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Essay door dr. Hein van Bohemen 
 

1.   Aanleiding 
Aanleiding van dit essay is de manier waarop de landelijke politiek de laatste tijd besluiten 

neemt, wil nemen of heeft genomen waarbij weinig rekening wordt gehouden met zowel de 

mens als de natuur en het landschap op een integrale manier. Het is hoopgevend dat 

september 2009 als maand voor de duurzaamheid is gekozen, maar verbazingwekkend dat, 

ondanks een veelheid van prima ingezet duurzaamheidsbeleid,  het kabinet  toch  nog te 

weinig boodschap heeft aan een aantal fundamentele problemen en zich laat leiden door korte 

termijn denken en handelen, verschillende adviescommissies links laat liggen en als het zo 

uitkomt de Raad van State buiten spel wordt gezet. En dan verbaast men zich dat een steeds 

groter deel van de burgers minder vertrouwen in de politiek krijgt. In dit essay worden, mede 

n.a.v. een door de Minister van verkeer en waterstaat genomen besluit de A4 tussen Delft en 

Schiedam aan te leggen, een aantal situaties belicht waarbij het kabinet kansen laat liggen bij 

de ontwikkeling van droge en natte infrastructuur en zich te weinig rekenschap geeft van de 

lange termijn gevolgen. Zichtbaar wordt ook dat er door nauwe persoonlijke verstrengelingen 

beslissingen worden genomen die voordeel opleveren voor een kleine groep personen en dat 

er in zijn algemeenheid te weinig gebruik gemaakt wordt van beschikbare 

(eco)systeemkennis. Het zou niet moeten gaan om maximalisatie van eigen rendement van 

organisaties, partijen, individuen, maar om het gezamenlijk behalen van maatschappelijke 

doelen, waarbij actieve deelname van zowel planners, beslissers, makers, toekomstige 

gebruikers in brede zin (!), en beheerders wordt gestimuleerd. 

 

Voorts wordt in dit essay een aantal suggesties gedaan op het gebied van organisatie, 

samenwerking en kennis ontwikkeling ten behoeve van het bereiken van een meer 

evenwichtige verhouding voor de drie P’s (People, Planet en Profit). 
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2.  A4:  niet hier, maar ook niet daar (A13/A16), werken aan een 

duurzame oplossing nu het nog kan. 
 

Wat is het geval? Opvallend is het verschil tussen de kop van een persbericht van het 

Ministerie van verkeer en waterstaat en van de Commissie voor de milieueffectrapportage 

(Commissie MER).  

 

 

 

 Ministerie van verkeer en waterstaat: Positef advies commissie m.e.r. A4 Delft-

 Schiedam.          

 

 Commissie MER: MER A4 beschrijft feitelijke effecten goed en komt tot de 

 conclusie dat de A4 en de A13+ A13/A16 gelijkwaardiger op verkeer en vervoer 

 scoren en het alternatief A13 + A13/A16 beter is voor natuur en landschap. 

 Voorts lossen beide oplossingen structureel niets op.  

 

 

 

Nu zou het de kans van het kabinet zijn om te laten zien dat het gemeend is met duurzaamheid 

op het gebied van de harde infrastructuur en de groei van de (auto)mobiliteit. Geen A4, maar 

toekomstgericht integraal bouwen met accent op rechtvaardigheid, ecologische duurzaamheid 

en menselijk welzijn. in plaats van maximaliseren van de winst voor bepaalde groepen. 

Volgens de commissie MER lossen beide alternatieven op langere termijn de bereikbaarheid 

en de leefbaarheidsproblemen niet op. Waarom dan 880 miljoen Euro uitgeven om de wegen 

later weer vol te laten lopen. Het moet gaan om de kwaliteit van het bestaan. Maar helaas valt 

te betwijfelen of we wel de goede weg inslaan nu de Minister van verkeer en waterstaat de 

weg wil en de minister van VROM accoord is gegaan, terwijl er feitelijk nog een beoordeling 

van de milieu effect rapportage moet plaatsvinden. De Minister van verkeer en waterstaat 

beslist zonder inhoudelijk in te gaan op een echte oplossing. Het is toch eigenaardig dat zo de 

besluitvorming verloopt: je neemt eerst een besluit, dan laat je een MER maken die je in feite 

naast je neerlegt. In feite negeer je het werk van commissies en de burger wordt buitenspel 

gezet. (Dezelfde geluiden zijn ook te horen vanuit de boezem van de Raad van State: zie 
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Binnenlandsbestuur 36/09 waarin de heer Deetman meldt dat sommige hoge ambtenaren 

absoluut geen burgers bij adviescommissies willen betrekken en dat bij het instellen van 

commissies soms de opdracht wordt meegegeven dat er niets mag uitkomen. ) 

Voorts had de relatief grote aantasting van de landschappelijke waarden bij de A4 

nadrukkelijker in beeld moeten komen. Is dat een foutje of bewust? De landschappelijke 

kwaliteiten zijn in veel rapporten beschreven en niet over het hoofd te zien, mede tegen het 

licht van de grote recreatieve betekenis van het gebied voor de ca. 3 miljoen omwonenden. Er 

treedt volgens het MER rapport verslechtering op wegens het doorsnijden van (recreatieve) 

routes die weer hersteld worden, maar men vergeet dat het gebied aanzienlijk versnipperd 

blijft ondanks het aanbrengen van bruggen. In feite wordt het hart uit Midden-Delfland, ook 

wel Het Kleine Groene Hart genoemd, gehaald. Het is opvallend dat in allerlei 

nieuwsberichten en nieuwssites geen aandacht wordt besteed aan de reactie van de commissie 

MER. Dat is te betreuren voor een goede discussie over de voors en tegens, alsmede over hoe 

nu ècht verder om binnen onze CO2 doelstellingen op lange termijn te kunnen blijven. 

 

De gemeente Midden-Delfland vindt het prima, die krijgt extra geld om de omgeving te 

verfraaien, Zuid-Holland is blij, ondanks dat het stilste stilte gebied in Zuid-Holland wordt 

opgeofferd, de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten is tegen de aanleg van de A4, 

maar ja de organisatie krijgt van het Ministerie van verkeer en waterstaat 100 ha grond in 

Midden-Delfland erbij, dus die zul je waarschijnlijk niet meer horen, en Vlaardingen vreest 

verslechterde luchtkwaliteit. Maar ja, er gaan volgens het Rijksinstituut voor de 

Volksgezondheid bij langdurige blootstelling door fijn stof al ca. 18.000 inwoners in 

Nederland vervroegd (tot zelfs tien jaar eerder) dood, dus “een paar meer maakt ook niet meer 

uit”. Overigens heeft de Minister van verkeer en waterstaat in juli 2009 het voornemen geuit 

een Gezondheidseffectscreening (GES) toe te passen in plan-m.e.r. betreffende hoofdwegen. 

Helaas worden de in deze kabinetsperiode te starten zgn. spoedaanpak snelwegprojecten 

uitgezonderd van toepassing van GES. De Tweede Kamer gaat hier kennelijk accoord mee, 

ofschoon deze projecten door of nabij dichtbevolkte gebieden lopen, waar zelfs nog scholen 

vlak bij snelwegen worden neergezet. 

 

Tot slot blijft het eigenaardig dat we niet van de geschiedenis leren. In 1966 is op het 

Structuurschema hoofdwegennet de A4 (toen A19) aangegeven en bij alle studies heeft men 

tot voor een aantal jaren steeds geweigerd echte alternatieven in de beschouwing te willen 

betrekken. In 1975 heeft de Vereniging Milieudefensie in een rapport ‘rw 19 …. of midden-
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delfland? een alternatief geboden voor een verbinding tussen RW 13 en RW 20 door de Oost-

Abtspolder lopend over een industrieterrein en opgespoten grond. Een veel goedkoper 

alternatief met veel minder schade. Het is zeer te betreuren dat een dergelijk alternatief in 

eerdere studies niet mocht worden meegenomen, want er stond eenmaal een lijntje op de kaart 

en men had alvast een zandlichaam aangelegd. Een gemiste kans en onbegrijpelijk dat deze 

variant niet meegenomen is. Recent werd nog een andere variant ‘A4  met vaart’ 

weggeschreven. 

Het ontbreekt in de besluitvorming aan een integrale visie hoe (auto)mobilteit beperkt zou 

kunnen worden: door slimmer te bouwen, door echt gebiedsgericht te werken en niet alleen te 

zorgen voor een mooie inpassing, door multifunctionaliteit te bevorderen in urbane gebieden 

alsmede door van (eco)systeem denken gebruik te maken  (we hebben de kennis, alleen we 

gebruiken die niet of te beperkt). In plaats van alleen te richten op verminderen van milieu-

impact en vermindering van gezondheidsbelasting zou centraal in mobiliteitsbeleid en de 

uitvoering ervan de toegankelijkheid en de nabijheid, met accent op minder snelle 

vervoersvormen, moeten staan. Helaas is daar maar weinig interesse voor en wordt er weinig 

of geen onderzoeksgeld in gestoken. Meer richten op de koppeling van stedelijke 

bouwvormen en mobiliteit waarbij het verbeteren van milieu en gezondheid voorop staan en 

niet alleen mitigeren. Beschikbare verkeersmodellen dienen de thans bekende ecologische en 

gezondheidsaspecten mede te omvatten. Hier is nog een wereld te winnen. 

 

Vragen:   

- Kan helder gemaakt worden dat wanneer op basis van gegevens van het Ministerie van 

verkeer en waterstaat, de Commissie voor de milieueffectrapportage constateert dat de 

A4 noch de A13 op de langere termijn voldoende oplossing biedt om de 

verkeersknelpunten op te lossen, er toch doorgezet wordt. Het is van het grootste 

belang om hierover volledige helderheid te krijgen en niet op basis van te dreigen met 

een crisiswet of noodwetgeving of een extra metrolijntje erbij cadeau te doen. 

- Kan nog eens uitgezocht worden waarom in het verleden de zoekruimte voor de A4, 

(maar dat geldt in feite voor veel zoekruimten van snelwegprojecten)  zo beperkt is 

geweest en waarom sinds 1975 nooit gekeken is naar het genoemde alternatief. 
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3.   Suggesties voor aanpassing van de m.e.r.  
  

3.1   Een nieuwe benadering van de milieu effect rapportage bij infrastructuur 

Gebruikelijk is om de effecten van een wegproject te beschrijven. Veel beter is om de invloed 

van het milieu op de voorgestelde plannen (weg) te bezien (Koeleman, et al., 2005). 

Concreter: bereken de maximale verkeersintensiteit op basis van bijvoorbeeld 

luchtkwaliteitsnormen. Deze benadering is na wat vingeroefeningen (Leidsche Rijn A2 

project) niet echt doorgedrongen. Deze benadering zou ook voor de CO2 problematiek 

interessant zijn, althans als we echt willen dat we het CO2 probleem oplossen. Op de a.s. 

conferentie over de CO2 problematiek in Kopenhagen niet kiezen voor 450 ppm, maar terug 

naar 350 ppm. Dit is de gewenste hoeveelheid en dan de hoeveelheid te gebruiken olie, gas en 

steenkool daarop aanpassen. Dan krijgen deze stoffen een reële prijs en worden alternatieven 

economisch verantwoord. 

 

3.2    Evaluatie van infrastructuurprojecten 

In artikel 7.39 van de Wet Milieubeheer is de wettelijke verplichting opgenomen om 

uitgevoerde plannen na realisatie te evalueren. Omdat er geen sancties in de wet staan en het 

Ministerie van verkeer en waterstaat liever niet wil weten wanneer voorspellingen niet 

uitkomen wordt dit wetsartikel bij wegenprojecten vrijwel niet toegepast. Er is al vele malen 

aan de bel getrokken, zonder resultaat. Wel is er recent een studie beschikbaar gekomen  

(Berveling et al., 2009) en het is te hopen dat er spoedig werk van de aanbevelingen gemaakt 

gaat worden omdat op terreinen waar dergelijke studies wel plaatsvinden veel geleerd wordt, 

zonder dat extra onderzoek nodig is. Hiermee is de kwaliteit van de besluitvorming sterk te 

verbeteren. 

 

Vragen: 

 - Waarom kiezen we niet voor heldere doelstellingen voor wat betreft het bereiken van 

 een leefbare wereld en nemen echt maatregelen als die niet gehaald worden? 

 - Wanneer wordt de Wet milieubeheer met betrekking tot de wettelijke plicht tot 

 evaluatie nu eens echt toegepast op wegen? 
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4. Wégen naar de Toekomst of Wegen naar de Tóékomst? 

 

Het Rijkswaterstaat project Wegen naar de Toekomst heeft een stimulerende rol op het gebied 

van de relatie tussen mobiliteit en de civieltechnische aspecten ter ondersteuning aan de eisen 

te stellen aan het faciliteren van het ontwerp, de constructie, gebruik en beheer en onderhoud 

van rijkswegen. Ook het meer aantrekkelijk maken van wonen langs de snelweg is een 

onderdeel. Het project heeft veel innovatieve voorstellen van marktpartijen kunnen 

stimuleren, zoals drijvende wegen, houten geleiderails, slimmere informatie voorziening, 

schone mobiliteit, warmte uit asfalt, functioneel ingerichte verzorgingsplaatsen, e.d. 

Bij de denk- en werkwijze is jammer genoeg een verenging van doelen zichtbaar, die een 

echte duurzame, in de zin van sustainability in plaats van durability, ontwikkeling in de weg 

staan. Het zou niet alleen moeten gaan over het faciliteren van meer en meer (auto)mobiliteit, 

maar men zou samen met andere betrokkenen over de grenzen van het eigen beleidsterrein 

heen moeten kunnen gaan waarbij gelijktijdig naast  wonen en werken naast de snelweg ook 

het wonen en werken in geclusterde vorm bij knooppunten van verschillende vormen van 

openbaar vervoer betrokken worden. Overigens zijn daar de laatste decennia vele studies naar 

verricht die helaas voor een groot deel in de la verdwenen zijn. Voorop zou moeten staan het 

bevorderen van maatschappelijke meerwaarde in plaats van het mitigeren van milieu-effecten 

en men zou gelijktijdig rekening moeten houden met alle (!) schaalniveaus, ook als dat niet 

direct tot de eigen verantwoordelijkheid behoort (daar moet dan een stevige discussie over 

gevoerd worden): zowel rijkswegen, provinciale wegen, wegen en straten in stedelijke 

gebieden in alle vormen en maten en ook onverharde wegen en paden evenwichtig bij studies  

betrekken. Het gaat om ecologisch, milieutechnisch en sociaal verantwoorde ingepaste wegen 

op alle schaalniveaus te bereiken (zie ook par. 8.1 voor concrete suggesties). 

 

Vraag: 

 -  Kan nagegaan worden waar wie welke initiatieven nemen en zijn genomen 

 betreffende de verwoorde integrale benadering van alle schaalniveaus (van straat, 

 wijk, stadsdeel, stad, stadsregio). 
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5. Afzwakken van duurzaamheidscriteria bij duurzaam inkopen 

Het overheidsproject duurzaam inkopen krijgt een brede toepassing. In de praktijk zal 

ervaring opgedaan moeten worden en op basis daarvan zal ongetwijfeld aanscherping nodig 

zijn. Het is jammer dat recent alweer afzwakking van de inkoopcriteria heeft plaatsgevonden; 

de minister van VROM vond het  op het terrein van de criteria duurzaam groen inkopen nodig 

om in te grijpen. Treurig dat dit op het terrein van duurzaam groen, dat we zo broodnodig 

hebben, moest gebeuren. Een slecht signaal voor een goed initiatief.  

Voorts zitten er nog veel haken en ogen aan. Een voorbeeld: In de sfeer van het gebruik van 

betongranulaat (deels van gebouwen die uit duurzaamheidsoogpunt onterecht worden 

afgebroken) moeten we nog zien wat er gebeurt. Thans wordt ca. 5 % in nieuw beton 

hergebruikt, zeker is dat ten minste 60 % van het thans geproduceerde betongranulaat in 

nieuw beton als grintvervanger kan worden toegepast. Maar……… we doen het niet, want we 

stoppen het liever onder de wegen als ( een mooi - ?  - ) voorbeeld van downcycling en we 

zouden binnen het Ministerie van verkeer en waterstaat Cradle to Cradle (C2C) gaan werken. 

 

Vraag: 

 -  Op welke wijze wordt het mogelijk om duurzaam inkopen op terreinen waar het nog 

 niet zo lekker loopt te stimuleren. 

 

6.   Uitdiepen van de Westerschelde 
 

Ook bij het probleem van de Westerschelde zie je het verschijnsel van een korte termijn visie 

en het terzijde schuiven van een commissie die een evenwichtig advies heeft samengesteld. 

Wanneer het probleem van het ‘uitdiepen’ in breder perspectief wordt bezien is uitdiepen 

absoluut niet nodig; helaas vindt een dergelijke fundamentele discussie onvoldoende plaats. 

Ook hier kiezen voor korte termijn denken en treffen van dure oplossingen. Wanneer men er  

voor kiest de Westerschelde uit te diepen dan kiest men ook voor de consequenties om de 

natuurschade te ontzien ( als voorkomen van schade en mitigeren niet kan) dan dient men de 

compensatie volledig te aanvaarden. We hebben al genoeg ecologisch waardevolle platen, 

slikken en schorren in Zuidwest-Nederland het water in zien verdwijnen. En met de kennis 

van nu zouden we  geen Oosterschelde kering hebben gebouwd, omdat met de half-open dam 

de overgang tussen zoet en zout onvoldoende is om een goede uitwisseling van 

voedingsstoffen en larven van organismen te laten plaatsvinden, naast het verdwijnen van 
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materiaal naar de zee. Het is verbazingwekkend dat het CDA, die zegt het rentmeesterschap te 

omarmen, zich in een onmogelijke positie manoeuvreert die geen recht doet aan de waarden 

en normen waar we met elkaar voor  staan. Gewenst is een beleid waarbij de rivieren in 

principe niet worden aangepast aan de scheepvaart, maar de scheepvaart wordt afgestemd op 

de eigenschappen van de rivieren (Saeijs, et al., 1999), dan wel mitigatie en compensatie 

wordt geaccepteerd als een normale maatregel. 

 

Vraag: 

 -  Indertijd werd bij beekregulatie en beeknormalisaties in het kader van 

 ruilverkavelingen geen alternatieven geaccepteerd. De laatste jaren wordt op de 

 schreden teruggekeerd en vindt ecologisch herstel plaats. Waarom wordt de 

 beschikbare kennis over voorkomen van schade niet slimmer ingezet bij grote wateren. 

 

7. Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit 
In de brief aan de Tweede Kamer betreffende het Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit (14 

april 2009) komt een uitgebreid programma aan bod met een indrukwekkende hoeveelheid 

biodiversiteitsgerelateerde activiteiten. 

 

Toch nog een aantal opmerkingen/suggesties/vragen: 

- Waarom wordt biodiversiteit nog steeds niet kabinetsbreed opgepakt. Waarom is de 

brief aan de Tweede kamer en het programma niet ook namens de Minister van 

verkeer en waterstaat en  Minister van economische zaken ondertekend? Binnen de 

ministeries van verkeer en waterstaat en economische zaken is betrokkenheid met 

biodiversiteit, maar het zou best een tandje meer mogen zijn. 

- Meer aandacht is ten zeerste gewenst op het gebied van de ecologie van de stad. Bij 

stedelijke ecologie gaat het ook om het structureel functioneel inzetten van groen. Een 

sterkere inzet op kennisontwikkeling (wat dacht u van 2 of 3 bijzonder hoogleraren op 

dit terrein?), zoals in het buitenland gebeurt mag best. Als er bouwopgaven liggen of 

door de overheid worden vastgesteld dan dienen op dezelfde wijze de groenopgaven te 

worden verplicht. Het is onbegrijpelijk dat dat onderdeel aan het spel der machten 

wordt overgelaten. Er kan een vergelijking worden gemaakt met het niet meer 

verplicht stellen in het Bouwbesluit van balkons. Toen werden er nauwelijks meer 

flats met  balkons neergezet. Gelukkig zijn vorig jaar balkons weer verplicht gesteld. 
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Het was slim geweest  ook groene daken verplicht te stellen op ten minste 

gesubsidieerde gebouwen   en overheidsgebouwen. Het kan alsnog, zeker gezien het 

veelzijdige nut van dergelijke daken. 

- In het verleden zijn door het Ministerie van LNV bij beleidsvoorbereiding  (soms zeer 

grootschalig) burgers (deels veelal in georganiseerd verband) betrokken.  Ligt er een 

verhaal dan wordt het contact verbroken. Meer continuiteit kan blijvende 

betrokkenheid stimuleren. 

 

 

 

8.    Ecological Engineering 
 

8. 1  Uitgangspunten ecological engineering 

 

Onder ecological engineering wordt verstaan het ontwerp, herstel en ontwikkeling van 

duurzame ecosystemen waarbij er sprake is van integratie van de activiteiten van de mens en 

het natuurlijk milieu, ten voordele van beide. Belangrijke aspecten daarbij zijn: gebruikmaken 

van het zelf ontwerpend vermogen van de natuur, van keten- naar cyclisch denken, van 

segregatie naar integratie en alle schaalniveaus zijn relevant. Voorbeelden zijn: ecologisch 

ontwerp, spontane plantengroei, het gebouw als levend organisme, groene daken, groene 

gevels, zuivering van afvalwater door natuurlijke moerassystemen, nazuiveringsmoerassen en 

paaiplaatsen bij rioolzuiveringsinstallaties, opvangen van fijn stof door planten, ontwerp en 

toepassing van het concept van de Levende Machine om afvalwater te zuiveren en nuttige 

stoffen te produceren, teelt en toepassing van van biologische oorsprong zijnde grondstoffen, 

agrobloc voor toepassing in de bouw, stro balen als bouwmateriaal, ecoducten, 

faunavoorzieningen, landschapsbruggen, drijvende vlotten voor waterzuivering en als 

vogeleiland, groene klimaatadaptieve maatregelen, natuurlijke ventilatie zowel binnen als 

buiten, ecologisch aanpassingen van straatprofielen, e.d.  
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In het onderstaande kader is een aantal principes van ecological engineering samengevat. 

 

 
Basisprincipes van Ecological Engineering. 
 
 

1. Bekijk de interventie in het landschap in een ecologische context op alle schaalniveaus  
nu en in de toekomst. 

 
 

2. Bevordering van zelfregulatie: zorgen voor optimale condities waarop verder spontane ontwikkeling 
 kan plaatsvinden. 

 
 

3. Voldoende kansen voor laag-dynamische soorten in een hoog-dynamische omgeving: niet alleen 
 denken in twee netwerken, maar ook in drie netwerken. 

 
 

4. De betekenis van de bestaande situatie,  cultuurhistorisch, historisch-landschappelijk en ecologisch  
 gezien, handhaven dan wel vergroten. 

 
 

5.Het ontwerp van de ingreep moet passen binnen het ecosysteem ter plaatse. 
 

 
6. Rekening houden met  ecosysteem diensten en ecosysteem goederen.  
  

 
7. Houd rekening en bevorder gradiëntrijke situaties.  Ontwerp en construeer niet ten koste, maar ten 

 voordele van gradiëntrijke situaties. 
 
 

8. Maak (veranderingen in) ecologische patronen voor mensen zichtbaar en ervaarbaar. 
 

 
9. Participatie van alle betrokkenen, zowel planners, ontwerpers, uitvoerenden, bewoners en 

 omwonenden. 
 

 
10. Schuif geen negatieve effecten door naar elders en/of naar de toekomst. 

 
 

 

 

Het is interessant te zien hoe ecological engineering zich de laatste jaren heeft ontwikkeld.  

Het boek Ecological Engineering is verspreid binnen het Ministerie van verkeer en waterstaat 

en Rijkswaterstaat, maar er wordt weinig mee gewerkt. Wel op deelterreinen zoals het 

bouwen van ecoducten, faunatunnels en bij ecologisch bermbeheer. Ook in de natte 

waterbouw is sprake van toepassing van eco-engineering. Maar ten aanzien van andere 

 16



facetten volstrekt onvoldoende. De projectleiders die ik benaderde: geen interesse, geen tijd of 

bang voor vertraging. Hier liggen nog vele kansen die vragen om opgepakt te worden. 

 
De emissieloze weg (BAM, 2009) 

 

De voorplaat op het boek Ecological Engineering is bron van inspiratie geweest voor 

bijvoorbeeld de BAM om een Ecologisch ingepaste weg te kunnen leveren met ontwerpen 

voor een Groene weg, dan wel een Emissieloze weg. Ook Deltares meldde dat die plaat 

inspiratie was voor hun promotie van ecologisch, milieutechnisch en landschappelijk beter 

ingepaste snelwegen. 

 

De projecten voor een emissieloze, ecologische (snel)weg van een aantal bedrijven  zou 

versterkt en verbreed kunnen worden waarbij bij de inpassing integraal rekening gehouden 

wordt met aandacht voor: lopen, fietsen, taxigebruik, verschillende vormen van openbaar 

vervoer, zuiveren van water, zuiveren van lucht (NOx, PM10 en PM2,5) leveren van energie, 

bevorderen van natuurlijke koeling, verminderen van CO2 uitstoot dan wel CO2, NOx en fijn 

stof  door planten te laten opvangen (functioneel groen), bevorderen van biodiversiteit, 

zodanig materiaalgebruik dat materialen t.z.t. weer in de biologische dan wel technologische 

kringloop, zonder te veel extra energiegebruik, opgenomen kunnen worden en last but not 

least in volledige samenhang met de directe omgeving van de weg, alsmede voorzover 

relevant tot zover de impact reikt.   
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Er gebeurt natuurlijk al het een en ander: Bij verschillende bedrijven en adviesbureaus, 

bouwbedrijven (zie bijvoorbeeld het permanente bezoekerscentrum/tentoonstelling VIBA-

EXPO in ’s-Hertogenbosch)  wordt grote aandacht besteed aan ecologisch en milieutechnisch 

verantwoord bouwen. Voorts worden ecotechnologische afdelingen opgezet, is de Hogeschool 

VanHall-Larenstein met Alterra, de TUD en een aantal private partijen bezig een 

Kenniscentrum Ecological Engineering op te zetten. In mei/juni 2009 werd in Brabant een 

Masterclass/cursus ecological engineering gedurende zeven dagen gehouden voor 35 

ambtenaren en een aantal betrokkenen uit het bedrijfsleven, die nu als groene ambassadeurs 

het onderwerp willen internaliseren. 

 

Er blijft natuurlijk nog veel te wensen over. De betrokken ministeries zouden meer 

samenhang moeten kunnen vertonen op dit terrein en niet vervallen in discussies als 

bijvoorbeeld: onverharde wegen vallen onder LNV, milieu bij VROM, planten en dieren bij 

LNV, biodiversiteit bij VROM, locale wegen bij gemeenten en de discussie smoren door hier 

en daar een subsidie te geven. Op dit terrein is zoals dat bij technologische projecten gebeurt 

opschaling nodig, zeg voor 5 jaar wordt voor het bevorderen van ecological engineering 

tussen de 50 - 100 miljoen Euro ter beschikking gesteld en blijven we niet steken in een paar 

ton. Ook op het gebied van beroepsgericht en hoger onderwijs is versterking gewenst. Hoewel 

bijvoorbeeld op een aantal deelterreinen in het “natte” en bij bouwkunde faculteiten 

hoogleraren op dit gebied actief zijn, is het gewenst 2 tot 3 extra hoogleraarplaatsen op het 

gebied van (eco)systeemdenken/doen en ecological engineering te bevorderen.  

 

Vragen:  

      -    Kan nagegaan worden op welke terreinen onvoldoende  ecological engineering 

 technieken worden toegepast en op welke wijze bevordering kan plaatsvinden. 

- Kan bevorderd worden dat er opschaling en meer samenhang plaatsvindt van allerlei 

interessante afzonderlijke projecten op het gebied van ecological engineering. 

Overigens is het van belang juist locale initiatieven te blijven stimuleren, maar de 

verworven kennis moet wel op te schalen zijn en sneller breed toepasbaar gemaakt 

worden, wat nu onvoldoende gebeurt. 
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8. 2 Voorbeelden van projecten waar toepassing van ecological engineering tot meerwaarde 

kan leiden. 

 

Renovatie  kantoorpand  Westraven 

De renovatie  van het gebouw Westraven  aan de zuidkant van de A12 in de gemeente Utrecht 

is een goed voorbeeld van hergebruik van een gebouw (In Nederland wordt ca. 60-70 % de 

gebouwen ten onrechte geamoveerd). 

Ondanks de aandacht voor het gebouw is de omgeving niet zorgvuldig behandeld. De 

problemen met de grootschalige waterbakken hadden voorkomen kunnen worden als 

helofytenfilter systemen waren toegepast ter zuivering van het grijze water van het gebouw. 

 

 

 
 

Entree bij het kantoorgebouw Westraven van Rijkswaterstaat: Hier past een met riet omzoomde 

waterpartij, wellicht niet passend in de visie van de architect, maar wel passend in een brede visie om 

functies (waterzuivering, biodiversiteit) meer aan elkaar te koppelen en deze betekenis meer zichtbaar 

te maken aan bezoekers. 
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Parkeergarage  bij het kantoorpand  Westraven   
Helaas is ook bij de bouw van de parkeergarage Westraven thans beschikbare kennis over 

vergroening niet toegepast. Er zijn vele voordelen en prima systemen op de markt en de vraag 

blijft waarom sommige architecten die niet toe willen passen. 

 

 
 

Parkeergarage bij het kantoorpand Westraven van Rijkswaterstaat: Hier liggen grote kansen en 

mogelijkheden voor een met klimplanten en andere plantensoorten begroeide wand. 

 

Vraag:  

 - Waarom wordt hier en elders niet grootschalig ingezet op het begroenen van 

 parkeergarages en andere gebouwen. 

 

Betonnen midden bermen i.p.v. vangrails 

Na grootschalige toepassing van betonnen middenbermen bij de A73, blijkt dat er steeds meer 

van dergelijke voorzieningen worden toegepast. Er was een soort afspraak om in principe de 

metalen vangrail toe te passen (met alle bezwaren van dien), maar geleidelijk zien we meer en 

meer beton verschijnen, zonder dat daar (naar mijn weten) een grondige discussie over heeft 

plaatsgevonden en zonder dat er effectonderzoek plaatsvindt en mitigerende maatregelen 

worden genomen. Als je het aankaart krijg je als reactie, daar beginnen we niet aan, u moet 

maar een brief schrijven. Er zijn prima andere, landschappelijk en ecologisch verantwoorde 

oplossingen mogelijk, zie de middenbermbeveiliging van de A12 tussen Woerden en Utrecht, 

maar ook de middenberm van de A4 tussen Den Haag en Leiden is aantrekkelijk en sober 

uitgevoerd. En mocht toch gekozen worden voor een betonnen oplossing dan is het handig 
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even naar een aantal andere landen te kijken waar al jaren begroenbare constructies worden 

toegepast. 

 

Vragen: 

- Wanneer, wie en op basis waarvan is besloten om betonnen middenbermen toe te gaan 

passen? 

- Kan er een inventatisatie plaatsvinden van middenberm beveiligingen die ecologisch 

verantwoord zijn? 

 

 

Flora en geluidsschermen; waar blijven de vogels 
Een paar jaar geleden heeft een flinke discussie plaatsgevonden over wel of geen belijning op  

de glazen geluidwerende voorzieningen langs de A16. De toenmalige Minister van verkeer en 

waterstaat is zelfs twee naar de Tweede Kamer geroepen om uitleg te geven waarom geen 

belijning op het glas aangebracht werd, hoewel bekend was dat vele vogels zich dood vlogen 

tegen het glas. Na veel discussie is tot belijning overgegaan. Er zijn informatie bladen binnen 

RWS gemaakt, maar bij recente plaatsing van doorzichtige schermen of schermdelen blijken 

de belijningen weer vergeten te zijn. Studies over vogelaanvaringen ten westen van Delft 

verdwenen in de bureaula en op de website van Rijkswaterstaat pronkt bij het onderwerp 

Natuur en Milieu weer een prachtig doorzichtig scherm. Een gemiste kans. 

 

Vraag: 

 - Is na te gaan waarom het zo moeilijk is om doorzichtige geluidwerende 

 voorzieningen standaard te voorzien van belijning om  dode vogelslachtoffers te 

 voorkomen. 

 

Meten is weten;  Vegetatie voor een betere luchtkwaliteit 
In het kader van het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit is en wordt onderzoek verricht naar 

innovatieve oplossingen die bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit op en rond 

snelwegen. Interessant daarbij is dat er onderzoek gedaan wordt naar het meten aan en 

modelleren van groene oplossingen voor de (stadsregionale) luchtkwaliteit langs rijkswegen 

(Stadsregio Arnhem Nijmegen, 2008,  Zweers en Kuypers, 2009). Langs de A50  is in 2008  

een tijdelijke meetproef ingericht die veel data heeft opgeleverd, maar waarbij ook bleek dat 
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bij het meten van fijn stof  niet geschikte methoden toegepast zijn waarbij onvoldoende 

uitspraken hierover te doen zijn; wel overigens over NOx (Zweers en Kuypers, 2009). In 

relatie tot deze en soortgelijke proefopstellingen en metingen: De proeftijd om te meten werd 

te beperkt gekozen, de variatie binnen de proefopstelling waren te beperkt en na de proef 

werd de investering in beplanting van  80 20 jarige grove dennen, 95 16-jaar oude linden, 300 

stuks 10-jaar oude laurierkers na de proef verwijderd en vernietigd.   

Beter ware een locatie te kiezen geweest waar een grotere variatie aan beplantingen, 

gedurende een langere tijd (5 – 10 jaar) met tussenpozen gemeten had kunnen worden. Maar 

het gaat  vaak om snel meten zodat we snel een model in elkaar kunnen zetten, zonder zich 

rekenschap te geven van de mogelijke variaties in plaats en tijd. 

 

Vraag: 

 -  Waarom is het niet meer mogelijk om op een meer verantwoorde manier 

 proefopstellingen te maken die gelijktijdig betekenis hebben voor de weg en zijn 

 omgeving en waar met regelmatige tussenpozen gedurende een langere periode 

 gemeten kan worden. Dit is nu toegespitst op één proef,  nagegaan zou moeten kunnen 

 worden, wanneer het gaat om civieltechnische oplossingen en ecological engineering 

 technieken in brede zin, waar langjarige onderzoeken op te zetten en te ondersteunen 

 zijn. 

 

Autarkische verzorgingsplaatsen 

Er zijn vele studies verricht naar ontwerp en uitvoering van duurzame verzorgingsplaatsen. Er 

zijn op dit terrein positieve ontwikkelingen zichtbaar op een aantal verzorgingsplaatsen. 

Helaas wordt de beschikbare kennis om deze op een meer milieuvriendelijke manier in te 

richten  te weinig gebruikt. Er zijn prima mogelijkheden, zoals in Duitsland en Denemarken 

gebeurt om zonne- en windenergie toe te passen, ecologisch verantwoorde wasstraten te 

maken, natuurterreinen i.p.v. strakke, duur in onderhoud zijnde grasvlakten aan te leggen, 

alsmede volledig biologische zuivering van afvalwater toe te passen. 

 

Vraag: 

 -Waarom kan de beschikbare kennis  niet wat slimmer ingezet worden bij de inrichting 

 van verzorgingsplaatsen. 
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9.   (Eco)systeemdenken i.p.v. een sectorale benadering 

In het beheer van de Nederlandse wateren is de stroomgebiedsbenadering meer en meer 

uitgangspunt geworden. Er is veel kennis ontwikkeld op het gebied van de 

Watersysteembenadering, die ook in Nederland is ingevoerd, en later is overgegaan in de 

Integrale Watersysteembenadering waarbij sturing niet vanuit één belang plaatsvindt, maar 

vanuit zowel ecologische, economische en sociale domeinen. Op het “land” wordt deze 

benadering nog te weinig, eigenlijk in het geheel niet, toegepast. Waarschijnlijk omdat we 

niet bereid zijn de prijs te betalen voor de effecten die we op het functioneren van die 

systemen veroorzaken. We kijken of naar CO2, of naar biodiversiteit, of naar waterkwaliteit, 

of naar erosie, of naar fijn stof of………, en natuurlijk in een aantal gevallen wordt meer 

multifunctioneel gedacht, maar naast de beschikbare benaderingen als bijvoorbeeld C2C, zou 

men veel verder kunnen gaan (ook met de bestaande kennis). 

 

Vraag:  

 - Zou het geen tijd worden om de (eco)systeembenadering die voor het water toegepast 

 wordt, ook voor het terrestrisch milieu (“land”) in te voeren. Is na te gaan welke 

 drempels er geslecht zouden  moeten worden om toepassing meer mogelijk te maken? 
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10.   Conclusie 
Wanneer we kiezen voor duurzame ontwikkeling van groene, blauwe, grijze en zwarte  

structuren in een veranderende wereld, betekent dat we zowel op locaal, regionaal, nationaal 

en internationaal niveau randvoorwaarden stellen,  verantwoorde keuzen maken, en hierover 

open en zonder verborgen agenda’s of reeds gekozen wegen discussiëren en betekent ook op 

tijd op de schreden terug te durven keren. De in dit essay aangehaalde voorbeelden zijn vooral 

uit de sfeer van de natte en droge infrastructuur, maar kunnen ook vanuit andere sectoren 

zichtbaar gemaakt worden.  

 

Wij zouden omgeven moeten kunnen zijn door grootschalige groene structuren waarbij de 

natuurlijke (eco)systemen (naast het gebruik van directe zonne-energie) energie en materialen 

voor de menselijke nederzettingen leveren en mensen de nutriënten leveren.  Herstellen van  

ecologische terugkoppelingen waar nodig, meer dematerialisatie toepassen, meer in 

(eco)systeem metabolisme denken en doen en internaliseren van alle zgn. externe kosten, 

bevorderen van ecological engineering, industriële ecologie en ecologische (ecosysteem) 

kennis in planning, ontwerp, uitvoering, gebruik en beheer in de gebouwde omgeving. 
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Enkele voorbeelden van 
ecological engineering:  
 
groene daken, groene wanden,  
emissieloze, energie opwekkende en 
ecologische  snelweg, fauna 
voorzieningen, concept voor de 
levende machine, maar ook eco 
sanitatie, de stad als levend 
organisme, afval=grondstof, 
aquacultuur, stadslandbouw 
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