \\ijze)
verdiept ligt ten opzichle van het maaiveld, dient
er cen landhoofd en een aanlooptalud gerealiseerd
te worden. Zand of lichte materiaien als EPS of
SIMS
worden
vaak
tocgepasl
als
ophogingmaterialen. Een grondkerende constructie
is dan noodzakeJijk om het landhoofd en he! talud
op zijn plaats te houden. Voor ecoducten zijn er
verschillende grondkerende constructics mogelijk,
varii!rend in vorm, materiaal en ~onSlructieve
werking.
Grondkerende constructie kunnen verticaal en
schuin worden tocgepasl, :de figuur 4.10, 4.11 en """.•. ". '"",,,'m"'."'''~"
4.12. Bij een s.:huine grondkerende COIlstructie,
die de helling van natuurlijk Ildud voigt. oogt de
onderdoorgang groter en breder en kan voor de
weggebruiker als prettig ervaren "orden. Aij
ecoduclen met boogconstlllcties als draa.gstructuur
word! de boog zelf als grond kerende constructie
toegepasl.
Voor rechte grondkerende cooSlructies kutlllen
onder andere stalen of betooncn damwanden
worden locgepast. Bij toepassin g van stalen
damwanden en EPS-blokken dient er 0,3 a 0,5 m Figuur 4. 11 land of schuimbeton tussc:n he! EPS en de con'tn.Jclie'"'"
damw8nd worden aangebrachl. Oit moet schade , _ _ __
aan de EPS-blokken, door toekomstige laswerkzaamheden, voorkomen.
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Hctonnen dam\\'lInden l]41 kunnen als grondkerende COIlslruclic en draagconstructie fungeren als
de betonnen clementen "onIen voorgespannen. Door hel voorspannen verkrijgt de damwand een
grote bu1gst1jfhe1d en vonnvasthe1d, waardoor bet 1n staat is mwel boriz.(lntale al~ verticale
belastingen op te nemen. Een ander voordeel van betontle11 damwanden ten opzichte van st!Jen
damwanden is de duurzaamheid.
Hetonnen damwanden kunncn, indien nodig, oorizootaal gesteund worden door de dekcOIlstructie
als ~tempel te laten functioncren of door de dam"anden zelf te verankeren. Wanneer de
damwanden worden verankerd kan bet aangrijpingspunt uitgcvoerd worden in de betOllsloof, die
over de kop van de damwanden wordt gestort. Op dezc manier fungeert de betonsloof als cen
gording. De belonsloof dienl levens als onderlinge verhinding tussen de damwanden, wat gunstig
is voor de vClVonningen.

1
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FiJlUU' 4.13 - Voo'g""l"'nnen botnn....,

damw.ndenil<i

-

Figuur 4. t 4 - VooriO .... nnen
damwanden ll ' j

t>etcolf1ell

N!lU'jt ~talen of belonnen damwanden kan ook 'Terre Annee,I] 'l toegepast worden als
grondkerende cOIlstructie. 'Terre Armee', ook weI bekend als gewapende grond, bestaal uil grond
waarin stalcn wapcningsstrippen zijn geplaatst. Door de weerstand tussen de grond en de
wapeningsstrippen ontwikkeld zlch in bet 'Terre Annt!e ' massief ~en grnte horimntale steundlllk.
Het 'Terre Armec' massief wordt aan cCn zijde bcgrensd door bekleding, waarvoor diverse
toepassingen zijn ontwikkeld. KllIisvormige, recbthoekige, vierkantc bctonpanclcn alsmcde met
natuursteen gevulde gaaskorven kunnen worden toegepasl. Figuur 4.15 en 4.16 laat toepassingen
zien bij ecoduet 'Dc Borkeld' en ccoduct 'Koorwijk'.

Fig"ur 4.15 - TerraTret Step toepossing bij
0<:<Jdu<.1 'Dc Borl..tkl·ll'J

LiterotuurslUdie •EcOOlICten in binnen- en builenl.r>d'

Fig"ur 4.16 - TerraTre! Cl... toep<l;;ing
hij ocodoc1'J(ootwijk~"j

5. Afmetingen en vormen
5.1 Breedte en type footprint
Ecoducten in hel binnen- en buitenland kunnen over hel algemeen drie verschillende typen
footprints hebben; een rechlhoek. een diaOOlo en een zandloper!ll. Bij de diaOOlo- en
zandlopervonn worden de beide toegangen breder uitgevoerd dan hel middengedeelte. waardoor
er een trechtervonn ontSlaat. Deze trechtervorm kan gecreeerd word en leT plaatse van de
over:>panning of op de aanlooptaluds en hecf'i als fune·tie het lokken van dieren. Een trechtervonn,
gecreeerd op de aanlooptaluds, geniet qua uilVoering en produclie de voorkeur omdal gcOOgen
!igger:> en paselementen worden vermeden.
£COOuet 'Moeser" in Duitsland is !'!en voorbeeld waarbij de trechtervonn op de aanlooptaluds is
gerealisee rd. De overspanning is uitslu itend uitgevoerd mel rechte liggers. Bij ecoduCI
'Boerskotten is de trechtervonn ter plaatse "an de o>'erspanning gerealiseerd, waardoor er
geoogen liggers zijn toegepast .

Fii"Ur S, 1 _ T= hte,,,,,,m 1.,- ploab.e v. n d.c .. nloop1. 1""" o;j <coo",,! ·Moe....-', DlJitsl ..!dI"1

Figuur S,2 - T n:cht,TYorm h:r plaal,e .. n do
over-spaIl" ing I:>ij «XXklct '~(ltten '["l

De breedte van een er:OOUCI is afhankelijk van de gewenste doelsoorten. zie tabel 5.1, Elk
doelsoort heen lijn eigen specifieke eisen met betrekking tot de g<'wenSle breedte van de
corridor, de minimal e breedte van de passage en de gewenste biolopen (label 8.1). De gewenste
biotopen moe/en realiseerbaar zijn binnen de in label 5.1 genoemd e brcedtes.

Lite"tuur>ludic 'EcoduClC"1\ in bime,,- <tl buil<ttl."d'

Bovengenoemde passagebll'edtes zijn functioncJe
breedtes; breedtes die daoowerkelijk heschikba3r zijn
voor flora en fauna, De breedlc van een ccoduct is ook
afhankelijk ;'an recreatief medegebruik door fielSC:rs,
wandelaars enlof ruiters. Is een natuurgebied
versnipperd door infrastructuur en is er geen
omsluiting voor recreanten dan kan recreatie
medegehruik gewenst zijn. Ecoduct ' Slahroek' is een
voorbeeld van oon fietsecoduct dat wordt gehruikt
door zowe! dassen en reei!n alsmede door fictscrs. Op
het 15 meter hrede fiets--ecoduct is een strook van
circa 2 meIer gereserveerd als fietsstrook. Zie figuur
5.3. Tabel 5.2 geeft een overzichl van een aantal
ecoducten in Nederland met de hijhehorende
doelgroep(en) en minimale brcedles.
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5.2 Lellgle vall de overspalllling
De lengle \'an een ecoducl is afhankelijk van het type weg wat overbrugd moet word en. Een

ecoduct over coo enkele rijbaan met twee rijstroken is minder lang dan een ecoduct over twee
rijbanen van el k drie rijstroken breed met daartu,sen een grote middenbenn. Zie figuur 5.4 en
5.5. Onder de lengle van een ecodoct wordt niet de overspanning van de draagconstructie (li ggers
of bogen) verstaan maar de afstand van maai veld tot maaiveld aan weerszijden van de weg. De
aan[oopta[uds dragen dus oak bij aan de tOiale lengte van een ecoduct.

Fig"lW

~_ ~

- Etoduct 'Kootwij k' m ot gr"'~
middenl:>enn Pll

De overspanning van de draagcoostructie is, naast het type weg wat overbrugd moet worden,
afhankelijk van de wegJigging ten opzichte van het maaiveld en het type talud, De overspanning
van de draagconstructie wordt groter indien het talud aan weerszijden van de weg schu in
wegloopt, zie figuur 5.6. Het talud kan ter hoogte van het ccoduct ook 'kunstmatig' doorlopcn
door gebruik te maken van een 'crticale grondkerende con structie. Hierdoor wordt de
overspanning flink gereduceerd. Zie fi guur 5.7.

FigulW H -

S<:bui~ taW bij ecoduct . Hel
Groentt Wood· llli

Fig"lW ~ .7 -

V ert icat ~

lTondk,,,,,,,do

00<l 5l ructi ~

bij woduct ·Len"deIhd d.,r:

De owrspanning van de onderlinge constructie-elementen kan geha[veerd worden door het
toepassen van russensteunpunten in de middenbenn. Ko[ommen en dwar:;[iggers zijn veel
voorkomende typen tussen steunpunten. Indien de tussenbenn groot genoeg is kan het
tussensteunpunt ook bestaan uit een grOl1dJichaam.
De lengle en breedte van oon ecoduct ,taan in een bepaalde verhouding tot elkaar, Handboeken
voor ontsnipperende maatregcJcn l11 adviseren voor ecoducten een mi nimale breedte/[ engle
verhouding van 0,4 - 0,5 en een optimale breedte/1engte vcrhouding grater dan 0,8.
Lilen luur'lllldie 'Ecoduclen in l>innen- en buitcnlond-

5.3 Yorm en ofmetingen op- en afloop / talud
Alhankclijk van de omgeving kan de helJi~g van de op- en aflooptaluds op drie verschiHende
wijzen worden vormgegeve~;
OpJopende naar het dek
(brugdek Egt hoger dan omJiggend maaiveJd)
(brugdek
lig! gelijk t.o.~. om liggend maaiveld)
HorizotnaaJ
(brugdek lig! lager dan omliggend maaivcld)
Aflopcnd naar het dek
Een horizontale aansluiting tussen brugdek en omgeving geniet de voorkeur, maar is in
Nederland vaak onmogclijk. Indien de toeloop onder een helling staat gelden de onderstaande
riehtlijnen l11 ;
= 1:20
Minimale bellingshoek
- 1:10
Maximale helJi~gshoek

Deze richtlijnen zijn er op gebaseerd dat de op.
en aflooptaluds geen psyehisehe ban-iere gaan
vormen voor de doelSO(lrten. Een talud met een
te steile hellingshoek karl op ziehzeJf een
barricre gaan vonnen waardoor diCTCn het
ecoduet mijden. De op- en aflooptaluds worden
bij voorkeur ingczct op circa vijf meter vanaf
de rand van het ecoduct. waardoor dieren eerder
het hoogste pu~t bereiken en een goed overzicht
op de te overbruggens barriere hebben.
Het ecOOuet is het meest effectieve als de op- en
aflooptalud s over de 180" uitwaaiere~. Met
andere woorden: de hoek tusse~ de op- en
aflooptaJuds en de te kruisen infrastructurele
barriere is 0·, zie figuur 5.8.

figuur 5,8 - Toelopen bij e<:odu<t 'Teri. C wu.ieun
o,'~ de ¥oIle 130 0 Uil~'J

5.4 Hoogte
fk hoogte van de onderdoorgang van een eeoduct is alhankelijk van een minimale eis en
alhankclijk van de Jigging van de infraslructuur ten opzichte van he! maaiveld. De minimaal
vereiste hoogte ~an de onderdoorgang bij wegen is 4,6 meter, wat van toepassing is over de
volledige asfaltbrecdtc. De mi~imaal vereiste hoogte bij spoorwegen is 5,9 meter, Dcze kan
echter geredueeerd worde~ indien de boven leiding van hcr spoor direct legen de onderzijde van
de o~erspanning gemonteerd word!.

Zoals gezegd is de hoogte ~an de onderdoorgang ook alhankelijk van de Egging van de
infrastrUCluur len opzichte van het maaiveld. We onderscheiden hierbij dri e situaties:
De infrastructuur kiln op gelijke hoogte liggen met he! maaiveld. figuur 5.9
De infrastructuur kan plaatselijk verdiept liggen Lo.v. het maaivcld, figuur 5.10
De infrastructuur lig! in zijn gebeel verdiept l.o.v. her maaiveJd, liguur 5.11
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Dc bovcnstc twee situatics komen het meest
voor in vlakke gehieden, terwijl de laatslc
situatic het mcest voorkomt in hcuvelachtige
of bcrgachtige gcbiedcn, Bij de bovenste twec
situatics wordt meestal de minimalc cis
aangeho ud en,
omdal
dit
het
minste
hoevee lhcid grondwcrk opleven, Een «oduct
met een grote OIlderdoorgang heeft cen groot
aanlooptalud oodig. terwijl ten ccod uct met
een minima1c onderdoorgang cen k1ciner
3anlooptalud nodig heeft,

In heuvclachtigc of bcrgachtigc gebieden kiln
het voorkomen dat de infrastNCtuur meer dan
4,6 of 5,9 meter verdiept ligt ten opzk htc van
het maaiveld. Dc onderdoorgang wordt in dC1e
gevallen dan ook groter dan de minimaal
gcsteldc cis.
Veiligheid van de wcggebruiker kan ook eel!
rol spelen bij de bepaling ~an de hoogtc van de
onderdoorg3ng. Een grotcre onderdoorgang
lijdt lot betere 7ichllijnen en groter gevoel van
veiligheid. Zichtlijnen :t.ijn vooral belangrijk
bij eel! meandcrend wcgtracC, waar ecoducten
in eell bocht wordt gerealiseerd.

Figuur 5.10 - Plaatselijk ~erdiepl. li i8ing
infTutrucluu~"1

FiJUUT S.I I - Gehed

~erdieple

infi"aslrUCWut"l
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S.S Openingen
Ecoducten kunnen van een redeHjke omvang
zijn en breedtes van 50 metcr zijn in
NedeTland geen uitzondering, zie tabel 5.2. In
bergachtige gebieden in het buitenland ko men
zelfs ecoducten voor met breedtes van meer
dan 200 meter. De benam ing 't unnel' zou dan
ook meeT op zijn plaats zijn. Door de grote
breedte is er voor de weggebruiker een grote
overgang van donker naar licht en an<iersom,
wat als onprettig ervaren kan ","Orden.
Openingen in het dek van het e<;(xiuct kunnen
een oplossing rijn om dc plolselinge
o~ergang van donker naar licht te voorkom en.
Ecoduct 'Vo)et' in Tsjechii! is cen voorbeeld
van cen ecoduct waar openingen zijn
toegepast, zie figuur 5.12.

Figuur 5. n _ Opening"" in ""<><1,,,,\ ' vulc~', Toj""hii"l

Openingen in het bnlgdek kunnen levens
dienen
als fysieke scheid ing tussen
verschillende doelgroepen. Bij recreatief
medegebruik kan het bnlgdek bestemd voor
fieL..ers en wandebars door openingen
gescheiden worden van het brugdck bestemd
voor f10l1'l en fauna. Bij ecoduct 'De Munt'
over de El9 en hel naastliggende spoor in
Wuustwezel (Belgic) is ecn dergelijke /)'sieke
scheiding gerealis~rd.
Op het brugdek voor fietsers en wandelaars
worot
tevens
een
informatiewand
gerealiseerd, waarop Ie lezen is hoe hel
ecoduct functioncert[nJ.
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Figuur 5.13 - Opening in eoodoct ' Jk MUnl" Belgii""l
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6. Opbouw dek
Een ecodud is, Loals eerder venneld, een als natuur ingericht viaduct (zie figuur 4.6). Op de
drnagconstrueti e na, verschillen beide construedes echter behnorlijk van elkaar. Bij een ecoduct
bestaat het dek uit ondcrstaande delen:
Vegetatie
Grondpakket
Wortcldoek
Drainage laag
W! terkerende folies
Draagconsfrucfie

InSlallaties
Vegelatie
De vegelalie· en biotoopeisen zijn afhankelijk van de gewenste doelsoorlen op het ecoduct, zie

label 7.1.
G rondpa kket
De dikte en het type grondpakket is afgestemd op het Ie ontwikkelen vegetatietype. waarbij
onderstaande diktes worden aanbevolen:
Minimaal 0,3 meter vnor gras en kruidenrijke vegetatie
MinimaaJ 0.6 meter vnor struwed en stobben
Minimaal 1,5 meter vnor bomen en bos
De dikte Zijll gebasecrd op het feit dat elk vegetatietype genoeg doonvortelbare ruimtc moet

hebben. Een dik gmndpakket (circa 1,0 meter) kan in oommig" situaties vnor voldoende
vnchtbuffering mrgen. waardoor geen walertoevoersyslemen nodi g zijn. Oil is onder andere van
toepassing bij ecoduct 'Beukbergen'.
De dilte van hel grondpakket is niel overnl gelijk; bij veel ocoducten wordt lan gs de randen
(aarden waJ als afschenning) cell dikker grondpakkct toegepast dan midden op hel ecoduct.
Gezien het feit dat grond oon groot eigen gewicht heeft worden veelal EPS-blokken toegepast om
het gewicht te reduceren . Deze blokken kunnen loegepasl worden in bijvnorbeeld de kern van
aarden wallen.
W orle1doe k

Om de draagconstructie en de drainagcbui;ren Ie beschennen tegell wortelgroei wordt er een
worteldoek aangebracht.

Litcri1lluuntooic 'EcodLldm in bi"""n_ en buitClltand'

Dra inage laag (d ra ina ge syst ee m)
Door een Ie lage aanvoer en/of een te grote
afvoer van water, kan verdroging van de
aanwezige vegetatietypen op het ecoduct
ontstaan. Slechte afvoer van ovet1olli g water
zorgt even eells voor prob lemen.
Het toepassen van een drainagelaag, die water
kan aanvoeren en af'voeren. onder hel
grondpakket kan uitkomst bieden. Deze
drainagelaag
bestaat
uit
een
aantal
drainagebuiz.en , welke ter
besch enning
afgetlekt e moeten worden met minimaal 0,1
meter drainagezand.
Fia"ur 6.1 - Bilumen en dni ....gebLoi= op e""docl
"Hel Groen< Wood ,llli

Folies
Waterdichte foli es worden op het dek aangebmcht om overtollig regenwater IIf te voeren richting
de op- en a llooptaluds aan weerszijden van de weg. De waterdichte folies zorgen ervoor dat
regen water niet door de constructie heen sijpelt en op het wegd ek be land. De folies kunnen
bestaan uit Bitum en, wat onder andere van toepassing is bij ecoouct 'Beukbergen'. Extra foli es
kunnen aangebracht worden ler plaatse van Dalte zones.
Installaties
Onder of tussen de draagconstructie, afuankelijk van bet type, moeten instal laties aangebracht
I::unnen worden voor de belichting van het wegdek en de ondersteuning van de
monitoring,,1oestellen, Fen elektriciteit- en ADSL aansluiting is verei st.
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7. Inrichting ecoduct
De gewenste inrichting van het brugdek en biotoopeisen op het brugdek is afhankelijk van de
gewenste doeJgroepen, zie tabel 7.1. De mate waarin aan deze eisen kan worden voldaan heeft
invloed op de effectiviteit van het ecoduct.

Doelsoort

Tabel7 1 - Biotoopeisen en gewenste inrichting ecoduct[lj
Biotoopeisen
Gewenste inrichting

Edelhert
Ree

Struweel, droge ruigte, bos, heide schrale
vegetatie.

Wild zwijn
Haas

Struweel, bos, ruigte.
Open grasland met dekkingsmogeJijkheid in
kleine laagten.
Struweel met open, grazige del en.
Bos, struweel, houtwal, ruigte.

Konijn
Egel

Open, goede zichtlijnen.
Voldoende dekking.
Eventueel een drinkpoel.

-

Gevoeligheid
voor verstoring
Zeer gevoelig
Gevoelig

-

•

Weinig gevoelig

Door op het brugdek aile biotopen terug te laten komen die voorkomen in het aangrenzende
natuurgebied wordt he! gebruik geoptimaliseerd. Op het ecoduct kunnen stobbenwallen
aangebracht worden. Deze wallen, bestaande uit grotere losse boomstobben met daartussen
takkenbossen, worden gebruikt door kleine dieren als schuilmogelijkheden. Op het ecoduct kan
ook een greppeJ gegraven worden voor de creatie van een natte zone.
Bij het aanbrengen van grote vegetatie (struiken en bomen) is het beJangrijk dat het brugdek
overzichtelijk blijft. Grote grazers en grote hoefdieren hebben baat bij goede zichtlijnen.
Aan de randen van het ecoduct kan een geluid- en lichtwerende afscheiding gepJaatst worden.
Deze afscheiding kan, net als bij de geleiding, bestaan uit een kunstmatig hekwerk of een aarden
wal, al dan niet bekleed met randbeplanting. In sommige gevallen (bv. ecoduct 'Het Groene
Woud') loopt de geleiding door over het ecoduct.
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8. Geluid
8.1lnleiding
Akoestiek speelt een helangrij1.: rol bij het OIllwerpen ~an ecoducten. Voor een optimaJe werking
~an het ecoduct moo ~erstoring van de weg, door geluid en beweging, venne<len worden. He!
reduceren ~an de geluidbclasling is daarom van grool bclang.
De geluidbelasting op een eeoduct wordt bcpaald door de intensileit van het verkeer en eventueel
aanwezige recreanlen, de mate van bebouwing, maar ook door het relief van de omgeving, de
vorm en afmeting van het ecoduct en de geluid"erende maatregelen op hel ecoduct. Vormen,
afmctingen en gciuidwcrcnde maatregc1cn en hun effectcn worden in dit h('ofdsluk besproken.

Achlcreenvolgens komen de volgende maatregelen aan bod: geluidwerende afscheidingen.
Jigging ecoduet, breedtc CCodUCI. op- en afloop ccoduct.

8.2 Onderzoek en resultaten
Om in7jeht te kdjgen in de geluidbelasting op ecoducten heeft Royal lIaskonillg onderzoek
vcrrieht naar verschiHende ceoduclen in Nederland 1P1• Op de hanlijncn van de ecoduclen, ?:ie
figuur 8,1. werden meetpunten aangebracht en de geJuidbelasling ovcrdag, 's avonds en 's naehts
gemelen. De resultalen werden in grafieken weergegeven, 7Je figuur 8.2.

-
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-
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De grafick geeft op de horizontale as de meetpunlcn op de hanlijn weer en op de venicale as de
geluidbelasting in dccibellen [dB]. Hierdoor is het verloop van het geJuid ziehtbaar. Dc
meelpunten werden op vier verschillende hoogten geposilioneerd; 0,3 meter, 1 meter, 5 meter en
JO meter. In de graflek is duidclijk Ie ziro dat de gcluidbclasting richling het midden van de
overspanning loeneemt.
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8.3 Geluidwerende afscheidingen
Op ecodocten in binnen- en buitenland komen over het algemeen drie ver\.Chiliende soorten
geluidwerende af\.Cheidingen legen: belonnen schennen. houten schennen en aarden wallen. Zie
figuur 8.3. Een oombinmie van betonnen schennen en aarden wallen of cen combinatie van
houten schennen en aarden wallen komt regelmalig voor.
Betonnen en houten schennen worden op de plaal- of bakconstructie van het ecoduct
gemontcerd. Houten schennen hebben cen reiatief laag eigeo gewichl maar hebben een minder
geluidreducerende werking. Door de naluurlijke werking van het mmeriaal hout ontstann cr
namelijk scheuren en splelen. Dc afschenning kan ook beslaan ult aarden wnUen. Mel een
aangepaste of sponlane vegelatie passen "Y! hel best in ceo natuurlijke omgeving en schennen het
best geluid en lichl af. Anrden wallen zijn zwaarder dan cen belonnen of cen houten scherm. Ze
kunncn lichter gemaakt worden door de kern van de wal uit Ie voeren in EPg (gehpandeerd
polystyreen).
Dc gcluidwcrcnde afscheldingen hebben als voomaamSle doel om het geluid Ie reduceren , De
afscheidingen bieden daamaa:.t ook beschenning legen iichl en hebben cen esthetische functic.
daar Lfl vanaf de wegkant in de meeste gevallen bceldbepalend zijn. Een belooncn schenn oogt
kunstmntig daar cen aarden wai mel vegetatie veel natuurlijker oogt.
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De geluidwerende afscheidingen worden aan de zijkanten van hel ecoduct over de volledige
lengte van de overspanning geplaatst. AIIIl de uiteinden van deze atkheidingen lopen aansluitend
aarden wallen evenwijdig aan de infrastructuur over een lengte van 100 a 200 meter. Ecorasters
en hekwerk moden ervollr Lorgen dat dieren niet over de taluds lopen en op de weg
terechtlomen.
Geluidwerende afscheidingen hebben meestal een hoogte van twee meter, gemeten vllllaf he!
lokale maaiveld. Deze hoogte is gebaseerd op de aanname dat overstekende dieren geen zieht
mogen hebben op hel verkeer en de daarbij horende verkeerslichten. Uitgangspunt hierbij vonnen
edeJ herten en wote grazer~. Bij ecodnclen, bestemd voor kleine doeJsoorten, volstaat cen l~gere
afscheiding dan twee meter.

De geluidwerende afscheidingen kunnen reehtop en achteroverhellend, richting ecoduct en
richting infrastructuur, uitgcvoerd worden. Uit studiesl!J] is geb1eken dat de geluidreducerende
werking van achterover hellende schennen groter is dan de gcluidredueerende werking van rechte
scllennen. Achterover helende afscheidingen kunnen desondanks niet gewenst zijn, omdat I.e met
name bij smalle ecoducten een 'tunneleffect' veroormken.
j

i

'.
De geluidrcdueerende werking van afscheidingen, mit, gocd uitgevoerd, is groot. Figuur 8.4
IOOnt het verschil in geJu idbelasting L.kn [dB] bij ecoduet 'Boerskotten' met en zooder houlen
afscheidingen. De geluidreducerende werking is het grootst op 0,3 en I meter boven het dek. Op
een hoogte van 5 meter is de werking minder en op 10 meier minimaal [< I dB].

Figuur 8.5 toont het verscllil in geluidbelasting L.x. [dB] bij ecoduct 'Slabroek met en mnder
houten afscheidingen. Dc gcluidreducerende werking is hier minder dan op ecoduct
'l3oerskotten'. Oorzaak zijn de openingcn en spleten tussen de houten clementen en tussen de
afscheiding en het ecoduct.
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8.4 Ligging ecoduct
De ligging van de infrastructuur ten opzichte van het maaiveld en de Jigging van he! ecoduct ten
opzich!e van het maaiveld hcbben invloed op dc gduidbelasting. llij een vcrdicpte ligging van de
weg fungcert de omgeving als een geluidwalterw ijl dit bij een normale wegli gging nrel hel £eval
is. Ben verdiep!e \vegligging krijgt, vanuit akocstisch oogpunt, de voorkeur. Echter, cen
kunstmatig verdiepte wegligging brcngt kosten en oponthoud nan het vcrkecr met rich mee.
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8.S Op- en afloop ecoduct
In tegenste!ling tot de Jigging van het ecoduct heefi de op- en afloop geen inYloed OIl het verJoop
van geluid. Bij ecoducten met een naadloze ovcrgang met de omgeving (bij"oorbeeld
'Boerskotten') alsmede bij ecodUClen met een relatief steik hellinggraag (bijvoorbeeld 'Het
Groene Wow') is een yergelijkbaar beeld van het Yerloop te zien. Zi e figuur 8.6 en 8.7.
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8.6 Breedle ecoduct
De breedte van een ecoduct heeft inyjoed op de geJuidbelasting, ",at in figuur 8.8 is
weergegeven. Situatie (a) geeft 0011 smal ecoduct weer, waar de geluidredlJCeTenile scheTIl1en
dicht op elkaar staan. Het geluid kllll in deze situatie minder ver over de schennen buigen. Nadee1
is dat bij eell smal ecoduct de di eren over de gchele breedte nog steeds dicht bij de bron van het
geluid Slaan. Situatie (b) is hel tegenovergestelde van situalie (a), De dieren staan ver vall de bron
maar het geluid kan weI over de schcrmen buigen.
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Fig"", U _ oj Invloed geluid hij <>en WI.I « <>duct. h) lnvlr-l g<luid bij een rued ecodtIC!~'1

Bij smalle ecoducten is het verschi! in geluidbelasting L.J." (u,sen de 0,3 m en I m relatief gTooI
len opzicht van brede ecoducten. Bij eruducten 'Woeste Hocyc' en 'Terlet' is hel verschi] tussen
L... op 0,3 m en I m maximaaJ I dllterwiji bij ecoduct 'SJabroek' verschillen van 5 dB optreden.
Zie figuur 8.9 en 8.10,
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De grote verschillen in Ldell bij ecoduct 'Slabroek' kunnen veroorzaakt worden door het smalle
dek en door de afwezigheid van een aarden wal, naast de betonnen afscheiding. Het geluid hoeft,
door de afwezigheid van een aarden wal, een minder lange weg af te leggen om tot een bepaald
punt te komen.

8.7 Conclusies
Het verloop van geluid varieert op ecoducten van verschillende vormen
Momenteel neemt het geJuidniveau op de hartlijn toe naarmate de afstand tot het midden
van het ecoduct kleiner wordt. Dit geldt ook voor het geluidniveau over de hartlijndwars
Geluid neemt toe richting de rand en
Schennen reduceren het geluid over het algemeen prima
Betonnen schermen zijn het meest effectief vanwege de constructiemogelijkheden en de
lange houdbaarheidsduur
Houten schermen met scheuren en spleten hebben een lage geluidreducerende werking
Het effect van absorberende schermen is minimaal
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9. Licht
Licht en verlichting spclen een belangrijke rol bij ecoducten. Enerzijds moe! er overdag en's
nachts voldoende verlichting 7.ijn VOOl" de weggebruikers en ander7.ijds rnoeten de doelsoorten
voldoende beschermd worden legen ~·erlichting. De bescherming legen verlichting krijgl extra
aandacht aangezien zoogdieren vooral 's nachts of in de schemering gebruik maken Vllll een
ecoduct (7.ie paragnwf 10.2).
Voor de weggebruiker heeft verlichting de OIlderstaande functies:
Orientatie- of geJeidingsfunctje
Weggebrui kers mocten kunnen zien waar de weg z.icll be,·indt en hoe dez.e ,·erder loopt.
en wat de eigen positie is ten opzichte vlln die van de weg.
Detectiefuncti e
Weggebruikers moeten kunnen zien of er zich op de weg obstakels (wegversmallingen,
and ere weggebruikers) bevinden ofte ver.vachten zijn.
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10. Gebruik ecoducten
10.1lnvloedengebrnik
Het gebmik van ecoducten door de beoogde doelsoorten wordt belnvloed door de onderstaande
aspecten;
Geleiding en raste["l; rondom het ecoduet
Rust- en bufferzones rondom het ecoduct
Recreatiefmedegebruik en toegankelijkheid voor beheerder.; en hulpdiensten
Drinkpoelen en stmiken rondom het ecoduet
lnrichling brugdek

Vormen en afmelingen brugdck
Geleiding en rasters rondom hel ecoduet
Om dieren naar het ecodllel Ie lei den en om het aantal faunaslachtoffers te beperken wordt er een
kunslmatig hekwerk of aarden wal toegepast, zie figuur 10.1. Deze afscheiding wordt over een
bepaalde lengte cvenwijdig aan de infrastructurele barriere geplaatst. Naast ceo fysieke
afscheiding functioneert het hekwerk of aarden wal als afscheiding tegen lichl en Ileluid.

fjguur 10.1 - A.rden wot

bil· «oduct 'Het Groetl

Woud·P I

Figuur 10.2 - Drinkpoden bl·· ecodUCl
Groen< Wow,1

'lie!

I

Rust- en bufferzQ/les rondom het ecoduct
Rond de loelopen van ecodocten worden rusl- en buffel7..ones gecreeerd. welke niet toegankeJijk
zijn voor menscn. In deze zones worden geen grote bomen of dicltte struiken geplaatst om de
loegankelijkheid en de zichtlijnen op he! ecoduct te vergroten. Deze zones hebben cen minimale
diameter van 150 meter en oon optimale diameter ,'an 500 meter, gemeten vanaf de bovenkanl
van cen toeloop.
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Recreatief medegebruik
Jnfrastructuur vonnt niet aileen voor flora en fauna een barriere tussen twee natuurgebieden. Ook
natuurgerichte recreanten (fictsers, W"dndelaan; en ruiters), beheerders en hulpdiensten
(brand weer) ondervinden hinder van wegen en spoorwegen om van het eoo naar het andere
gebied Ie komen. Om flora. fauna, =reanten, beheerders en hulpdienstcn veiJig ovcr
infrdstructuur te leiden kan men kiezen uit de volgende opties:
Afzonderlijke brug in de buurt van het ecoduct, zie figuur 10.3
Medegebruik op het ecoduct, zic figuur 10.4

OnderzoeklJ(l] op ecodueten met recreatief medegebruik hceft aangetoond dat er door recreatief
medegcbruik een afname in het gebruik is. Vooral zoogdieren onden. inden hinder van de
recreanten, dit in tegenstelling tot amfibieen en ~Iinder.l. Dt>oondanh is het aantal passerende
dieren nog steeds groot genocg om van cen cffectieve faunavoorziening te spreken.
Het effect van recreatief medegebrulk is ondeT andere afhankelijk van de afmetingen van het
ecoduct; smaHe ecoducten ondervindcn meer hinder dan brede ecoducten. Dt> verstoring kan
verminderd worden door het toepassen van geluidsschennen van voJdoende hoogte (ca. 2 mcter).
Rccreatief medegebruik beeft het ook cen aantal voordelen; dc aanleg- cn gebruikskostcn worden
gedeeld. de infrastructurele barriere wordt ook voor recreanten opgehevcn en er wordt draagvlak
onder het publiek gecreC!erd.
DrinkooeJcn en sUUjken rondom het ecoduct
Om dieren naar het ecoduct te lomn worden aan weerszijd~n van de infrastructurele barriere

drinkpodcn (figuur 10.2) cn stnJikcn mct vocdsel gcrcaliscerd. Dicren maken door de
aanwezigheid van eten en drinken eerder gebroik van het ecoduct.
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10.2 MUlIituren yebruik
Rl'denen
Om het functioneren van ecOOucten te analyseren is he! nodig om achteraf het gebruik te
monitoren. Met de verkregen gegevens ltan aan de opdrachtgever en aan de maatschappij worden
verantwoord in we lke mate het geinvesteerde geld bijdraagt aan de OIlstnippering en de realisatie
van de ecologis.che hoofdstructuur. Het monitoren wordt vaak verplicht vanuit de Flora- en
faunawet.
Jl.lectappar-atuur
Het monitoren van het gebruik kan op OIlderstaande manieren;
Infmrood videocamem (elektriciteit- en ADSL /ICtwerk)
Inti-arood fotocamera
Sporenbed
Inktplaten
Zichtwaamemingen
lnfrarood videocamera
Een infrarood videocamera gaat mmen indien er beweging op het ecoduct gedetecteerd wordl.
Wanneer de camera gaat filmen is alhankelijk van de gevoeligheid. waarbij de gevoeligheid
gedefinieerd kun worden als het percentage van het beeld dat moet veranderen voordat de camera
begint met opnemen. De gevoeligheid bepaalt het detectiebereik overdag en ' 5 nachls.
lnfrarood fotocamera
Een infrarood camera met infrarood sensor maakl, wanneer een dier zich in het bereik van de
camera bevindl, een fotoreeks (trigger) van 10 bcelden met I seconde pauz.e tu~en de bedden.
De camel1l's hebben een bereik tussen de 12,5 en 15 meIer, aflmnkelijk van de
weersomstandiglteden en het Iljdstip van de dag.
Sporenbed
Een sporenbed is cen zandstrook in de breedterichting van het ecoduct. De zandstrook kan over
de volledige breedte of over een bepaald gedeeJte worden aangelegd. Op de zandstrook laten
passerende dieren hun sporen achter, Waanla de snort, de looprichting en het looppatroon
geanalyseerd kunnen worden. Door weersinvloeden enlof menselijke verstoring kan de kwaliteit
van de sporenbedden verschillen.
Kejeren/ieR€bietkn
Het monitoren gebeurt niet aileen op het ecoduct zelf, maar ook in de nabije omgeving
(zogenaamde referentiegebieden) daa"'an. Mon itoren van dieren rondom het ecoduct geven
inzicht in wat er op de ecoducten te verv.achten is en in welke mate. Weinig passages op het
ecOOuct zegt niels over de effectiviteit e",an, als in de nabije omgeving weinig dieren
(doeJ!lOO!1en ecoduct) voorkomen.
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R~'Sul taten monitorin!! eeoduden 'Treeker Wi ssel' en ' Leusdern ei de,I"'j

Figuur 10.7 en 10.8 geven he! geschalte
gemiddelde aantal passages en bezoeken per
jaar (frequentie) van de dieren konijn, haas,
vo> en ree weer vO<X ecoducl 'Treeker
WiSMll'. Deze aantallen zijn gebas.eerd op
melingen mel behulp van een videocamera
respectievelljk sporenbed. Figuur 10.9 geeft
he! geschatte gemiddelde aantal passages en
bezoeken per jaar weer van men>en ell
hondell voor de ecoducten 'Treeker Wissel'
en'Leusderheide'.
Bij het analyseren wordt er onderscheid
gemaakt tussen een 'bezoek aan hel ecodUCI'
en een 'passage over het ecoduct'. Bij een
'bezoek' betreedl een dier of mcns he!
ecoduct aan een zijde om hel vervolgens aan
dez.elfde Lijde te verlaten. Bij een 'passage'
passeert hel dier of mens hct volledige
eroduct. Passages en bezookell geregi>treerd
door een infrarood vidoocamera vooden
vooral 'g nachts plaatsl, en incidenteeJ
overdag of tijdens schemering. Het is
duidelijk te zien dat het aantal passages en
bezoeken '~nachts meer is dan overdag.
Vit de figuren is af Ie lezen dat ecoducl
' Treeker Wissel' door diers.oorteJl dageJijks
wordt gebruikt en door mens.en circa 30 keer
per jaar, terwijl bet ecoduct niet toegankelijk
is
voor
mensen
(lees:
recreatief
medegebruik).
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De 'trdkans'. het nantnl dagen dat cell s.oort gemiddeld karl worden aangetroffen, is een goede

indicator ~oor he! gebruik ~an een ecoduct. De formule
gegevens van de sporenbedden en ziet er als voigt uit:

De indicator 'tre!kans' is beta als de indicator 'het aantal

~oor

de trefkans is gebaseerd op

omdat de>:e ~eel gevoeliger
i~ ~oor ,vaamemerrouten. lndien trefkans.en overeenkomen of groter zijn dan het verwachte
gebruik, zie label I O. I, is hel ecoduct effectief in zijn gebruik.
pa~sages'

Tabel 10.2 geeft eIln overzicht van de trefkansen van de diersoorten voor de ecoducten 'Treeker
Wissel' en 'Leuderheide'. Uit de tabel is af te Jezen dat bij ecoduct 'Leusdcrbeide' de trdkansen
op een konijll en een haas groter >:ijn dan het wmachlte gehruik. De trefkans.en op een vos en
cen ree voldoen net niet aan het verwachrte gebruik.
Uit deze gegevem kan geconc1udeerd worden dat de ecoducten 'T~ker Wissel' (jaar van
ople~ering: 20(9) en 'Leuderheide' (jaar van oplevering: 2005) effectiefzijn en bijdragen aan de
ontsnippering, ondanks d31 ze relatief jong zijn.
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