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1
INLEIDING

1.1.

Aanleiding: Versnipperde leefgebieden

De leefgebieden op de Veluwe zijn op dit moment versnipperd. Daarom is er een
belangrijke verbinding op de Veluwe nodig. De Gedeputeerde Staten van Gelderland
hebben besloten om twee nieuwe ecoducten aan te leggen op de Veluwe. De
realisatie van de nieuwe ecoducten is gepland in 2018 en ze komen ten westen van
Apeldoorn, Bij Kootwijk over de N302 en bij Nieuw Milligen over de N344, te liggen.
Deze ecoducten zijn een aanvulling op de bestaande flora- en faunavoorzieningen
en dienen de uitwisseling van diersoorten tussen natuurgebieden.
Het linkerkaartbeeld laat zien dat door een gecoördineerde gebiedsgerichte
ontsnippering van alle (spoor)wegen op de Midden Veluwe de Noord- en Zuid
Veluwe duurzaam met elkaar verbonden worden tot één grote grenzenloze Veluwe.
De locatie van de twee te realiseren ecopassages zijn:
• N302 ter hoogte van km 127.6;
• N344 ter hoogte van km 28.5.

1.2.

Opgave: Noord- en Zuid-Veluwe verbinden

De ecoducten dienen voor alle diersoorten en flora uit de aangrenzende natuurtypen
geschikt te zijn. Kijkend naar de aangrenzende biotopen en de Natura 2000-doelen
van de Veluwe, worden als doelsoorten het edelhert en herpetofaunasoorten
gehanteerd. In het deel van de Veluwe ten westen van Apeldoorn komen namelijk
droge en vochtige heidevelden, vennen, stuifzanden, oude boskernen, gemengde
bossen en naaldbossen voor.
Door de dimensies en de inrichting van de ecopassages af te stemmen op deze
doelsoorten, zullen de voorzieningen ook door veel andere soorten gebruikt kunnen
worden. Deze voorzieningen zijn een aanvulling op de bestaande verbindingen
tussen de Noord- en de Zuid-Veluwe.
1.3.
Doel: beeldkwaliteitsplan voor twee ecoducten
Dit beeldkwaliteitsplan (BKP) verwoordt en verbeeldt de beoogde ruimtelijke
eindkwaliteit, die van toepassing is op de twee aan te leggen ecoducten. Het BKP
stelt eisen en uitgangspunten aan de vormgeving en uitstraling van het ecoduct en
hoe de ecoducten aansluiten op de bestaande ruimtelijke kwaliteiten van het gebied.
Dit BKP is geen definitief ontwerp voor de ecoducten maar vormt wel een belangrijke
basis voor het vervolg.
Dit BKP is opgesteld door Eelerwoude en bureau Wagemaker in samenspraak met
de stakeholders (Kroondomein Het Loo, Staatsbosbeheer en gemeente Apeldoorn)
en wordt door de opdrachtgevende partijen gehanteerd bij opdrachtverlening,
realisatie en beheer. Daarnaast dient dit document als beoordelingskader voor
lokale overheden bij de vergunningverlening, waarbij zij zich laten adviseren door
betreffende welstandscommissies/commissie Ruimtelijke Kwaliteit Apeldoorn.

Eelerwoude en Wagemaker

Beeldkwaliteitsplan ecopassages N302 en N344 - concept

5

Doelsoort: Herpetofaunasoort (zandhagedis)
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1.4.
Leeswijzer
Het BKP stelt eisen en uitgangspunten voor de beeldkwaliteit in het vervolgtraject
naar het uiteindelijke ontwerp en de uitvoering. Dit proces wordt in dit document als
volgt beschreven.
Hoofdstuk 2 betreft een uiteenzetting van de uitgangspunten voortkomend uit divers
overleg met de stakeholders, randvoorwaarden voor het ecologisch functioneren
en een landschapsanalyse (ruimtelijke kwaliteit). De achtergrondinformatie waaruit
deze uitgangspunten voortkomen zijn opgenomen in de bijlage.
Hoofdstuk 3 en 4 gaat opeenvolgend in op de beeldkwaliteit van beide ecoducten.
Daarbij wordt tevens de keuze voor de beschreven beeldkwaliteit onderbouwd.
Referenties en afbeeldingen ondersteunen de toelichting.

Eelerwoude en Wagemaker
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2
UITGANGSPUNTEN VOOR BEELDKWALITEIT

2.1 Uitgangspunten voor beeldkwaliteit
De geformuleerde voorwaarden voor de beeldkwaliteit in hoofdstuk 3 en 4 zijn
gebaseerd op de uitgangspunten voor het ecologisch functioneren, de ruimtelijke
kwaliteit en input van stakeholders.
De voorkeursvarianten van beide N-wegen dienen te worden gerealiseerd binnen
de financiële middelen van het Programma Natuur & Landschap van Provincie
Gelderland. Het is derhalve van belang dat de ecoducten functioneel voor de
doelsoorten zijn tegen de optimale prijs/kwaliteitverhouding. Sleutelwoorden zijn
hierbij sober en doelmatig. Oftewel: kostenefficiënte voorzieningen die ecologisch
functioneren doordat zij zijn ontwikkeld conform de richtlijnen van de MJPO-Leidraad.

•
•

•

Gemiddelde helling van het aanloopgebied 1:15 (richtlijn MJOP);
Bij beide ecoducten dient een geleidend raster geplaatst te worden dat voorkomt
dat hoefdieren op de weg komen, gecombineerd met een fijnmazig / glad
geleidend raster om kleine diersoorten naar het ecoduct te geleiden. Voor de
N302 geldt deels een combinatie met een greppel/ keerwand die voor reptielen
onpasseerbaart dient te worden gemaakt (bijvoorbeeld met een glad scherm/
afwerking).
Het bepalen van de afmetingen van de aanloopgebieden betreft maatwerk.
Doorgaans is de breedte van het aanloopgebied ongeveer 5 à 6 keer de breedte
van het ecoduct. Optimale hellingshoek voor edelhert: 1:15. In de flanken van
het aanloopgebied wordt maximaal een helling van 1:10 aangehouden.

2.2 Ecologisch functioneren						

2.3 Ruimtelijke kwaliteit							

Aanleg van beide ecoducten heeft als doel om leefgebieden te verbinden. Het
ecologisch functioneren is daarom de belangrijkste voorwaarde voor realisatie. De
eisen die gesteld worden aan beide ecoducten, voor het ecologisch functioneren,
staan hieronder opgesomd. Nadere toelichting is te lezen in de bijlage 1.

Het landschap van de Veluwe is uniek. Landschappelijke inpassing van beide ecoducten is daarom een belangrijk uitgangspunt. Daarom zijn voor beide ecoducten
specifieke gebiedskenmerken als uitgangspunten opgenomen. Doel is om zo goed
mogelijk aan te sluiten bij de natuurlijke karakteristiek en te streven naar een hoge
ruimtelijke kwaliteit. Door middel van een landschapsanalyse zijn beide locaties
bestudeerd en zijn de volgende uitgangspunten benoemd. De landschapsanalyse
is opgenomen in bijlage 2.

•

Voor de inrichting:
- Gevarieerde inrichting die een afspiegeling is van de omringende 		
ecosystemen (zie ook het Schetsboek Ecoducten Veluwe). Dat 			
betekent variatie in gebruik van verschillende grondsoorten, variatie 		
in vochtigheid, begroeiing en schaduwwerking.
- Poelen en/of vochtige laagtes aan weerszijden van de ecoducten die 		
gevoed worden door drainagewater vanaf de ecoducten.
- Afscherming op ecoduct zodat geen licht van auto’s wordt doorgelaten en
zoveel mogelijk het verkeerslawaai wordt gereduceerd.
- Geen recreatief medegebruik.

Eelerwoude en Wagemaker

Voor ecoduct N302 geldt:
• Het te plaatsen ecoduct (en het grondlichaam) dient slim gebruik te maken van
de bestaande dekzandruggen aan weerszijden van de weg. Daarnaast dient
gezocht te worden naar een samenhang in de ruimtelijk structuur tussen beide
zijden van de weg. Daarbij vormt het ecologisch functioneren de harde randvoorwaarde van de locatiekeus.
• Het ecoduct dient ondergeschikt te zijn aan het landschap dat (in de toekomst)
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bestaat uit reliëfrijk zand-/heidelandschap. Het ecoduct dient qua vormgeving
hier optimaal op aan te sluiten.
Voor ecoduct N344 geldt:
• In het bos (ten zuiden en ten noorden) zijn corridors aangelegd voor de migratie van dieren. Het nieuw te plaatsen ecoduct, en de inrichting op het ecoduct,
dient aan te sluiten op deze corridors (open heidestroken in het bos). Daarnaast is het vanuit verkeerskundig oogpunt niet wenselijk het ecoduct te dicht
op de bocht te plaatsen. Ook dient er aandacht te zijn voor het aanwezige
hoogteverschil in het wegtraject. Om de genoemde drie redenen wordt het
ecoduct ter hoogte van hmp 28,5 geplaatst.
• Het ecoduct ‘midden’ in het bos dient het bestaande groene beeld minimaal
te verstoren. De bescheiden verschijningsvorm van het ecoduct dient aan te
sluiten op de plek en het kenmerkende symmetrische profiel met de hoog opgaande groene bosrand. Het behoud van de bestaande bosrand (esthetisch/
ruimtelijk) geldt als belangrijk uitgangspunt voor de vormgeving van het ecoduct. Daarnaast dient voor het ecologisch functioneren de effectieve breedte
40 meter te zijn.
• Entreeroute naar Apeldoorn en de ligging dichtbij gronden van Kroondomein Het
Loo biedt aanleiding voor extra aandacht in vormgeving of een ruimtelijk accent.

2.4 Stakeholders								
In een aantal werksessies zijn de verschillende uitgangspunten afgestemd met de
stakeholders: Staatsbosbeheer, gemeente Apeldoorn, Kroondomein Het Loo en
provincie Gelderland. Deze uitgangspunten zijn aanvullend of zijn een uitwerking
van de uitgangspunten ‘ecologisch functioneren’ en ‘ruimtelijke kwaliteit‘.
Voor beide ecoducten geldt:
• Gemiddelde helling van het talud van het aanloopgebied is 1:15 (richtlijn), maar
varieert door aan te sluiten op de morfologie van het terrein.
• Bij beide ecoducten dient een geleidend raster geplaatst te worden dat voorkomt
dat hoefdieren op de weg komen, gecombineerd met een fijnmazig of glad
geleidend raster om kleine diersoorten naar het ecoduct te geleiden.
• Richting en vorm: voor beide ecoducten geldt dat deze haaks op de weg worden
georiënteerd, met zo weinig mogelijk zichtbaar constructiemateriaal.

•

•
•
•
•
•
•
•

Vormgeven als een ‘Zandbult’, passend in het lichtkleurige zand-/heidelandschap,
ondergeschikt aan het landschap. Object moet door vormgeving en
materiaalkeuze optimaal aansluiten bij de omgeving (zachte vormen, natuurlijke
uitstraling).
Minimaal materiaal: voorkeur voor een sobere constructie met mogelijke
afwerking met bij voorkeur (lokaal) hout en/of zand.
Slim gebruik maken van de bestaande dekzandruggen aan weerszijden van de
weg.
Verstoring landschap beperken door geleidend raster deels verdiept (in greppel)
aan te leggen.
Zodanig ontwerpen dat dit tevens een geleidend raster is voor kleine diersoorten.
Op ecoduct een afscherming voor licht en geluid van 2 meter hoog, gerekend
vanaf de bovenkant van de natuurlaag.
Enkelzijdig fietspad aan oostzijde onderlangs het ecoduct.
Halfverdiepte aanleg risicovol in verband met mogelijke verstorende lagen in de
bodem en mogelijke hoge grondwaterstand.

Voor ecoduct N344 geldt:
• Locatie ecoduct: zo dicht mogelijk bij de bocht (met aandacht voor hoogteverloop
traject).
• Rekening houden met 110 meter vrij zicht vanaf de bocht tot het ecoduct
(verkeerskundige randvoorwaarde).
• Recht, geen boogvorm.
• Behoud bosrand (in lijn en structuur).
• Bij handhaven huidige bomen/bosrand gaan we uit van een minimale
overspanning (dagmaat) van 25.40m en een effectieve breedte van 40 m.
• De bosrand blijft gehandhaafd door middel van het loopplankmodel. ‘Loopplank’,
geen visuele versmalling.
• Inpassing van de afscherming op het ecoduct van 2 meter hoog, die geen licht
doorlaat. De afscherming komt boven op de constructiehoogte en de leeflaag.
• Aanwezige heidecorridor handhaven en uitbreiden/verbreden naar locatie van
het ecoduct (hmp 28.5).
• Wildraster is (deels) aanwezig, waar nodig aanvullen.
• Aan weerszijden een fietspad onderlangs.

Voor ecoduct N302 geldt:
• Een rechte bak met een glooiende afwerking.
• Opgave voor de N302 is voornamelijk het esthetisch ‘zachter’ maken van de
sobere, rechte bak.
• De effectieve breedte is 30 m.

Eelerwoude en Wagemaker
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Natura2000 - habitats

Locatie ecoduct
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3
BEELDKWALITEIT N302

3.1 Beeldkwaliteit N302
In dit hoofdstuk wordt de beeldkwaliteit van het te ontwikkelen ecoduct over de N302
beschreven. De beeldkwaliteit volgt uit de benoemde uitgangspunten in hoofdstuk 2.
Van elk onderdeel worden eerst de relevante uitgangspunten omschreven.
Vervolgens wordt per onderdeel de daadwerkelijk beeldkwaliteit in voorwaarden
toegelicht en verbeeld.
Daarbij dient rekening te worden gehouden met de te behalen Natura2000 doelen (zie
linkerpagina voor kaartbeeld). In de toekomst zal het landschap t.h.v. N302 opener
worden met als doel om zandverstuivingen en stuifzandheiden met struikheide
verder te ontwikkelen (zie kleur geel op kaartbeeld Natura2000 op linkerpagina).

3.1.1 Locatie van ecoduct

Dekzandrug voordat deze werd doorsneden door N302

Huidige situatie doorsnijding dekzandrug door N302

Eindbeeld door (deels) herstelde dekzandrug met ecoduct

Uitgangspunt
Het te plaatsen ecoduct (en het grondlichaam) dient slim gebruik te maken van de
bestaande dekzandruggen aan weerszijden van de weg. Daarnaast dient gezocht
te worden naar een samenhang in de ruimtelijke structuur tussen beide zijden van
de weg. Daarbij vormt het ecologisch functioneren de harde randvoorwaarde van
de locatiekeuze.
Beeldkwaliteit
• Het ecoduct wordt geplaatst op een locatie waar al een groot natuurlijk hoogteverschil aanwezig is, namelijk ter hoogte van hmp 127,6. Hier ligt een bestaande
dekzandrug die tijdens de aanleg van de N302 is doorsneden. Door juist hier een
ecoduct te plaatsen wordt de landschappelijke impact van het ecoduct (en het
grondlichaam) tot het minimale beperkt. Er wordt immers gebruik gemaakt van bestaande hoogteverschillen. Daarnaast behoeft er minder (gebiedsvreemde) grond
te worden aangebracht.

Eelerwoude en Wagemaker
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• De volumes van de aanloopgebieden dienen aan te sluiten bij het aanwezige relief van de zandruggen en het microreliëf op de zandruggen. De vorm, de hellingen
en het volume van de aanloopgebieden sluit aan op de bestaande vormen en hellingen van de zandrug. Maatvoering bestaande zandrug is leidend.

De dekzandrug wordt aan beide zijde van de weg (opnieuw) visueel met elkaar verbonden.
Het ecoduct vormt het verbindende element.

3.1.2 Vormgeving basis ecoduct
Uitgangspunt
Het ecoduct dient ondergeschikt te zijn aan het landschap dat (in de toekomst)
bestaat uit reliëfrijk zand-/heidelandschap. Het ecoduct dient qua vormgeving hier
optimaal op aan te sluiten.
Beeldkwaliteit
• Herstel van de natuurlijke glooiing van de zandrug dient de basis te vormen van
het ontwerp. Daarom wordt zandrug aan beide zijde van de weg (opnieuw) visueel
met elkaar verbonden. Het ecoduct vormt het verbindende element;
• De tunnelconstructie van het ecoduct steekt letterlijk recht door de zone met de
zandrug. Het van nature glooiende landschap dient daarmee zo veel als mogelijk
te worden herstelt. Daarmee volgt de tunnel de verhoudingen en hellingshoeken
van het landschap. De tunnel wordt hiermee ‘pas gemaakt’ in het landschap en is
in ruimtelijke zin ondergeschikt aan het landschap;

De natuurlijke a-symmetrische vorm van de zandrug wordt doorgezet in hellingshoeken en
ongelijke lengte van de vleugelwanden

• De tunnel dient de minimaal benodigde afmetingen te gebruiken om de doorsnijding zo veel mogelijk te beperken;
• Ook de vormgeving van de aanloopgebieden sluit aan op de aanwezige asymmetrie van de zandrug. De westzijde is kleiner (korter en steiler) dan de oostzijde.
• De vegetatie op de aanloopgebieden sluit aan op de (inheemse) vegetatie uit de
omgeving. Dit is heide, stuifzand en af en toe een solitaire den of eik.
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3.1.3

Dek en randen (bovenbouw)

Uitgangspunt
Het ecoduct dient ondergeschikt te zijn aan het landschap dat (in de toekomst) bestaat
uit reliëfrijk open heide- en stuifzandlandschap. Het ecoduct dient qua vormgeving
hier optimaal op aan te sluiten. Daarnaast dient voor het ecologisch functioneren
de minimale effectieve breedte 30 meter te zijn én de bovenbouw voorzien te zijn
van een 2.00m hoog (t.o.v. bovenkant leeflaag) scherm dat geluid afschermt en licht
tegenhoudt.
Beeldkwaliteit
• De bovenbouw dient de a-symetrie van de aanwezige dekzandrug te benadrukken en
past qua vormgeving en materiaal in het open heide- en stuifzandlandschap;
• De a-symmetrie dient uitgewerkt te worden in een scherm dat verloopt van 2,6m
hoog aan de oostzijde van het ecoduct, naar 2.00m hoog aan de westzijde. Het
scherm dient loodrecht op het ecoduct te worden geplaatst om de fysieke ruimte voor
de fauna (30m) niet te versmallen/ beperken.
• Het 1e scherm wordt uitgevoerd in een kleur dat past bij het natuurlijk jaarrond kleurpalet van het heide- en zandlandschap (geel, roestbruin- en paarse tinten). Daarom is
voor cortenstaal gekozen.
• In het aanwezige (en te ontwikkelen) heidelandschap zijn meerdere stuifzanden en
microreliëf aanwezig. Dit geeft een gevarieerd beeld. Voor een landschappelijke inpassing van het totale scherm is er gekozen voor een extra tweede scherm. Hiermee
wordt diepte en coulissenwerking gerealiseerd. Dit tweede scherm ‘breekt’ het beeld
van één groot scherm en sluit aan op het gevarieerde landschapsbeeld. Dit 2e scherm
dient nadrukkelijk een deel van het heidelandschap door te trekken over het ecoduct.
Het laten ‘doorlopen’ van de heidevegetatie is een eis voor de beeldkwaliteit van het
2e scherm.

Voor een landschappelijke inpassing dient het scherm op het ecoduct te worden gesplitst
in twee verschillende schermen. Hiermee wordt diepte en coulissenwerking gerealiseerd.
Het eerste scherm volgt het relief van de zandrug (a-symmetrie) en refereert naar het
heidelandschap. De a-symmetrie dient uitgewerkt te worden in het 1e scherm op een
zodanige manier dat het in hoogte verloopt van oost naar west. Van 2.60m hoog aan de
oostzijde van het ecoduct, naar 2.00m hoog aan de westzijde. Het eerste scherm dient
loodrecht op het ecoduct te worden geplaatst om de fysieke ruimte voor de fauna (30m)
niet te versmallen/ beperken. Zie ook de doorsnede rechtsbovenin.
Het tweede scherm ‘breekt’ het beeld van één groot scherm en biedt ruimte om het
landschap (heide) door te laten lopen. In kleur en textuur sluit het aan op de zandrug
(doorsnijding van de zandrug) en het materiaal is identiek aan de onderbouw (in één
gebaar vormgegeven).

2.60m
2.00m

1e scherm (cortenstaal)
2e scherm (beton)

Eelerwoude en Wagemaker

heidelandschap loopt
eenzijdig door
(zie visualisaties in
paragraaf 3.2)
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• Het te plaatsen 2e scherm dient in kleur en materiaal aan te sluiten op de onderbouw. Het 2e scherm reageert op het 1e scherm door a-symmetrisch in tegengestelde richting en kleiner/ lager dan het 1e scherm te zijn. Hiermee ontstaat
coulissenwerking dat aansluit op het aanwezige reliefrijk open heide- en stuifzandlandschap. Het tweede scherm dient daarbij ruimte te bieden om éénzijdig het
landdschap (door middel van een bak - of andere constructie- met leeflaag voor
heide) door te laten lopen. De voorziening voor heide mag niet leiden tot versmalling van de functionele breedte van het ecoduct.
• Beide ecoducten (N302 en N344) maken onderdeel uit van de entreeroute naar
Apeldoorn. Het materiaal van minimaal één scherm is daarom ook identiek aan het
materiaal van het scherm op het ecoduct van de N344. De keus hiervoor is cortenstaal vanwege de natuurlijke tinten. Het andere (voorliggende)scherm kan eventueel ook in een ander materiaal worden vormgegeven. Dit materiaal, bijvoorbeeld
beton, kan refereren naar de kleur van het stuizand (zandkleur).

• Er is in het BKP geen beslissing genomen met betrekking tot naamgeving van de
viaducten. Wel de volgende voorwaarde: bij naamgeving dient de naam integraal
in het ontwerp van het scherm en de bovenbouw ontworpen te zijn.
Het integraal opnemen in het ontwerp op een van de volgende manieren:
- ‘Expliciet’ waarbij de naam in het weervaste stalen scherm wordt opgenomen waarbij de positie uitgelijnd wordt aan de rechterkantstreep van
de weg (N344) dan wel hart fietspad (N302).
- ‘Sober’ waarbij de naamgeving een ondergeschikte rol speelt in de vorm
geving en wordt opgenomen in de betonnen rand van het dek.

1e scherm
materiaal: cortenstaal

Doorsnede 1e en 2e scherm op ecoduct
Het 1e scherm is loodrecht geplaatst.
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2e scherm
materiaal: beton in
zandkleur en -textuur
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tie naamgeving ecoducten

tie naamgeving ecoducten
naam ecoduct

naam ecoduct

Expliciet: Naamgeving uit het scherm gesneden, gecentreerd boven het fietspad
Expliciet: Naamgeving uit het scherm gesneden, gecentreerd boven het fietspad

cht van de fietser op het ecoduct: ruimtelijke structuur zandrug loopt door over het ecoduct. Voorste scherm is in kleur en materiaal integraal met de onderbouw vorm gegeven. Dit materiaal,
naam ecoduct
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Sober: Naamgeving in beton opgenomen, gecentreerd boven de weg
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3.1.4 Wanden (onderbouw)
Uitgangspunt
Het ecoduct dient ondergeschikt te zijn aan het landschap dat (in de toekomst) bestaat
uit reliëfrijk zand-/heidelandschap. Het ecoduct dient qua vormgeving hier optimaal op
aan te sluiten.
Beeldkwaliteit
• De dekzandrug wordt asymmetrisch doorsneden. De keerelementen/vleugelwanden
dienen hierop te reageren door aan weerszijden van de weg ongelijke lengten aan te
houden. Hierbij wordt (zoveel mogelijk) aangesloten op de natuurlijk aanwezige helling/hellingshoeken. Het landhoofd, vleugelwanden en keerelementen liggen in elkaars
verlengde waarbij de hellingshoek (bovenzijde) varieert tussen 1:5 en 1:15 om aan
te sluiten bij de aanwezige hellingshoeken in het glooiend landschap en de overgang
naar de omgeving zacht te houden.

De natuurlijke a-symmetrische vorm van de zandrug wordt doorgezet in hellingshoeken en
ongelijke lengte van de vleugelwanden

• Al het betonwerk wordt in een lokale zandkleur (terra oker) uitgevoerd met een zandsteenachtige textuur, voor de herkenbaarheid van het ecoduct in een zandlandschap. De
kleuren en texturen refereren naar de doorsnijding van de zandrug. Hierbij is wenselijk
dat deze betonconstructie zo dun mogelijk dient te blijven. De zandkleur dient tevens
niet te licht te zijn i.v.m. mogelijke vervuiling.
De dekzandrug wordt asymmetrisch doorsneden. De keerelementen/vleugelwanden dienen
hierop te reageren door aan weerszijden van de weg ongelijke lengten aan te houden.

Al het betonwerk wordt in een lokale zandkleur uitgevoerd met een zandsteen-achtige
textuur ten behoeve van de landschappelijke inpassing. De kleuren en texturen refereren
naar de doorsnijding van de zandrug.

18
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3.1.5 Wildraster
Uitgangspunt
Om dieren naar het ecoduct te geleiden en van de weg af te houden is het noodzakelijk om een geleidend wildraster van minimaal 2 meter hoog te plaatsen, langs
het gehele wegtraject (A1 - Rabbit Hill). Het raster is echter een onnatuurlijk element en daarom is het gewenst het element zo goed mogelijk landschappelijk in te
passen.
Beeldkwaliteit
• Ter hoogte van de bossen dient een wildraster te worden geplaatst van 2 meter
hoog. Dit wildraster dient achter de eerste bomenrij te staan, maar bijvoorkeur verder achter in het bos. Vanaf de weg is het raster nauwelijks zichtbaar. In overleg
met Staatsbosbeheer zal worden bepaald waar de grens ligt van het (toekomstige)
boslandschap;

Ter hoogte van de bossen dient een wildraster te worden geplaatst van 2 meter hoog.
Dit wildraster dient achter de eerste bomenrij te staan.

• Ter hoogte van het (toekomstige) open heide- en stuifzandlandschap dient een
verdiept wildraster te worden geplaatst met een zichtbare hoogte van maximaal 1
meter. De fysieke hoogte van 2 meter wordt bereikt door de combinatie van keerwand (1 meter, hekwerk (1 meter) en greppel ten behoeve van de visuele impact
op het landschap voor de weggebruiker. Om verstuiving tegen te gaan dient de
ondergrond bij de keerwand gestabiliseerd te worden.
• Op de aanloopgebieden dient de fysieke scheiding door een keerwand (2.00m)
te worden gerealiserd. De keerwand is niet zichtbaar vanaf de N302 en wordt hiermee landschappelijk ingepast in het talud van de aanloopgebieden. Om verstuiving
tegen te gaan dient de ondergrond bij de keerwand gestabiliseerd te worden.

Referentiebeeld wildraster met greppel. Links op de foto een standaard hoog hertenkerend
raster, midden en rechts op de foto zijn de paaltjes van het raster (en greppel) zichtbaar.
Met een dergelijke voorziening blijft de openheid van het landschap gehandhaafd.
Bron: Edelherten op landgoed Crough Dunhill, in Waterford County, Ierland.

Eelerwoude en Wagemaker

Ter hoogte van het (toekomstige) open heide- en stuifzandlandschap dient een verdiept
wildraster te worden geplaatst met een zichtbare hoogte van maximaal 1 meter. De fysieke
hoogte van 2 meter wordt bereikt door de combinatie van keerwand en raster. De greppel
heeft een vlakstand van minimaal 1m, zie bovenstaande doorsnede.

Om de visuale impact van het raster te beperken/ minimaliseren wordt er op het ecoduct een
keerwand (en talud) aangebracht. Deze keerwand sluit aan op het scherm van de bovenbouw
van het ecoduct.

Beeldkwaliteitsplan ecopassages N302 en N344
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Overzichtskaart toekomstige situatie rasters

Principekaart plaatsing rasters

(droge heide)
wildraster 1m
én keerwand/
greppel

scherm
keerwand

(bos)
wildraster 2m

Abstracte weergave van plaatsing rasters. Op het ecoduct wordt de combinatie van
een 1 meter hoge keerwand en een 1 meter hoge raster geleidelijk vervangen door
een keerwand (2.00m). Deze keerwand vormt de aansluiting op de aanloopgebieden
en vervolgens op het scherm op het ecoduct. De overgang van de combinatie raster
en scherm naar volledig scherm vindt geleidelijk plaatst.
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Overgang van keermuur naar wildraster

Uitgangspunt beeldkwaliteit (zicht vanaf N302)
Het lage wildraster gaat als één rechte lijn door en ‘verdwijnt’wildraster
als het ware
in de taluds van het
1.00m
aanloopgebied.

overgang/ aansluiting

flanken ecoduct

flanken ecoduct

wildraster 1.00m

Uitwerking keerwand - gezien vanaf zijde aanloopgebied
De taluds van het aanloopgebied sluiten aan op de bestaande maaiveldhoogte van de omgeving. De
keerwand van het aanloopgebied (2m hoog) sluit aan op de keermuur van het wildraster (1m hoog)
overgang/ aansluiting

keerwand
2.00m
taluds aanloopgebied

wildraster 1.00m
keerwand
greppel 1.00m

keerwand
2.00m
taluds aanloopgebied

wildraster 1.00m
keerwand
greppel 1.00m

Eelerwoude en Wagemaker
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3.2 Visualisatie beeldkwaliteit N302

Zicht van de automobilist op het ecoduct en de taluds begroeid met heide.
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Zicht van de fietser op het ecoduct: ruimtelijke structuur zandrug loopt door over het ecoduct. Voorste scherm is in kleur en materiaal integraal met de onderbouw vorm gegeven. Dit materiaal,
bijvoorbeeld beton, refereert naar het stuifzand in kleur en textuur. Het achterste scherm is qua kleur en materiaal onderdeel van het heidelandschap: corten staal.

Eelerwoude en Wagemaker
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taluds aanloopgebied

taluds ecoduct

(keerwand niet zichtbaar)

aanzicht wildraster 1.00m

Zicht op het raster vanaf het fietspad langs de N302
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keerwand

taluds ecoduct

taluds aanloopgebied

wildraster
met greppel

Zicht op het raster en de keerwand; gezien vanuit het aanloopgebied/ natuurgebied. Niet zichtbaar voor automobilist en fietser.
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Luchtfoto met locatie nieuwe ecoduct N344
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4
BEELDKWALITEIT N344

4.1 Beeldkwaliteit N344
In dit hoofdstuk wordt de beeldkwaliteit van het te ontwikkelen ecoduct over de N344
beschreven. De beeldkwaliteit volgt uit de benoemde uitgangspunten in hoofdstuk 2.
Van elk onderdeel worden eerst de relevante uitgangspunten omschreven.
Vervolgens wordt per onderdeel de daadwerkelijk beeldkwaliteit toegelicht en
verbeeld.

4.1.1 Locatie van ecoduct
Uitgangspunt
In het bos (verder ten zuiden en noorden) zijn corridors aangelegd voor de migratie
van dieren. Het nieuw te plaatsen ecoduct, en de inrichting op het ecoduct, dient
aan te sluiten op deze corridors (open heidestroken in het bos). Daarnaast is het
vanuit verkeerskundig oogpunt onwenselijk het ecoduct te dicht op de bocht te
plaatsen. Om die reden wordt het ecoduct ter hoogte van hmp 28,5 geplaatst.
Beeldkwaliteit
• Bij het bepalen van exacte locatie van het ecoduct dient rekening gehouden te
worden met het zoveel mogelijk behouden van de lokaal aanwezige oude eiken en
het aanwezige hoogteverschil in het traject.

Eelerwoude en Wagemaker
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4.1.2 Vormgeving basis ecoduct
Uitgangspunt
De ligging van het ecoduct ‘midden’ in het bos dient het bestaande groene beeld
minimaal te verstoren. De bescheiden verschijningsvorm van het ecoduct dient
aan te sluiten op de plek en het kenmerkende symmetrische profiel met de hoog
opgaande groene bosrand. Het behoud van de bestaande bosrand (esthetisch/
ruimtelijk) geldt als belangrijk uitgangspunt voor de vormgeving van het ecoduct.
Daarnaast dient voor het ecologisch functioneren de effectieve breedte 40 meter te
zijn.
Beeldkwaliteit
• Het ecoduct steekt als een rechte zwevende ‘plank’ tussen de boomkronen de
weg over. Daarmee blijft de symmetrie van het profiel behouden.

Het ecoduct steekt als een rechte zwevende ‘plank’ tussen de boomkronen de weg over.

• De bomen in de bosrand dienen zoveel mogelijk behouden te blijven. Voor het
ecoduct is de minimale eis voor overspanning daarom 25,4 meter. Hierbij is er geen
versmalling in het beeld ter hoogte van het ecoduct en blijft de bosrand (in lijn en
structuur) zoveel mogelijk intact. Uitwerking van deze vorm resulteert in een langere
overspanning/langer ecoduct, dan functioneel (ecologisch) noodzakelijk.
• De vegetatie aan weerszijden van de N344 bestaat uit een bosrand. De bosrand
(bestaande bomen en onderbegroeiing) dient behouden te blijven als aansluiting
op het ecoduct en de aanloopgebieden. De vegetatie op het ecoduct sluit aan op
die van de corridors: open heidelandschap.

4.1.3 Dek en randen (bovenbouw)

Profiel bestaande situatie t.h.v. hmp 28.5 = uitgangspunt
(met figuratie wanden ecoduct in dikke zwarte stippellijn)
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Voor het ecoduct is de minimale eis voor overspanning 25,4 meter. voorwaarde: géén
versmalling in het beeld/ visuele versmalling ter hoogte van het ecoduct en blijft de bosrand
(in lijn en structuur) intact.
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Uitgangspunt
Het ecoduct dient qua vormgeving en materialisatie aan te sluiten op de specifieke
omgevingskenmerken. Daarnaast dient voor het ecologisch functioneren de effectieve breedte minimaal 40 meter te zijn. De bovenbouw dient voorzien te zijn van
een 2.00m hoog (t.o.v. bovenkant leeflaag) scherm dat geluid afschermt en licht
tegenhoudt.
Beeldkwaliteit
• In de bovenbouw van het ecoduct worden dek, pakketdikte leeflaag en scherm
verenigd tot één scherm. Het vooraanzicht van dit pakket heeft een maximale
hoogte van circa 3,5 meter. Het doel is om dek en scherm zo rank en slank mogelijk te houden en daarmee aansluit op het concept ‘Loopplank’;
• Het aanzicht bestaat uit twee schermen. Het voorste scherm dient in cortenstaal
te worden uitgevoerd met een nader te bepalen patroon. Het achterste/ binnenste
scherm dient qua kleur te contrasteren met het cortenstaal en aan te sluiten bij de
natuurlijke tinten in de direct omgeving, zoals bijvoorbeeld een lichte houttkleur.
• Het voorste/buitenste scherm kenmerkt zich door een patroon. Het patroon is
transparant en dient los te staan van het scherm ten behoeve van contrastwerking
en diepte (zie doorsnede). Daarmee krijgt het scherm licht en ruimte waardoor rank
en slankheid van de loopplank wordt benadrukt.
• Beide ecoducten maken onderdeel uit van een doorgaande route naar Apeldoorn.
Het materiaal waarmee het patroon wordt vormgegeven dient daarom identiek te
zijn aan het materiaal van het scherm op het ecoduct van de N302. De keus hiervoor is cortenstaal vanwege de natuurlijke tinten. Daarnaast is het duurzaam, eenvoudig in onderhoud en gemakkelijk te verwerken tot een gewenst patroon.

alternatief onderrand:
Om het aanzicht visueel te verzachten dient het front gebogen of geknikt te worden. De
voorkeur gaat uit naar een scherm van (lokaal) hout of houttinten;

Materialisatie scherm met uitgesneden
patroon: cortenstaal (idem als N302)

Eelerwoude en Wagemaker
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(vervolg beeldkwaliteit bovenbouw)
• Het patroon van het voorzetscherm dient een verwijzing te zijn naar een van de
drie thema’s:
1. Natuur in de omgeving: flora en fauna van bos en heide
2. Landschap in de omgeving: zoals de productiebossen
3. Koninklijke historie van de omgeving
Het betreft géén letterlijke verwijzing, maar een verwijzing in abstracte vorm, die
redelijk richtingloos is. Als voorbeeld en ter inspiratie zijn de drie thema’s uitgewerkt. De verbeeldingen geven inzicht in de mate van abstractie en de vormgevingsmogelijkheden van het voorzetscherm. De daadwerkelijke uitwerking en afstemming zal plaatsvinden in de ontwerpfase.
• Het voorzetscherm dient een zo slank en rank mogelijk beeld op te roepen.
Om dit te bereiken dient in de ontwerpfase gezocht te worden naar de verfijning
van het patroon in het voorzetscherm en het al dan niet zichtbaar maken van de
ligger.(scherm hoeft niet als 1 gebaar te zijn ontworpen).

1. Natuur in de omgeving: flora en fauna van bos en heide

Op pagina 31 zijn drie voorbeelden van patronen opgenomen ter inspiratie voor de
ontwerpfase. Hieronder een fotobeeld van de toepassing van een van de patronen.

2. Landschap in de omgeving: bijvoorbeeld productiebossen

Zicht van automobilist op ecoduct. Ter inspiratie is het scherm op het ecoduct uitgewerkt in
een abstract houtnerf-patroon.
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3. Koninklijke historie van de omgeving (jachtgebied, Aardhuis, paleis Het Loo, etc..)

Eelerwoude en Wagemaker

Patroon 1
Natuur
Schubbenhuid
zandhagedis

dichte delen

open delen, achterlaag zichtbaar

naam ecoduct

1. letterlijk, nog niet geschikt voor snijden

naam ecoduct

2. vervolg, repeterend patroon
concept patroon referentie bosbouw
concept patroon referentie bosbouw

naam ecoduct

3. voorstel: abstracter, minder repetitie
Patroon 2
Landschap
Productiebossen
Houtnerf
naam ecoduct

1. test, meer noesten zichtbaar
1. test, meer noesten zichtbaar

naam ecoduct

naam ecoduct

2. voorstel: grover en abstracter, verloop in hoogte
2. voorstel: grover en abstracter, verloop in hoogte

naam ecoduct

Deze vrijaardhuis,
abstracte wild/jachttaferelen
patronen zijn geinspireerd
op
dakrand
en wildkamers
waarbij
Deze
vrijaardhuis,
abstracte
patronen
zijn geinspireerd
opzijn (geen
dakrand
wild/jachttaferelen
en wildkamers
waarbij
de
letterlijke
verwijzingen
achterwege
gehouden
geweien)
dakrand
aardhuis,
wild/jachttaferelen
en wildkamers
waarbijgeweien)
de letterlijke
verwijzingen
achterwege gehouden
zijn (geen
de letterlijke verwijzingen achterwege gehouden zijn (geen geweien)
Patroon 3
Omgevingshistorie
Aardhuis
jacht
Deze vrij abstracte patronen zijn
geinspireerd op dakrand aardhuis,
wild/jachttaferelen en wildkamers
waarbij de letterlijke verwijzingen
achterwege gehouden zijn (geen
geweien).

1. Ellips (geinspireerd op de decoratieve dakranden en windveren van o.a. aardhuis)
1. Ellips (geinspireerd op de decoratieve dakranden en windveren van o.a. aardhuis)
1. Ellips (geinspireerd op de decoratieve dakranden en windveren van o.a. aardhuis)

2. Eik (geinspireerd op objecten met jachttaferelen waarbij altijd eikenbladeren afgebeeld zijn)
2. Eik (geinspireerd op objecten met jachttaferelen waarbij altijd eikenbladeren afgebeeld zijn)
2. Eik (geinspireerd op objecten met jachttaferelen waarbij altijd eikenbladeren afgebeeld zijn)
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3. Kruizen (geinspireerd op de jachttrofeeën / wildkamers)
3. Kruizen (geinspireerd op de jachttrofeeën / wildkamers)
3. Kruizen
(geinspireerd
op de jachttrofeeën
Input
t.b.v. Beeldkwaliteitsplan
Ecoducten
N344 en N302 / wildkamers)
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• Er is in het BKP geen beslissing genomen met betrekking tot naamgeving van de
viaducten. Wel de volgende voorwaarde: bij naamgeving dient de naam integraal
in het ontwerp van het scherm en de bovenbouw ontworpen te zijn.
Het integraal opnemen in het ontwerp op een van de volgende manieren:
- ‘Expliciet’ waarbij de naam in het weervaste stalen scherm wordt opgenomen
waarbij de positie uitgelijnd wordt aan de rechterkantstreep van de weg (N344).
- ‘Sober’ waarbij de naamgeving een ondergeschikte rol speelt in de vormgeving
en wordt opgenomen in de betonnen rand van
hetPositie
dek. naamgeving ecoducten

naam ecoduct

naam ecoduct
Expliciet: Naamgeving uit het scherm gesneden,
uitgelijnd aan rechter kantstreep rijbaan

Sober: Naamgeving in beton opgenomen,
gecentreerd boven de weg

Er is in het BKP geen beslissing genomen met betrekking tot naamgeving van de viaducten.
Mocht besloten worden tot het opnemen van de naam van het kunstwerk dan zijn er twee ontwerpvarianten meegegeven:
- ‘Expliciet’ waarbij de naam in het weervaste stalen scherm wordt opgenomen waarbij de positie uitgelijnd wordt aan de rechter
kantstreep van de weg (N344) dan wel hart fietspad (N302).
- ‘Sober’ waarbij de naamgeving een ondergeschikte rol speelt in de vormgeving en wordt opgenomen in de betonnen rand van
het dek.

Input t.b.v. Beeldkwaliteitsplan Ecoducten N344 en N302

Eelerwoude en Wagemaker

07/04/17

pagina 4/5

Beeldkwaliteitsplan ecopassages N302 en N344

33

4.1.4 Wanden (onderbouw)
Uitgangspunt
Een bosrand wordt gekenmerkt door het ritme van stammen in het bos. De wanden van het ecoduct dienen aan te sluiten op ‘de wand’ van de bosrand.

Een bosrand wordt gekenmerkt door het ritme van stammen in het bos. De wanden van
het ecoduct dienen aan te sluiten op ‘de wand’ van de bosrand.

• De verticaliteit dient uitgewerkt te worden in verticale stroken van verschillende
breedten in een willekeurig patroon. Daarmee vergelijkbaar als stammen in het
bos.

dek

wand

Beeldkwaliteit
• Door de onderbouw aan te laten sluiten op de schaduwzone in de bosrand en het
ritme van de stammen, wordt de onderbouw onderdeel van de bosrand en het karakteristieke profiel van de N344. De symmetrie van dit weggedeelte en de rechte
lijn van de bosrand wordt daardoor nauwelijks onderbroken. De onderbouw wordt
vormgegeven als stammenstructuur met eenzelfde verticaliteit.

wand

• De stroken kennen onderling diversiteit in diepteligging. De stroken dienen qua
kleur (combinatie van donkerbruin en donkergrijs) en textuur overeen te komen met
boomschors. De kleur en structuur dient de verticale lijnen te accentueren.
- Materialisatie onderbouw dient in verticaal metselwerk te worden uitgevoerd:
Donkerbruine en donkergrijze stroken bakstenen in een staand verband verwerkt.
Qua beeld aansluiten bij stammen in bosrand.

De onderbouw dient te worden vormgegeven als stammenstructuur met eenzelfde
verticaliteit. De verticaliteit dient uitgewerkt te worden in verticale stroken van
verschillende breedten in een willekeurig patroon. Daarmee vergelijkbaar als stammen
in het bos.
De stroken kennen onderling diversiteit in diepteligging. De stroken dienen qua
kleur (combinatie van donkerbruin en donkergrijs) en textuur overeen te komen met
boomschors. De kleur en structuur dient de verticale lijnen te accentueren.

Referentie verschillende breedten
van stroken. Elke strook heeft een
eigen breedte, kleur en diepteligging
(schaduwwerking).
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Referentie textuur baksteen. Gelijkend
aan boomschors en in verticale structuur.
Kleur als boomstam: donkerbruin en
donkergrijstinten.
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4.1.5 Wildrasters
Uitgangspunt
Om dieren naar het ecoduct te geleiden en van de weg af te houden is het noodzakelijk om een geleidend wildraster van minimaal 2 meter hoog aan te leggen. Het
raster dient een zo min mogelijk impact mag te hebben op het boskarakter en het
huidige beeld van de N344.
Beeldkwaliteit
In de situatie van de N344 is er reeds een wildraster aanwezig aan de zuidzijde
van de N344 en wat verder van de weg af aan de noordzijde. Randvoorwaarde
is plaatsing van bestaande en nieuwe rasters in de bosrand. Zie onderstaande
doorsnede en kaartbeeld links.

In de situatie van de N344 is er reeds een wildraster aanwezig.
Voorwaarde bestaande en nieuwe wildrasters in de bosrand.

Eelerwoude en Wagemaker
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Tabel 1. Uitgangspunten geldend voor beide ecoducten
Beide
Richting

Haaks op de weg georiënteerd.

Vorm

Zo weinig mogelijk zichtbaar constructiemateriaal.

Inrichting








Overig

Gevarieerde inrichting die een afspiegeling is van de omringende
ecosystemen (zie ook het Schetsboek Ecoducten Veluwe). Dat betekent
variatie in gebruik van verschillende grondsoorten, variatie in vochtigheid,
begroeiing en schaduwwerking.
Poelen en/of vochtige laagtes aan weerszijden van de ecoducten die gevoed
worden door drainagewater vanaf de ecoducten.
Afscherming op ecoduct zodat geen licht van auto’s wordt doorgelaten en
zoveel mogelijk het verkeerslawaai wordt gereduceerd.
Geen lantaarns in de nabijheid van de ecoducten.
Geen recreatief medegebruik.
Bij beide ecoducten een brandkraan (eis brandweer).

Geen grote ‘iconische’ bouwwerken.
Gemiddelde helling van het aanloopgebied 1:15 (richtlijn), maar dit varieert door
aan te sluiten op de morfologie van het terrein.
Bij beide ecoducten een geleidend raster dat voorkomt dat hoefdieren op de weg
komen gecombineerd met een fijnmazig of glad geleidend raster om kleine
diersoorten naar het ecoduct te geleiden.
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Hellingshoek en grondlaag beide locaties
 Het bepalen van de afmetingen van de aanloopgebieden betreft maatwerk.
Doorgaans is de breedte van het aanloopgebied ongeveer 5 à 6 keer de breedte
van het ecoduct. Optimale hellingshoek voor edelhert: 1:15. In de flanken van het
aanloopgebied wordt maximaal een helling van 1:10 aangehouden. Zoals
beschreven in bovenstaande tabel bestaat de voorkeur voor het variëren van de
helling door aan te sluiten op de morfologie van het terrein.
Beeldkwaliteitsplan ecopassages
N302
envan
N344
 De
dikte
het gronddek is afgestemd op het te ontwikkelen vegetatietype.
Voor gras en kruidenrijke vegetatie wordt minimaal 0,3 meter aangehouden in
gebieden zonder wilde zwijnen en 0,5 meter in gebieden met wilde zwijnen.
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UITGANGSPUNTEN ECOLOGISCH FUNCTIONEREN

3.1
Beschrijving ecoducten algemeen
Ecoducten zijn natuurbruggen voor diersoorten om bovenlangs een infrastructureel
knelpunt te kruisen. Het is een concept waarvan de functionaliteit veelvuldig bewezen
is, ook voor de doelsoorten. Ecoducten kenmerken zich door hun grote omvang en
zijn functioneel voor veel doelsoortgroepen. Om soorten naar de ecoducten te leiden
wordt gebruik gemaakt van geleidend raster langs de wegen. Daarnaast wordt met
betrekking tot de geleiding (ook vanuit het aanloopgebied) gebruik gemaakt van
begroeiing en (stobben)wallen.
3.2
Eisen aan ecologisch functioneren
Om het ecoduct te laten functioneren voor de doelsoorten dient de natuurlaag op
een ecoduct een afspiegeling te zijn van het ecosysteem in de omgeving van de
voorziening. Bij voorzieningen in de Veluwe zoals bij deze N-wegen gaat het om
habitattypen als droge en natte heide, stuifzand en vennen.
Een te smalle doorgang werkt belemmerend voor edelherten. Een probleem bij smalle
ecoducten is tevens dat de gevarieerde ecologische inrichting van het ecoduct niet
goed gerealiseerd kan worden. Habitattypen zoals heide en bos zijn dan moeilijk
realiseerbaar. Ook is er dan nauwelijks ruimte voor geleidende beplanting op het
ecoduct. Dit is wel noodzakelijk voor het goed functioneren van de voorziening in
verband met rust en vermindering van de verkeersinvloeden. Een aansluiting van
een (te) smal ecoduct met het omliggende landschap komt tevens niet goed tot zijn
recht, wat beperkend is voor de functionaliteit ervan.

Eelerwoude en Wagemaker

3.3
•

•

•

Hellingshoek en grondlaag twee locaties
Het bepalen van de afmetingen van de aanloopgebieden betreft maatwerk.
Doorgaans is de breedte van het aanloopgebied ongeveer 5 à 6 keer de breedte
van het ecoduct. Optimale hellingshoek voor edelhert: 1:15. In de flanken van
het aanloopgebied wordt maximaal een helling van 1:10 aangehouden. Zoals
beschreven in Tabel 1 bestaat de voorkeur voor het variëren van de helling
door aan te sluiten op de morfologie van het terrein.
De dikte van het gronddek is afgestemd op het te ontwikkelen vegetatietype.
Voor gras en kruidenrijke vegetatie wordt minimaal 0,3 meter aangehouden
in gebieden zonder wilde zwijnen en 0,5 meter in gebieden met wilde
zwijnen. Zowel voor de N344 als de N302 gaan we uit van lage vegetatie
en een minimum dikte van 0,5 meter. Deze laag komt te liggen bovenop een
drainagesysteem dat water afvoert naar poelen/natte laagtes aan weerszijden
van de ecoducten (zie afbeelding).
Voor aanloopgebieden bij voorkeur gebiedseigen grond gebruiken. Minimaal
een afdeklaag van 1 meter dikte van gebiedseigen grond.
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Hoge stuwwal

Stuwwalplateau

Lage landduinen + bijbehorende vlakten/laagten

Droog dal
Stuwwalglooiing

Dekzandrug

Grondmorene/smeltwaterglooiing

Geomorfologische kaart met locaties ecoducten
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LANDSCHAPSANALYSE
2.1.
Ontwikkelingsgeschiedenis landschap Veluwe
De trajecten van de N302 en de N344 zijn onderdeel van de Veluwe. De Veluwe staat
bekend als het grootste vrijwel aaneengesloten bos- en heidegebied van Nederland.
De uitgestrektheid en rust is uniek in West-Europa. De Veluwe als geheel heeft een
noord-zuid richting met een herkenbare landschappelijke zonering. Deze zonering
is ontstaan door natuurlijke- en cultuurlijke processen.

Droge dalen
In de laatste IJstijd (Weichselien) kwam het landijs niet tot in Nederland, maar was
de bodem wel erg koud. In het voorjaar ontdooide de bodem niet (permafrost),
waardoor smeltwater moeilijk in de ondergrond kon infiltreren. Water concentreerde
zich, ging stromen en erodeerde tot droge dalen (smeltwaterdalen).

Geomorfologische (natuurlijke) processen hebben een bepalende rol gespeeld in
het ontstaan van het landschap rondom de N302 en N344. De landschapsvormende
processen hebben geresulteerd in het verschil tussen (zie ook linkerkaartbeeld):
• Hoge stuwwal
• Stuwwalplateau
• Droge dalen
• Lage landduinen & bijbehorende vlakten/laagten
• Grondmorene/smeltwaterglooiing
• Dekzandruggen
• Stuwwalglooiing

Hoge en lage landduinen
Hoge en lage landduinen zijn opvallende terreinvormen, die veelal langgerekt zijn
met flauw hellende delen aan de windzijde en steile hellingen aan de windvrije zijde.
Onder invloed van de wind zijn de hellingen met zanden afgezet. Lage landduinen
bereiken slechts een geringe hoogte maar vallen door de relatief steile hellingen
goed op. Ze komen in groepjes voor en zijn niet te scheiden van tussenliggende
lagere delen (vormen tezamen een eenheid).

Stuwwallen
Een stuwwal is een rug in het landschap, die bestaat uit door een ijstong opgestuwd
materiaal gedurende de voorlaatste IJstijd (Salien). Stuwwallen bestaan vooral uit
sedimenten die al afgezet waren voor de ijsbedekking, zoals opgestuwde zandige
en grindige rivierafzettingen. De Veluwe vormt het grootste stuwwallencomplex van
Nederland en bestaat uit meerdere stuwwallen.

Dekzandruggen
Bij windafzettingen en in het bijzonder bij die met flauwe hellingen (dekzand)
komt vaak een zwak golvend oppervlak voor, waarvan de terreinverheffingen niet
afzonderlijk kunnen worden aangegeven. Op de hogere delen ligt soms een oud
bouwlanddek.

Stuwwalplateau
Een vrij vlak, hooggelegen deel van een door het landijs tot een heuvelrug opgestuwde
ondergrond, de stuwwal. Dat vlakke deel kan door de afschurende werking van het
landijs of door smeltwaterafzettingen veroorzaakt zijn.

Eelerwoude en Wagemaker

Grondmorene/smeltwaterglooiing
Materiaal is afkomstig uit de nu droog liggende dalen met lokaal een laag dekzand.

Stuwwalglooiingen
Soms zijn de hellingen van de door het landijs tot een heuvelrug opgestuwde
ondergrond, de stuwwal, zo flauw ontwikkeld, dat ze nauwelijks zichtbaar zijn. Deze
flauw ontwikkelde stuwwaldelen heten stuwwalglooiingen en komen o.a. bij Putten
en op de oostelijke Veluwe voor.
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Aardhuis nabij Paleis Het Loo uitgevoerd in hout

Koningslaan voor Paleis Het Loo op een gravure van begin 18e eeuw (Gelderse Collecties)

Kaartbeeld circa 1600 (Sgrooten): route Amersfoort-Apeldoorn voorloper van de N344 doorsnijdt het Veluwe massief van oost naar west (Coppens 2017)
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2.2
Ontwikkeling van het landschap
De historische kaarten tonen de ontwikkeling van het landschap en de invloed van
de mens op het landschap. Daarnaast geven de kaarten inzicht in het ontstaan van
(aanwezige) structuren in het landschap als basis voor de ruimtelijk kwaliteit van de
ecoducten.
Voor 1850 (N344)
De route van de huidige N344 is reeds aanwezig als hoofdroute tussen Amersfoort
en Apeldoorn (en doorgaand richting Deventer). Het kaarsrecht tracé van de
straatweg, aangelegd door Lodewijk Napoleon, grijpt terug op een veel oudere
handelsroute (12e eeuw en eerder) en de 17e eeuwse Koningslaan van Paleis het
Loo. De weg was tevens onderdeel van het Europese wegennetwerk wat Napoleon
probeerder op te zetten. De Oranjes hebben hun sporen achter gelaten en het
gebied bijzonder gemaakt. Niet alleen letterlijk in het veld met vele objecten en
landschappelijke elementen, maar ook met de spanning van de verhalen over de
jacht en militaire activiteiten. Diverse voerkelders, aangelegde lanen en bebouwing
geven de regio met Kroondomein Het Loo een aparte status.
1850-1900 (N344)
Vanuit buitenverblijven aan de rand van de Veluwe trokken adellijke gezelschappen
het gebied in, op jacht naar wild en gevogelte. Hun bekendste uitvalsbasis was
Paleis het Loo. Het favoriete jachtgebied van de Oranjes lag bij Hoog-Soeren. Het
terrein ten westen van Paleis het Loo kent nog diverse sporen en gebouwen die
een relatie hebben met deze historie. Zo liet Koning Stadhouder Willem III in 1861
het jachtchalet Aardhuis bouwen (Aardhuisweg). Dit chalet werd onder andere
gebouwd om uit te rusten tijdens de jacht. Namen als ‘Koningslaan’, ‘Koningseik’ en
‘Koningskuil’ verwijzen naar de Koninklijke historie en ingrepen in het gebied vanuit
het Huis. Op de kaart is de N344 duidelijk herkenbaar als beplante doorgaande weg,
met een kaarsrecht traject. Op de westelijke stuwwalflank, de flank met het grootste
verval in hoogte, heeft het traject een enigszins bochtig verloop om vervolgens via
de oostelijke stuwwalflank weer door middel van een kaarsrechte lijn af te dalen
richting Apeldoorn.

Kaartbeeld voorr 1850: woeste gronden en herkenbare rechte weg

Op de kaart is ook de structuur van zandpaden goed af te lezen. De zandwegen
hebben rondom paleis het Loo een recht verloop als onderdeel van het ontwerp
van het paleispark (symmetrie en orthogonale lijnen). Op de Veluwe volgt deze de
hoogteverschillen, waardoor ze een bochtig verloop hebben.
Kaartbeeld 1850: duidelijke structuur zandpaden en bossen
Eelerwoude en Wagemaker

Beeldkwaliteitsplan ecopassages N302 en N344

47

Ansichkaart kenmerkend wegprofiel Amersfoortseweg (N344)
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1900-1950 (N344)
Koningin Wilhelmina breidde het gebied rondom Het Loo in 1901 aanzienlijk uit en
liet door Prins Hendrik plannen uitvoeren om bossen aan te planten. Rechte wegen
en blokverkaveling gingen het landschap domineren. De afwisseling tussen oude
bossen en open heidevelden werd hierdoor steeds geringer, waardoor de N344
steeds sterker in een besloten boslandschap kwam te liggen en zodoende de relatie
verloor met de open heidevelden. Hiermee ging de sterke relatie van de weg met het
landschap deels verloren.
Het gedeelte van tussen Amersfoort en Deventer wordt opgenomen in het
Rijkswegenplan als de Rijksweg 29.
1950-2000 (N344 en N302)
In het landschap zien we de grote verandering door herbebossing van stuifzanden
(oprichting Staatsbosbeheer). Enkele delen van het karakteristieke zandlandschap
werder niet beplant wat in het huidige landschap waardevolle contrasten en
stuifzanden heeft opgeleverd.
De N302 is een relatief jonge (provinciale) weg en loopt van Hoorn in Noord-Holland
tot aan Kootwijk. De A1 is aangelegd (in de jaren ‘70) als doorgaande route van
de Randstad. De provinciale weg had tot de aanleg van de A1 een belangrijke
internationale functie en was onderdeel van het Europese wegennet en genummerd
als E8 (de tegenwoordige E30).

Kaartbeeld 1900:

Min of meer op het huidige tracé dwars door het reliëf van de Veluwe lag in het
verleden een smal asfaltwegje naar Kootwijk. Dit is nog duidelijk te herkennen in
het wegontwerp, dat voorheen breed was en kaarsrecht. Vanwege de verminderde
(inter)nationale functie, door de komst van de snelweg A1, werd besloten om de
weg in 1993 over te dragen aan de provincies Gelderland en Overijssel. Vanwege
de geschiedenis als voorloper van de A1, wordt de N344 ook wel de “oude weg”
genoemd. Het van de N344 betreft tegenwoordig een 80 km/u weg, met aan beide
zijden een vrijliggend fietspad.

Kaartbeeld 1950: Bebossing en N302 aanleg
Eelerwoude en Wagemaker
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Kaartbeeld/luchtfoto N302 t.h.v. hmp 127.6 met karakteristieken van het landschap
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Bestaande karakteristieken van het landschap en de omgeving bieden
aanknopingspunten voor de ruimtelijke kwaliteit van de ecoducten. Landschappelijke
kansen en knelpunten alsmede inspiratie uit de omgeving staan aan de basis van
die uiteindelijk beoogde ruimtelijke kwaliteit.
2.2.
Karakteristieken landschap N302
De hoogtekaart toont de hoogtegradiënt van west (laag) naar oost (hoog). Enkele
landduinen/dekzandruggen van 3-4 meter hoog strekken zich uit van oost naar west
met daartussen stuifzanden. Deze belangrijke geomorfologische structuren geleiden
het landschap. Dwars op dit landschapstype is de N302 aangelegd, waardoor op
diverse plaatsen de geomorfologie blijvend is aangetast.
De locatie voor de ecopassage bevindt zich op en nabij stuifzanden. Uit veldbezoeken
is echter op te maken dat hier geen zandverstuiving meer aanwezig is. Het open
zand is nu begroeid met bos, heide, grassen en mossen. De potenties voor
stuifzandherstel zijn echter wel aanwezig.
Uitgangspunten ruimtelijke kwaliteit N302
• Het te plaatsen ecoduct (en het grondlichaam) dient slim gebruik te maken van
de bestaande dekzandruggen aan weerszijden van de weg. Daarnaast dient
gezocht te worden naar een samenhang in de ruimtelijk structuur tussen beide
zijden van de weg. Daarbij vormt het ecologisch functioneren de harde randvoorwaarde van de locatiekeus.
• Het ecoduct dient ondergeschikt te zijn aan het landschap dat (in de toekomst)
bestaat uit reliëfrijk zand-/heidelandschap. Het ecoduct dient qua vormgeving
hier optimaal op aan te sluiten.
• Entreeroute naar Apeldoorn biedt aanleiding voor extra aandacht in vormgeving
of ruimtelijk accent.

Wegbeeld N302 met half open bos en heidevegetatie (kijkrichting zuid, 2016)

Huidige wegbeeld N302 t.h.v. hmp 127.6 locatie ecoduct (kijkrichting noord)
Eelerwoude en Wagemaker
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Kaartbeeld/luchtfoto N344 t.h.v. hmp 28.5 met karakteristieken landschap
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2.3.
Karakteristieken landschap N344
Het traject van de N344 is vrijwel helemaal recht en heeft een zeer reliëfrijke karakter
op macro- en microniveauwaarbij. Vanaf Nieuw-Milligen met een hoogte van 30
meter (+NAP), oplopend tot 100 meter(!) om vervolgens richting Apeldoorn weer te
zakken naar 30 meter. Ook is er sprake van een noord-zuid gradiënt, het gebied aan
de noordkant van de weg ligt hoger dan dat aan de zuidkant. Ten zuiden en oosten
van de locatie (hmp 28.5) bevinden zich lage landduinen.
In de loop van de tijd zijn de open heidevelden steeds verder verdicht met
bossen waardoor de weg nu vrijwel geheel in een besloten boslandschap ligt. Het
kenmerkende wegprofiel is: (symmetrisch) breed en open. Met een rechte, vrijwel
aaneengesloten hoog opgaande bosrand, op een vaste afstand van de N344. Er
bestaat een afwisseling tussen jonge en oude bossen met daarin nog restanten van
zandpaden.
Uitgangspunten ruimtelijke kwaliteit N344
• In het bos (verder ten zuiden en noorden) zijn corridors aangelegd voor de
migratie van dieren. Het nieuw te plaatsen ecoduct, en de inrichting op het
ecoduct, dient aan te sluiten op deze corridors (open heidestroken in het bos).
Daarnaast is het vanuit verkeerskundig oogpunt niet wenselijk het ecoduct te
dicht op de bocht te plaatsen. Om die reden wordt het ecoduct ter hoogte van
hmp 28,5 geplaatst.
• De ligging van het ecoduct ‘midden’ in het bos dient het bestaande groene
beeld minimaal te verstoren. De bescheiden verschijningsvorm van het ecoduct dient aan te sluiten op de plek en het kenmerkende symmetrische profiel
met de hoog opgaande groene bosrand. Het behoud van de bestaande bosrand (esthetisch/ruimtelijk) geldt als belangrijk uitgangspunt voor de vormgeving van het ecoduct. Daarnaast dient voor het ecologisch functioneren de
effectieve breedte 40 meter te zijn.
• Entreeroute naar Apeldoorn en de ligging dichtbij gronden van Kroondomein
Het Loo biedt aanleiding voor extra aandacht in vormgeving of ruimtelijk accent.

Wegbeeld N344 met groene rechte bosrand en open wegprofiel (kijkrichting west, 2010)

Huidige wegbeeld N344 t.h.v. hmp 28.5 locatie ecoduct (kijkrichting oost)
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Vorm en
afmeting
Beeld

Overig

Rasters



Beeld

Verstoring landschap beperken door geleidend raster deels verdiept (in
greppel) aan te leggen.
Zodanig ontwerpen dat dit tevens geleidend raster is voor kleine diersoorten.
Op ecoduct een afscherming voor licht en geluid van 2.0m, gerekend vanaf de
bovenkant van de natuurlaag.

‘Zandbult’, passend in het lichtkleurige zand-/heidelandschap, ondergeschikt
aan het landschap. Object moet door vormgeving en materiaalkeuze optimaal
aansluiten bij de omgeving (zachte vormen, natuurlijke uitstraling).
Minimaal materiaal: voorkeur sobere constructie met mogelijke afwerking met
bv (lokaal) hout en/of zand.
Slim gebruik maken van de bestaande dekzandruggen aan weerszijden van
de weg.

Een rechte bak met een glooiende afwerking.
Effectieve breedte 30 m.

Halfverdiepte aanleg risicovol in verband met mogelijke verstorende lagen in de
bodem en mogelijke hoge grondwaterstand.

Enkelzijdig fietspad aan oostzijde onderlangs.













Vorm en
afmeting

N302

Aan weerszijden een fietspad onderlangs.

Overig

Halfverdiepte aanleg ecoduct is met betrekking tot grondwaterstanden in principe
mogelijk maar heeft naast voordelen ook nadelen. Een groot nadeel is dat de weg
op een langer traject moet zakken en dat ten behoeve van de realisatie van de
tunnelbak een tijdelijke weg door het naastgelegen bos (met kwalificerend
habitattype) moet worden aangelegd.

Raster is al aanwezig, geen extra voorziening nodig.

‘Loopplank’, geen visuele versmalling.
Behoud bosrand (in lijn en structuur): bosrand zo veel mogelijk sparen. Vraagt
om ca 8 meter langere overspanning.
Inpassing van de afscherming op het ecoduct van 2 meter hoog, die geen licht
doorlaat. De afscherming komt boven op de constructiehoogte en de leeflaag.
Aanwezige heidecorridor handhaven en uitbreiden/verbreden naar locatie van
het ecoduct (hmp 28.5).

Effectieve breedte van 40 meter.
Recht, geen boogvorm.

Zo dicht mogelijk bij de bocht.
Rekening houden met 110 meter vrij zicht vanaf de bocht tot het ecoduct.

Raster








Locatie

N344

Bij beide ecoducten een geleidend raster dat voorkomt dat hoefdieren op de weg
komen gecombineerd met een fijnmazig of glad geleidend raster om kleine
diersoorten naar het ecoduct te geleiden.

Gemiddelde helling van het talud helling van het aanloopgebied 1:15 (richtlijn),
maar variëren door aan te sluiten op de morfologie van het terrein.

Geen grote ‘iconische’ bouwwerken.







Uitgangspunten n.a.v. de onderzoeken voor de N344
 Bij handhaven huidige bomen/bosrand gaan we uit van een minimale
overspanning (dagmaat) van 24.80m. Uitgangspunt nu gehanteerd is 25.40m en
een effectieve breedte van 40 m.
 De bosrand blijft gehandhaafd door middel van het loopplankmodel.
 Op basis van de berekeningen die zijn uitgevoerd is de conclusie dat voor een
duurzame (lange levensduur) ‘loopplank’-constructie (ranke constructie) hout niet
het juiste materiaal is.

Hellingshoek en grondlaag beide locaties
 Het bepalen van de afmetingen van de aanloopgebieden betreft maatwerk.
Doorgaans is de breedte van het aanloopgebied ongeveer 5 à 6 keer de breedte
van het ecoduct. Optimale hellingshoek voor edelhert: 1:15. In de flanken van het
aanloopgebied wordt maximaal een helling van 1:10 aangehouden. Zoals
beschreven in bovenstaande tabel bestaat de voorkeur voor het variëren van de
helling door aan te sluiten op de morfologie van het terrein.
 De dikte van het gronddek is afgestemd op het te ontwikkelen vegetatietype.
Voor gras en kruidenrijke vegetatie wordt minimaal 0,3 meter aangehouden in
gebieden zonder wilde zwijnen en 0,5 meter in gebieden met wilde zwijnen.
Zowel voor de N344 als de N302 gaan we uit van lage vegetatie en een minimum
dikte van 0,5 meter. Deze laag komt te liggen bovenop een drainagesysteem dat
water afvoert naar poelen / natte laagtes aan weerszijden van de ecoducten. (zie
boven).
 Voor aanloopgebieden bij voorkeur gebiedseigen grond gebruiken. In ieder geval
een afdeklaag van 1m dikte van gebiedseigen grond.

Overig



Inrichting



Zo weinig mogelijk zichtbaar constructiemateriaal.

Vorm

Gevarieerde inrichting die een afspiegeling is van de omringende
ecosystemen (zie ook het Schetsboek Ecoducten Veluwe). Dat betekent
variatie in gebruik van verschillende grondsoorten, variatie in vochtigheid,
begroeiing en schaduwwerking.
Poelen en/of vochtige laagtes aan weerszijden van de ecoducten die gevoed
worden door drainagewater vanaf de ecoducten.
Afscherming op ecoduct zodat geen licht van auto’s wordt doorgelaten en
zoveel mogelijk het verkeerslawaai wordt gereduceerd.
Geen lantaarns in de nabijheid van de ecoducten.
Geen recreatief medegebruik.
Bij beide ecoducten een brandkraan (eis brandweer).

Haaks op de weg georiënteerd.

Richting

Beide

Aan de noordkant van de N344 ter hoogte van de Aardhuisweg staat het raster
ca. 40m van de weg af in het bos.

Impressie ecoduct N302 o.b.v. rechte bak met glooiende randen

Impressie loopplankmodel N344

Opgave voor de N302 is met name het esthetisch ‘zachter’ maken van de sobere, rechte
bak.









Samen met de deelnemende partijen kan wellicht gezocht worden naar
mogelijkheden om grond uit andere (lokale) projecten in te zetten voor dit project.
Zo heeft SBB i.v.m. een nog uit te voeren PAS-project een hoeveelheid grond
over die gebruikt kan worden bij de aanleg van de ecoducten. De mogelijkheid

Actiepunten
- Onderzoeken welke conditionerende onderzoeken nodig zijn in het kader van
de aanleg van de voorzieningen;
- Opstarten conditionerende onderzoeken in 2017.

Voor de locaties op beide N-wegen zal in 2017 gestart worden met de benodigde
conditionerende onderzoeken zoals het flora- en faunaonderzoek. In verband met
de trajectverkenning is voor de N344 in 2016 reeds een vleermuizenonderzoek
uitgevoerd. In 2017 is ook voor de N302 vleermuizenonderzoek nodig aangezien
dit een jaarrond onderzoek betreft. Ander conditionerend onderzoek is
bijvoorbeeld het NGE-onderzoek: Staatsbosbeheer verwacht munitie in de
ondergrond. Dit geldt vooral voor de N302 waar over grote lengte een greppel
gegraven wordt om een verdiept raster te plaatsen, hetgeen nodig is om het open
karakter van het heide-stuifzandlandschap in tact te houden.

Actiepunten:
- Provincie Gelderland onderzoekt nader de kosten van de halfverdiepte
ligging. Op basis van een eerder gemaakte globale berekening door
Wagemaker wordt momenteel uitgegaan van een meerprijs van 1.3 mln euro
voor de halfverdiepte variant.
- Provincie Gelderland gaat in gesprek met Kroondomein Het Loo over de
voor- en nadelen van de halfverdiepte variant voor de N344 (op basis van de
aangescherpte prijsberekeningen).

Kroondomein Het Loo wil zo min mogelijke kunstmatige ingrepen in het
landschap. Dit is het belangrijkste argument van het Kroondomein voor de
halfverdiepte variant voor de N344. Deze variant is echter duurder dan de niet
verdiepte variant en vraagt om een langdurige omleiding van de N-weg bij de
aanleg.

Actiepunt:
De aanwezige organisaties geven een naam door van een 1ste en 2de
contactpersoon ten behoeve van deelname aan het projectteam voor het vervolg
van dit project.

Vervolg
 Provincie Gelderland gaat een compact projectteam vormen voor de
vervolgfasen in dit project. Tijdens de bijeenkomst is afgesproken dat iedere
organisatie een 1ste en 2de contactpersoon aanlevert. Op deze wijze kan in klein
comité worden overlegd zodat de positieve energie en slagkracht behouden
blijven.

wordt genoemd om deze projecten binnen één tender op de markt te zetten. Ook
het Kroondomein heeft grond over, gezeefd na munitieruiming. Momenteel is het
nog te vroeg om hier een concreet actiepunt aan te koppelen. Het wordt
interessant zodra meer bekend is over de planningen van de verschillende
projecten

