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1 INLEIDING

1.1 AANLEIDING
De gemeente Eindhoven wil graag een ecologische verbinding maken tussen het Henri Dunantpark
tussen de wijken Woenselse Heide en Tempel, via het Park Aanschot naar de Aanschotse Beemden
aan de Groote Beek aan de noordkant van Eindhoven. In het Henri Dunantpark zijn en worden diverse
inrichtingsmaatregelen getroffen om het park beter geschikt te maken als leefgebied voor amfibieën en
kleine zoogdieren. Binnen de beide overige deelgebieden in de ecologische verbinding zijn eveneens
maatregelen nodig om daadwerkelijk als migratieroute voor amfibieën en kleine zoogdieren te kunnen
fungeren. Daarnaast vormt de aanwezige infrastructuur momenteel een barrière in de migratieroute. In
het kader van de door het provincie Noord-Brabant verleende subsidie voor het
gebiedsontwikkelingsproject Blixembosch Wig is budget beschikbaar om de ecologische verbinding
Henri Dunantpark-Aanschotse Beemden te realiseren.

De gemeente heeft aan Kragten gevraagd om een inrichtingsontwerp (schetsontwerp) op te stellen
voor de ecologische verbinding Henri Dunantpark-Aanschotse Beemden. Deze rapportage bevat een
beschrijving van de gehanteerde uitgangspunten voor dit schetsontwerp en een toelichting op het
opgestelde ontwerp.

1.2 LEESWIJZER
Deze ontwerptoelichting is als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk 2 Projectlocatie. De gegevens van het plangebied, zoals de geografische ligging en het
huidig gebruik, zijn beschreven in hoofdstuk 2. Ook wordt hier ingegaan op de ecologische
knelpunten in het plangebied waarvoor een ontwerpoplossing geformuleerd wordt.

- Hoofdstuk 3 Ontwerpuitgangspunten. Dit hoofdstuk geeft een korte beschrijving van de
gehanteerde uitgangspunten voor het ontwerp. Het betreft daarbij zowel de gebiedsspecifieke
randvoorwaarden (o.a. beschikbare ruimte, kabels en leidingen, terreinhoogtes) als de ecologische
uitgangspunten, zoals doelsoorten en biotoopeisen van deze soorten.

- Hoofdstuk 4 Ontwerp. Hoofdstuk 4 bevat een toelichting op het opgestelde schetsontwerp voor de
ecologische verbinding Aanschotse Beemden. Daarbij is beschreven op welke wijze de
uitgangspunten zijn vertaald in het ontwerp en welke afwegingen hierbij zijn gemaakt.
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2 PROJECTLOCATIE

2.1 PLANGEBIED
Het plangebied voor de ecologische verbinding Henri Dunantpark-Aanschotse Beemden bestaat uit
drie deelgebieden, van elkaar gescheiden door doorgaande wegen:
1. Het noordelijk deel van het Henri Dunantpark.
2. Het Park Aanschot.
3. Aanschotse Beemden.

De verschillende deelgebieden zijn grofweg aangeduid op de topografische kaart in afbeelding 1. De
foto’s in afbeelding 2 geven een impressie van het plangebied.

Afbeelding 1: Deelgebieden (rood) van de ecologische verbinding Henri Dunantpark-Aanschotse
Beemden. Bron topografie: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl.
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Afbeelding 2: Impressie plangebied: linksboven de vijver in het Henri Dunantpark (deelgebied 1),
rechtsboven de greppel langs het Blixemboschpad/Opaal (deelgebied 2), linksonder de greppel langs
de Aanschot (deelgebied 3) en rechtsonder de watergang in de Aanschotse Beemden (deelgebied 3).

De verschillende deelgebieden hebben momenteel al een groen karakter. Het Henri Dunantpark en het
Park Aanschot betreffen twee openbaar toegankelijke stadsparken. Het deelgebied 3, Aanschotse
Beemden, bestaat uit veeweitjes, een boomgaard en een volkstuinencomplex.

Het noordelijke deel van het Henri Dunantpark, deelgebied 1, wordt minder intensief gebruikt dan het
zuidelijke deel. Het bestaat uit enkele graslanden met verspreid staande bomen en boomgroepen. De
vijver wordt op korte termijn heringericht, waarbij plas-drasoevers gecreëerd worden. Door het
verwijderen van bomen en opslag krijgen deze oevers meer zonlicht. Dit maakt meer water- en
oeverplantengroei mogelijk en zorgt voor sneller opwarmend water, waardoor de oeverzones beter
geschikt raken als voortplantingsbiotoop voor amfibieën.
Deelgebied 2 bestaat uit een extensiever gebruikt gedeelte, het zuidelijke deel, en een intensiever
gebruikt gedeelte, het noordelijke deel. Direct aan de Tempellaan bevindt zich een relatief groot
hondenuitlaatterrein. Aansluitend hieraan liggen enkele ruigere graslandjes, doorsneden en aan de
noordzijde begrensd door housingels en een bosschage. Noordelijke van de bosschage ligt een groot
grasveld (gazon) met enkele speeltoestellen, een skatebaan en een basketbalveld aan de noordrand
van het park. Langs vrijwel de gehele westgrens van het Park Aanschot ligt een greppel (droog).
Het meest noordelijk gelegen deel van de te realiseren ecologische verbinding omvat diverse
elementen. Het betreft een dierenweide, bosschage, volkstuinencomplex en een akker in het
gedeelten ten zuiden van de weg Aanschot. In de bosschage is een kleine poel aanwezig. Ten
noorden van de weg Aanschot liggen enkele akkers, boerenerven en aan de oostrand van het
deelgebied een bosschage.

2.2 ECOLOGISCHE KNELPUNTEN
De ecologische verbinding Henri Dunantpark-Aanschotse Beemden vormt een schakel in de
verbinding vanaf het Dommeldal aan de oostelijke rand van Eindhoven, via het groen in de noordelijke
stadswijken, naar de Groote Beek aan de noordrand van Eindhoven. Binnen de stedelijke omgeving
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van Eindhoven komen diverse diersoorten voor, zo blijkt uit een ecologische inventarisatie door
Straates et al. (2013). In de (omgeving van) de ecologische verbinding Henri Dunantpark gaat het om
de volgende soorten en soortgroepen:

- Grondgebonden, kleine zoogdieren (eekhoorn, meer algemeen voorkomende, kleine zoogdieren).
- Amfibieën (alpenwatersalamander, meer algemeen voorkomende amfibieën).

Deze soortgroepen zijn aangewezen als doelsoorten voor de ecologische verbinding. De wegen die de
verschillende deelgebieden van elkaar scheiden en doorsnijden, de Tempellaan, Graat en Aanschot
vormen in de huidige situatie een knelpunt voor grondgebonden zoogdieren en amfibieën. Er zijn geen
voorzieningen aanwezig voor dieren om een veilige oversteek te maken. De deelgebieden zelf zijn
evenmin optimaal ingericht om een doorgaande noord-zuid- en zuid-noordmigratie mogelijk te maken.
Doorgaande, opgaande/beschutte structuren en doorgaande natte biotopen ontbreken grotendeels in
de deelgebieden.
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3 ONTWERPUITGANGSPUNTEN
In dit hoofdstuk zijn de gebiedsspecifieke randvoorwaarden en de ecologische uitgangspunten voor het
ontwerp opgenomen

3.1 GEBIEDSSPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN ECOLOGISCHE VERBINDING

3.1.1 BESCHIKBARE BOVENGRONDSE RUIMTE
Op basis van de door de gemeente verstrekte informatie en het uitgevoerde veldbezoek hanteren wij
de volgende uitgangspunten ten aanzien van de beschikbare ruimte voor de ecologische verbinding:

- De “heuvel” in het noordwestelijke deel van het Henri Dunantpark blijft behouden.
- De werf aan de noordrand van het Henri Dunantpark blijft gehandhaafd. De werf krijgt een

rechtstreekse aansluiting op de Tempellaan, zodat de ventweg verwijderd kan worden.
- Het zuidelijke fietspad langs de Tempellaan, dat momenteel deels via de ventweg voert, wordt bij

het verwijderen van de ventweg gecombineerd met het voetpad.
- De ruimte die beschikbaar komt bij het verwijderen van de ventweg langs de Tempellaan kan

worden ingezet ten behoeve van de ecologische verbinding.
- Langs de greppel aan de westkant van het Park Aanschot is voldoende ruimte beschikbaar om

deze greppel te verdiepen, verbreden en te voorzien van enige opgaande begroeiing.
- De speeltoestellen aan de noordrand van het Park Aanschot kunnen, indien nodig, worden

verplaatst naar een andere locatie in het park.
- Het veeweitje bij Aanschot 81 is in particulier eigendom en dient als veeweitje behouden te blijven.
- De akker aan de overzijde van Aanschot 81 is in gemeentelijk eigendom en kan worden ingezet

ten behoeve van de ecologische verbinding.
- Zowel in de noordelijke berm van de Sartrelaan als in de zuidelijke berm van de Aanschot is de

ruimte beperkt voor het treffen van inrichtingsmaatregelen gezien de breedte van de berm.
- De bebouwing en erven aan de noordzijde van de Aanschot is dermate geclusterd, dat de door de

gemeente aangeduide “middentak” in de ecologische verbinding niet gerealiseerd kan worden.

3.1.2 KABELS EN LEIDINGEN
In het gebied zijn op drie locaties voorzieningen onder de weg noodzakelijk ten behoeve van de
realisatie van een faunapassages. Het betreft een kruising met de Tempellaan, Sartrelaan en de
Aanschot.
Voor de realisatie van de faunapassages is de ligging van de kabels en leidingen van groot belang. Op
de tekeningen van het schetsontwerp is de ligging van de kabels en leidingen aangegeven. Dit geeft
een indicatie, maar de hoogteligging van de kabels en leidingen is op dit moment nog onbekend.
Voorafgaand aan het opstellen van het Definitief Ontwerp  moet de hoogteligging van de kabels en
leidingen middels proefsleuven ter plaatse van de voorgestelde faunapassages vastgesteld worden.

In de ventweg van de Tempellaan bevindt zich een rioolleiding die qua ligging en diepte grote invloed
heeft op het realiseren van de gewenste faunaverbinding. Dit geldt ook voor de rioolleidingen aan de
noordzijde van de Tempelweg. Ook de aanwezige middenspanningskabels kunnen invloed hebben op
de inrichting.

In de Sartrelaan vragen de hogedruk- en lagedrukgasleiding en de waterleiding extra aandacht bij de
verdere uitwerking van de faunapassage.

Bij de kruising met de Aanschot zijn de lagedrukgasleiding, de waterleiding en de
middenspanningskabel de kabels en leidingen die de te realiseren voorzieningen kunnen beïnvloeden.
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3.1.3 TERREINHOOGTES EN (GROND)WATER
De terreinhoogtes van het plangebied lopen vanuit het Henri Dunantpark af naar de Aanschotse
Beemden waarbij het Aanschotpark een lichte verhoging in de grondslag heeft. Het hoogteverschil
verloopt van 16,40m+NAP (Henri Dunantpark) naar 15,85m+NAP (Aanschotse Beemden). Het
Aanschotpark heeft een gemiddelde hoogte van 16,60-16,80m+NAP.

Het Henri Dunantpark en het Aanschotpark hebben minimaal grondwatertrap VII. Hierbij is de
Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand  (GHG) 0,80-1,40m1 beneden maaiveld. De Gemiddelde
Laagste Grondwaterstand (GLG) bevind zich lager dan 1,20m1. Vanaf de Aanschot is grondwatertrap
VI ter plaatse aanwezig. Hierbij is de GHG 0,40-0,80m1 beneden maaiveld en de GLG bevind zich
lager dan 1,20m1.

3.1.4 BIOTOOPTYPEN
In paragraaf 2.1 is een beknopte beschrijving opgenomen van de drie deelgebieden. De volgende
delen van het zoekgebied van de ecologische verbinding zijn momenteel reeds waardevol voor de
doelsoorten van de ecologische verbinding:

- Vijver in het Henri Dunantpark. De voorgenomen herinrichting van de oevers van het noordelijke
deel van deze vijver maakt de vijver aantrekkelijker als voortplantingswater voor
alpenwatersalamander en andere amfibieën.

- De bosschages in het Henri Dunantpark zijn geschikt voor de eekhoorn, de egel en amfibieën
(landbiotoop), de graslanden vormen geschikt foerageergebied voor konijnen.

- Het zuidelijke deel van het Park Aanschot bevat twee houtsingels, een bosschage en meer
extensief beheerd grasland. Dit deel van het park is geschikt voor alle doelsoorten, al ontbreekt
open water dat geschikt is als voortplantingswater voor de alpenwatersalamander.

- De bosschage ten noorden van de Sartrelaan vormt, ook in combinatie met het aangrenzende
veeweitje en volkstuinencomplex een geschikt biotoop voor de eekhoorn, konijn, egel en
alpenwatersalamander. De poel in de bosschage bevatte water tijdens het veldbezoek, maar
gezien de geringe hoeveelheid water is het waarschijnlijk dat de poel niet jaarrond water bevat.

- In de Aanschotse Beemden zijn grotere bospercelen aanwezig die geschikt zijn als leefgebied
voor alle doelsoorten.

- De meest westelijke delen van de greppels langs de weg Aanschot bevatten water tijdens het
veldbezoek. Mogelijk bevatten deze greppels jaarrond water en zijn daarmee in potentie geschikt
als voortplantingswater voor amfibieën. Goed ontwikkelde oever- en watervegetatie is echter niet
aanwezig in deze greppeldelen.

Afbeelding 3 geeft een impressie van enkele van de aanwezige biotopen binnen het zoekgebied van
de ecologische verbindingszone.

Afbeelding 3: Links een van de houtsingels in het zuidelijk deel van het Park Aanschot. Rechts de
kleine poel in de bosschage ten noorden van de Sartrelaan.
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3.2 ECOLOGISCHE UITGANGSPUNTEN ECOLOGISCHE VERBINDING
Als doelsoorten voor de ecologische verbinding Henri Dunantpark-Aanschotse Beemden zijn
aangewezen: grondgebonden, kleine zoogdieren en amfibieën. De biotoopeisen en de eisen die deze
soortgroepen stellen aan een ecologische verbindingszone en ontsnipperingsmaatregelen onder
wegen zijn in de onderstaande paragrafen kort beschreven.

3.2.1 GRONDGEBONDEN KLEINE ZOOGDIEREN

Biotoopvoorkeuren
De eekhoorn, egel en konijn zijn als doelsoorten gekozen voor het beschrijven van de
biotoopvoorkeuren van de doelsoortgroep grondgebonden, kleine zoogdieren. Deze soorten kunnen
goed voorkomen in een stedelijke omgeving, maar stellen daarbij wel eisen aan het aanwezige groen.

De eekhoorn komt voor in het Henri Dunantpark (Straates et al., 2013). In de deelgebieden Park
Aanschot en Aanschotse Beemden zijn bosschages gelegen die geschikt leefgebied vormen voor de
eekhoorn. Ze worden echter van elkaar gescheiden door grote, open terreindelen (met name in het
noordelijk deel van het Park Aanschot). Eekhoorns zijn gebaat bij realisatie van houtwallen en/of
boomgroepen in een ecologische verbindingszone.

De egel komt, gezien de gegevens op de website www.telmee.nl, eveneens voor in de deelgebieden
van de ecologische verbinding. De parken en de aangrenzende tuinen zijn geschikt als leefgebied voor
deze soort. Om een doorgaande verbinding voor de egel te creëren, is het van belang dat beschutting
aanwezig is in de vorm van struweel, takkenbossen en/of ruigere ondergroei.

Konijnen komen in de deelgebieden van de ecologische verbinding eveneens voor. Tijdens het
veldbezoek is in het Henri Dunantpark een konijn waargenomen en uit de website www.telmee.nl blijkt
het voorkomen van het konijn in het noordoostelijk deel van Eindhoven. Konijnen foerageren op
grasvelden en gazons, maar steeds in de nabijheid van beschutting zoals struwelen, houtsingels en
ruigere ondergroei. Dergelijke elementen dienen daarom ook in een verbindingszone voor konijn terug
te komen.

Ontsnipperingsmaatregelen onder wegen
Voor alle drie de doelsoorten vormen ondergrondse voorzieningen geschikte
ontsnipperingsmaatregelen voor wegen. Voor de eekhoorn kan ook gekozen worden voor een
bovengrondse voorziening in de vorm van een boombrug, maar een dergelijke maatregel is voor de
andere soorten niet bruikbaar. Eekhoorn, egel en konijn maken doorgaans alleen gebruik van
zogenaamde “droge” verbindingen. Duikers met doorlopende oevers of loopplanken worden door deze
soorten niet of nauwelijks gebruikt. Het aanbrengen van een kleine faunatunnel (zie afbeelding 2)
vormt voor de wegen die de ecologische verbinding doorsnijden, dan ook de meest geschikte
ontsnipperingsmaatregel voor de doelsoorten (Wansink et al., 2013).

Zoogdieren stellen geen eisen aan het microklimaat binnen in de faunatunnel. Wel vormt (grond)water
in de tunnel of dichte vegetatie voor de in- en uitgang een belemmering voor het gebruik ervan.
Rechthoekige tunnels hebben voor alle diersoorten de voorkeur, aangezien rechte wanden een betere
geleiding vormen dan  ronde wanden en er een groter loopoppervlak beschikbaar is. Op de bodem van
de tunnel moet een laagje grond worden aangebracht (minimale dikte 5 cm).
Om een breder loopvlak in een ronde buis te verkrijgen moet meer grond op de bodem aangebracht
worden. Bij gelijke overgebleven hoogte heeft een ronde buis van 1,4 m1 en 1,6m1 respectievelijk een
grondbreedte van  1,3m1 en 1,4m1. De gelijkwaardige rechthoekige duiker hebben respectievelijk een
breedte van 1,50 en 1,75 meter. Daarbij is het nadeel van een ronde buis dat deze hoger is dan de
rechthoekige duiker voor dezelfde functie. Dit kan problemen met het grondwater tot gevolg hebben en
de ruimte tussen de kabels en leidingen. Het voordeel van een ronde buis is dat deze sleufloos
aangebracht kan worden.
Het talud richting de in- en uitgang van de tunnel mag een maximale helling hebben van 1:4. Het
toepassen van een  tunnel met openingen op maaiveldhoogte (rooster, bananenprofiel etc.) is mogelijk
als ontsnipperingsmaatregel voor de doelsoorten.
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De eekhoorn is een dagactieve soort en is gebaat bij lichtinval in de tunnel. Voor de afmetingen van de
faunatunnel gelden daarom dezelfde richtlijnen als in de Leidraad Faunavoorzieningen bij
Infrastructuur (Wanskink et al., 2013) zijn geformuleerd voor amfibieëntunnels, zie tabel 1.

Tabel 1: Minimale afmetingen van amfibieëntunnels, gerelateerd aan het type tunnel en de lengte van
de tunnel (bron: Wansink et al., 2013). De aangegeven afmetingen zijn van toepassing voor tunnels
zonder “open” bovenkant en zonder lichtputten/-koepels in de te overspannen afstand.

Type constructie Lengte van de tunnel

< 10 meter 10-20 meter 20-30 meter 30-40 meter

Rechthoekige, gesloten tunnel:
Breedte:
Hoogte:

0,4-0,5 meter
0,4-0,5 meter

1,0 meter
0,75 meter

1,5 meter
1,0 meter

1,75 meter
1,25 meter

Buis (diameter) 0,6 meter 1,0 meter 1,4 meter 1,6 meter

Afbeelding 4: Principe van een kleine faunatunnel als ontsnipperingsmaatregel voor wegen (bron:
Wansink et al., 2013).

Ontsnipperingsmaatregelen zijn in de regel onlosmakelijk verbonden met kerende maatregelen: rasters
voorkomen, dat dieren toch alsnog de weg op gaan om over te steken en alsnog worden aangereden.
in de stedelijke context waarin deze ecologische verbinding wordt gerealiseerd, is het plaatsen van
sluitende rasters welhaast onmogelijk en naar verwachting ook niet wenselijk door omwonenden. Dit
betekent dat de geleiding van dieren naar de faunatunnels door middel van realisatie van een zoveel
mogelijk aaneengesloten, opgaande, beschutting biedende vegetatie zeer belangrijk is, om de dieren
daadwerkelijk gebruik te laten maken van de tunnels. Vlakbij de tunnelingang kan aansluitend op de
tunnelmonden mogelijk wel een geleidende constructie worden gemaakt in de vorm van een
geleidingswand (zie afbeelding 5 voor een impressie).
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Afbeelding 5: Voorbeeld van geleiding richting een faunatunnel (bron: Aco Pro).

Speciaal aandachtspunt bij het aanbrengen van faunatunnels in de bebouwde kom vormt de
toegankelijkheid van de tunnel voor kinderen. Het moet onmogelijk zijn, dat kinderen de tunnel in
kunnen kruipen en erin vast kunnen komen te zitten. Wanneer gekozen wordt voor een tunnel met een
diameter groter dan 0,4 meter, dan dient daarom een rooster voor de ingang van de tunnel geplaatst te
worden. Door de opening(en) in het rooster zo klein mogelijk te kiezen in relatie tot de doelsoorten,
wordt ook voorkomen dat honden de tunnel in gaan.

3.2.2 AMFIBIEËN

Biotoopvoorkeuren
De alpenwatersalamander is als doelsoort gekozen voor het beschrijven van de biotoopvoorkeuren
van de doelsoortgroep amfibieën. In een stedelijke omgeving zijn daarnaast ook algemenere soorten
als gewone pad, bruine kikker en kleine watersalamander te verwachten. De alpenwatersalamander
zal echter de meest hoge eisen stellen aan de biotopen waarbinnen hij kan voorkomen.

De alpenwatersalamander komt momenteel alleen voor in het meest noordelijke deel van het
deelgebied 3, in het beekdal van de Groote Beek. Alpenwatersalamanders komen voor in bosgebieden
en in kleinschalige, afwisselende landschappen met een dooradering van struweel, houtsingels en
heggen. Parken en tuinen vormen in stedelijke omgevingen ook geschikt leefgebied. De
alpenwatersalamander stelt geen hoge eisen aan zijn voortplantingswater. Bospoelen, tuinvijvers,
sloten en vennen vormen geschikte voortplantingswateren voor de alpenwatersalamander, mits er
geen vis aanwezig is.

De afstand waarover amfibieën migreren, is beperkt. Jaarlijks kunnen zij enkele honderden meters tot
maximaal circa 1,5 km afstand overbruggen (Wansink et al., 2013). Kolonisatie van nieuw leefgebied is
dan ook alleen mogelijk, wanneer er in de zone tussen twee geschikte leefgebieden eveneens
geschikte land- en waterbiotopen worden aangelegd. Voor de ecologische verbinding Henri
Dunantpark-Aanschotse Beemden betekent dit, dat er lijnvormige, opgaande, beschutting biedende
vegetatie dient te worden aangelegd in de vorm van houtsingels, struweel of heggen. Een soortenrijke,
grazige vegetatie binnen de verbindingszone garandeert daarnaast de aanwezigheid van voldoende
insecten, die als voedsel dienen voor amfibieën.
Een geschikte verbindingszone bestaat naast landbiotoop ook uit geschikte voortplantingswateren. Dit
kan een reeks van poelen en/of sloten zijn. De wateren liggen idealiter niet verder uiteen dan circa 400
meter en hebben een minimale doorsnede van 20-30 meter (wateroppervlak). Zoninstraling is van
belang voor snelle opwarming van het water (gunstig voor het ontwikkelen van eitjes en larven) en
voor de groei van waterplanten, waarop eitjes kunnen worden afgezet). De noordoever dient daarom
zou flauw mogelijk aangelegd te worden (maximale helling 1:2, bij voorkeur groter dan 1:3). De
wateren dienen permanent watervoerend te zijn, al is het incidenteel (eens in de drie tot vijf jaar)
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droogvallen van een water in de nazomer geen probleem (www.ravon.nl). Ten slotte is het, in de
stedelijke context, raadzaam om zoveel mogelijk te voorkomen dat de wateren worden betreden door
honden of dat er op de oevers hondenpoep blijft liggen wat zorgt voor vervuiling van het water. Door
het “slim” aanbrengen van opgaande vegetatie langs de wateren kan hierin worden gestuurd.

Afbeelding 6: Principe van een amfibieënpoel (bron: Kragten).

Ontsnipperingsmaatregelen onder wegen
Ook voor amfibieën kunnen ondergrondse voorzieningen getroffen worden als
ontsnipperingsmaatregel voor infrastructuur. Amfibieën stellen daarbij wel eisen aan het microklimaat
van de voorziening. Zij houden niet van plotselinge temperatuurverschillen, zodat een open goot de
voorkeur heeft. Metalen constructies zijn om dezelfde reden niet geschikt voor amfibieën. Bovendien
dient er voldoende lichtinval in de tunnel te zijn. Voor gesloten tunnels gelden daarom de richtlijnen
zoals opgenomen in tabel 1 in de voorgaande paragraaf.
Anders dan grondgebonden kleine zoogdieren maken amfibieën wel gebruik van  “natte”
voorzieningen. Duikers met doorlopende oevers of loopplanken zijn voor amfibieën wel functioneel als
ontsnipperingsmaatregel (mits ze voldoen aan de afmetingsrichtlijnen). Net als voor grondgebonden
zoogdieren geldt dat een laagje grond op de bodem van de voorziening aanwezig dient te zijn.
Amfibieën kunnen anders uitdrogen, aangezien beton vocht aan het lichaam van amfibieën onttrekt en
met name jonge dieren hierdoor worden vastgezogen en sterven. Vanwege het grotere loopoppervlak,
gaat de voorkeur uit naar rechthoekige voorzieningen (Wansink et al., 2013).

Voor amfibieën is een goede geleiding naar de faunatunnel nog meer van belang dan voor
grondgebonden zoogdieren. Amfibieën hebben namelijk sterk de neiging om geleidende structuren te
volgen en bij “gaten” in de geleiding gewoon rechtdoor te lopen. Vochtige omstandigheden, zoals
oevervegetaties, vormen geschikte geleiding en daarom geschikte vegetaties om een faunatunnel op
aan te sluiten. Ook opgaande, lijnvormige vegetaties zijn geschikt als geleiding voor amfibieën. Nabij
de tunnelmonden dient de geleidende vegetatie aangevuld te worden met een geleidingswand (zie
afbeelding 3 voor een impressie). Deze geleidingswand wordt bij voorkeur aangevuld met haakse
geleidingsplaten bij de tunnelingangen (zie afbeelding 7), om te voorkomen dat amfibieën parallel aan
de geleidingswand rechtdoor de tunnelingang voorbij lopen.

Tot slot geldt ook voor voorzieningen voor amfibieën, dat bij de toepassing van grotere tunnels
voorzieningen getroffen moeten worden om te voorkomen dat kinderen in de tunnel kunnen kruipen en
vast kunnen komen te zitten.
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Afbeelding 7: Principe haakse geleiding voor amfibieën bij de tunnelmonden (bron: Kragten).

3.2.3 RESUMÉ ECOLOGISCHE UITGANGSPUNTEN
Uit de beide voorgaande subparagrafen blijkt, dat de inrichtingseisen die de beide doelsoortgroepen
stellen aan de ecologische verbinding met elkaar overeenkomen. Zowel grondgebonden kleine
zoogdieren als amfibieën zijn gebaat bij het aanbrengen van opgaande, structuurrijke vegetatie binnen
de verbindingszone die met name in de meer intensief gebruikte delen van de verbindingszone
beschutting biedt. Dergelijke vegetaties vormen tevens een goede geleiding naar de
ontsnipperingsmaatregelen onder de wegen die de verbindingszone doorsnijden. Het aanbrengen van
open water en het extensiveren van het graslandbeheer binnen de verbindingszone zijn eveneens
gunstig voor de doelsoorten. Voor amfibieën ontstaan hierdoor geschikte voortplantingswateren,
waardoor een doorgaand leefgebied ontstaat en de migratiekansen verbeteren. Extensief grasland
zorgt voor een grotere kruidenrijkdom en een toename van insecten en daarmee voor een groter
voedselaanbod voor  egel, konijn en amfibieën.

Het aanbrengen van kleine faunatunnels onder de Tempellaan, Sartrelaan en Aanschot vormt voor alle
doelsoorten een geschikte ontsnipperingsmaatregel. Alle doelsoorten maken, mits goed ontworpen en
aangelegd, gebruik van dergelijke voorzieningen.
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4 ONTWERP
Het schetsontwerp voor de ecologische verbinding Henri Dunantpark-Aanschotse Beemden is
opgenomen in bijlage 1. De principeprofielen  In dit hoofdstuk is een beknopte toelichting gegeven op
het ontwerp en de ontwerpafwegingen.

Het opgestelde ontwerp sluit aan op de bestaande landschappelijke structuren die in het plangebied
aanwezig zijn. Er wordt aangesloten op en gebruik gemaakt van bestaande groenzones, opgaande
vegetatiestructuren, greppels en watergangen. Deze landschappelijke structuren worden
geoptimaliseerd en aangevuld ten behoeve van de realisatie van geschikte biotopen voor de
verschillende doelsoorten. De landschappelijke beleving van het gebied verandert nauwelijks, al zullen
de meer cultuurlijke delen van het plangebied een iets natuurlijker uitstraling krijgen.

4.1 NATUURONTWIKKELING

4.1.1 HENRI DUNANTPARK-TEMPELLAAN
Vanuit de vijver in het Henri Dunantpark wordt in noordwestelijke richting een laagte aangebracht
richting de ventweg aan de zuidzijde van de Tempellaan. Bestaande bomen in het park blijven
gehandhaafd door de laagte op voldoende afstand aan te brengen. De laagte krijgt een diepte van
maximaal 0,75m1 met flauwe taluds 1:5-1:10. Langs de laagte wordt op de open plaatsen plaatselijk
opgaande beplanting aangebracht, die beschutting en geleiding biedt voor de doelsoorten. Ongeveer
halverwege de bestaande vijver en de ventweg is een poel voorzien. Gezien de diepte van het
grondwater moet deze poel minimaal 2 meter diep worden aangelegd om te garanderen dat deze poel
gedurende het grootste deel van het jaar water bevat. Om de poel aantrekkelijk te maken voor
amfibieën en de kans zoveel mogelijk te vergroten dat daadwerkelijk trek van amfibieën naar de poel
plaatsvindt, dient de poel een wateroppervlakte van circa 600m2 te krijgen.

Om een optimaal – met name voor amfibieën – veilige faunaverbinding te verkrijgen tussen de
Tempellaan en de vijver van het Henri Dunantpark  worden in het voet- en fietspad in het Henri
Dunantpark en in het voet- en fietspad langs de Tempellaan roostergoten gelegd. Omdat de
verkeersintensiteit van het Henri Dunantpark vrij laag is, kan met een goede aansluiting van de laagtes
in het terrein de roostergoot mogelijk vervallen. Echter tijdens de trek van de amfibieën bestaat de
kans dat meerder amfibieën vertrapt of overreden worden. Dit zal voor een negatieve publieke reactie
zorgen.

Afhankelijk van de diepte- en locatieligging van de riolering kan de ventweg langs de Tempellaan
worden omgevormd tot een natte greppel met, net als de poel, een minimale diepte van 2 meter. De
mogelijkheid om de rioolleiding te verleggen onder het voet- en fietspad  kan nader bekeken worden.
De bestaande laanbeplanting van populieren blijft gehandhaafd als geleiding voor de doelsoorten. Als
extra geleiding en afscheiding met de rijweg van de Tempellaan wordt aan de noordzijde van de
greppel  struweel aangebracht.

De maatregelen die genomen worden, dienen hoofdzakelijk als de natte verbindingszone vanaf de
faunapassage onder de Tempellaan (zie paragraaf 4.2) naar de vijvers in het Henri Dunantpark. Deze
vijver wordt, door diverse reeds geplande aanpassingen aan de oevers, beter geschikt gemaakt als
voortplantingsbiotoop voor amfibieën.  De droge verbindingszone voor kleine zoogdieren begint c.q.
eindigt bij de faunapassage onder de Tempellaan. De kleinere zoogdieren verspreiden zich van hieruit
in het Henri Dunantpark, dat reeds geschikt biotoop biedt voor de doelsoorten.

4.1.2 PARK AANSCHOT-SARTRELAAN
Vanaf de onderdoorgang onder de Tempellaan (zie paragraaf 4.2) wordt in het gazon aan de John
Miltonlaan een langzaam oplopende laagte aangebracht. Deze laagte fungeert als fuik richting de
passage en als geleiding naar de ecologische zone die in het Park Aanschot wordt gerealiseerd.
Aangezien dieren het fietspad tussen George Orwelllaan en Tempellaan moeten kruisen om vanuit dit
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gazon het park te bereiken, wordt in dit fietspad een roostergoot gelegd. Dit voorkomt dat – met name
– amfibieën op het fietspad worden aangereden.

In het Park Aanschot wordt aangesloten op de bestaande greppel met houtwal  die vanaf het fietspad
George Orwelllaan-Tempellaan in noordwestelijke richting loopt tot aan het Blixemboschpad. Dit is een
oude landschappelijke structuur die gehandhaafd blijft. Deze greppel en de greppel langs het
Blixemboschpad en Opaal worden verruimd en verdiept, waarbij de bestaande opgaande begroeiing
gespaard en verder aangevuld wordt. Het zuidelijke deel van de bestaande greppel langs het
Blixemboschpad vanaf de verbindingszone tot aan de Tempellaan wordt verondiept, zodanig dat deze
voor amfibieën en kleine zoogdieren niet aantrekkelijk is om in op te trekken.

Ten behoeve van de alpenwatersalamander worden binnen dit deel van de ecologische
verbindingszone twee verdiepingen in de greppel aangelegd met een minimale diepte van 2 meter,
zodanig dat deze geregeld watervoerend zijn. De verdiepingen dienen zodanig van grootte te zijn dat
ze van grotere afstand waarneembaar zijn voor de amfibieën. De verbindingszone wordt op meerder
locaties door struweelbeplanting begeleid. Om te voorkomen  dat de natte locaties worden betreden
door honden worden deze locaties enigszins afgeschermd door struweel. Ook wordt een raster
geplaatst om te voorkomen dat honden in de natte delen zwemmen of er hondenpoep in de (oevers
van de) natte delen terecht komt.

Op dit deel van de ecologische verbindingszone lopen de natte en droge verbindingszones ongeveer
op gelijke  locatie. Als aanvullend onderdeel in de droge verbindingszone kan de tweede bestaande
greppel met houtsingel opgewaardeerd worden.

4.1.3 AANSCHOTSE BEEMDEN
In het meest noordelijke deelgebied van de ecologische verbinding, ten noorden van de Sartrelaan,
wordt tussen de faunatunnel onder de Sartrelaan en de bestaande poel in de bosschage de verbinding
versterkt door begeleidende beplanting. De bestaande poel wordt verruimd en verdiept, zodat deze
jaarrond water bevat, maar ook vrij gemaakt, zodat licht kan toetreden. Daartoe moet een gedeelte van
de bosschage gerooid worden. Dit wordt een belangrijke stapsteen in de ecologische verbinding omdat
op deze locatie een grote poel gerealiseerd kan worden en deze ongeveer op de helft van de
verbindingszone ligt. Door het aanbrengen van aansluitende laagtes in het terrein kan de verbinding
tussen de verschillende elementen geoptimaliseerd worden.
Vanuit de poel wordt de ecologische verbinding in de vorm van drie “takken”  aangelegd: een tak ten
westen van het volkstuinencomplex, een tak door het volkstuinencomplex en één tak ten noordoosten
van het volkstuinencomplex.

De tak van de ecologische verbinding ten westen van het volkstuinencomplex loopt via de bestaande
greppel langs het volkstuinencomplex en de waterloop langs de Aanschot. Voor beide locaties is de
ruimte beperkt. Halverwege de verbinding wordt de greppel langs het volkstuinencomplex verbreedt en
verdiept om een nattere zone te ontwikkelen.  Daartoe moet een gedeelte van de bosschage gerooid
worden.. Voor aanpassingen aan de diepte of breedte voor de waterloop langs de Aanschot is
onvoldoende ruimte aanwezig in de wegberm. Door middel van een extensiever beheer kan in en
langs deze greppel enige ruigte tot ontwikkeling komen, die de greppel beter geschikt maakt als
geleidend element voor de doelsoorten.

De tweede tak van de ecologische verbinding betreft een alternatief door het volkstuinencomplex. De
ruimte rondom de aanwezige greppel is grotendeels beperkt zodat verruiming en verbreding niet tot de
mogelijkheden behoren. Aangepast beheer kan dit alternatief optimaliseren.
In deze verbinding worden op een drietal plaatsen vernattingspunten gerealiseerd. Enige ruimte voor
een verbreding en verruiming is mogelijk in de greppel langs het volkstuinencomplex aan de
zuidwestelijke hoek. Verder worden twee natte laagtes aangelegd: ter hoogte van de overgang Victor
Hugolaan-Rabelaislaan en ter hoogte van de Aanschot. De laagtes krijgen een minimale diepte van 1
meter. Daar het maaiveld in dit deel van het plangebied iets oploopt, zal er echter niet jaarrond water
aanwezig zijn in deze laagtes.

De derde tak, noordoostelijke van het volkstuinencomplex  is alleen geschikt te maken als droge
verbindingszone. Als gevolg van de hoge ligging van dit deel van het volkstuinencomplex is het niet
mogelijk enige vorm van vernatting te realiseren. Verruiming en verbreding van de bestaande greppel,
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versterkt door aangepast beheer van de greppel zal het functioneren als droge verbindingszone
verbeteren. Extra aanplant van struweelbeplanting is een aanbeveling.

Alle drie de takken sluiten aan op de waterloop langs de Aanschot. Voor aanpassingen aan de diepte
of breedte van deze waterloop is onvoldoende ruimte aanwezig in de wegberm. Door middel van een
extensiever beheer kan in en langs deze greppel enige ruigte tot ontwikkeling komen, die de greppel
beter geschikt maakt als geleidend element voor de doelsoorten. Bestaande duikers worden
opgeschoond.

Ten oosten van Aanschot 71 is ruimte aanwezig voor realisatie van een tweede poel binnen dit deel
van de ecologische verbindingszone. Deze poel wordt gerealiseerd in de directe nabijheid van de
faunapassage onder de Aanschot en heeft zo een aantrekkende werking voor amfibieën vanuit het
natuurgebied ten noorden van de weg.  Amfibieën worden zo optimaal gestimuleerd om daadwerkelijk
gebruik te maken van de ecologische verbinding richting Henri Dunantpark.

Ten noorden van de Aanschot sluit de ecologische verbinding aan op bestaand natuurgebied in de
Aanschotse Beemden. Langs het voet-/fietspad aan de oostkant hiervan loopt een waterloop die water
bevat. Door het realiseren van een natuurvriendelijke oever langs deze diep ingesneden waterloop
wordt deze aantrekkelijker voor amfibieën en kleine zoogdieren. De water- en oeverbegroeiing die in
een natuurvriendelijke oever tot ontwikkeling komt, biedt beschutting en ei-afzetplekken voor amfibieën
en trekt tevens insecten aan, die als voedsel dienen voor kleine zoogdieren en amfibieën.

4.2 ONTSNIPPERINGSMAATREGELEN
Binnen de ecologische verbinding zijn op drie locaties voorzieningen onder de rijweg noodzakelijk ten
behoeve van de realisatie van een veilige oversteek van deze wegen door dieren. Het betreft een
kruising met de Tempellaan, Sartrelaan en de Aanschot.
Daarnaast zijn voor de kruisingen met losstaande voet- en fietspaden minder ingrijpende maatregelen
nodig voor de realisatie van een veilige oversteek van voornamelijk amfibieën. Het betreft het voet- en
fietspad in het Henri Dunantpark, langs de Tempellaan en in het Aanschotpark.

4.2.1 HENRI DUNANTPARK-TEMPELLAAN

Roostergoten
Om een optimale – met name voor amfibieën – veilige faunaverbinding te verkrijgen tussen de
Tempellaan en de vijver van het Henri Dunantpark  worden in het voet- en fietspad in het Henri
Dunantpark en in het voet- en fietspad langs de Tempellaan roostergoten gelegd. Omdat de
verkeersintensiteit van het Henri Dunantpark vrij laag is, kan met een goede aansluiting van de laagtes
in het terrein de roostergoot mogelijk vervallen. Echter tijdens de trek van de amfibieën bestaat de
kans dat meerder amfibieën vertrapt of overreden worden. Dit zal voor een negatieve publieke reactie
zorgen.

Beide voorzieningen hebben een lengte van 10 meter.  De lengte van de roostergoot is ook 10 meter
ondanks dat het voet-fietspad maar 3 meter breed is. Hierdoor liggen de ingangen van de roostergoot
verder van het pad af,  wat de veiligheid van de amfibieën maar ook de wandelaars en fietsers ten
goede komt.
De hoogte van de roostergoten bedraagt circa 0,50-0,65m1. Door de geringe hoogte is het mogelijk
om de roostergoten boven de bestaande kabels- en leidingen aan te brengen.
Voor de roostergoot in het park wordt een roostergoot met openingen gekozen. Bij het voet- en
fietspad langs de Tempellaan wordt ter plaatse van de voetpad- en fietspad gekozen voor een
gesloten roostergoot. De delen buiten het voet- en fietspad wordt uitgevoerd als een roostergoot met
openingen. Deze maatregel wordt genomen ivm met de zoutbestrijding van de openbare wegen.

Faunatunnel
Voor deze ecologische verbinding is de passage van de Tempellaan de langste en de meest kritische.
De lengte die nodig is om aan beide zijden een goede, veilige toegang te realiseren, is minimaal 30
meter (afhankelijk van de ligging van de rioolleiding aan de noordzijde van de Tempellaan). Omdat er
geen mogelijkheden zijn om lichtkoepels aan te leggen ter onderbreking van de faunatunnel, wordt
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gekozen voor de grotere variant van de rechthoekige duiker: een faunatunnel met hoogte 1,25m1 en
breedte 1,75m1. Op de bodem wordt een leeflaag (grond) van minimaal 0,05 meter aangebracht. De
realisatie zal middels een open sleuf uitgevoerd moeten worden (afsluiting Tempellaan). De toegangen
worden met struikbeplanting afgeschermd vanaf de Tempellaan. Voor de veiligheid worden de
openingen van de duiker voorzien van roosters.

4.2.2 PARK AANSCHOT-SARTRELAAN

Roostergoten
In dit deelgebied worden op vier locaties roostergoten aangebracht. Bij de kruising met het voet- en
fietspad in het verlengde van de George Orwelllaan wordt een roostergoot met een lengte van 10
meter aangelegd. Ter plaatse van het voet- en fietspad wordt een gesloten roostergoot aangebracht
ivm. de zoutbestrooiing van de openbare wegen. Voor het overige deel kan de roostergoot met
openingen gebruikt worden.
Voor de kruising met het halfverhard wandelpad tussen de bestaande houtsingels wordt een
roostergoot (lengte 5m1) met openingen aangebracht.
Bij de kruising met de twee halfverharde paden en het voet-/fietspad in het middengedeelte van het
park wordt over een lengte van 10m1 een roostergoot met openingen aangebracht.
De hoogte van de roostergoten bedraagt circa 0,50-0,65m1. Door de geringe hoogte is het mogelijk
om de roostergoten boven de bestaande kabels- en leidingen aan te brengen.

De bestaande duikers in de greppel blijven gehandhaafd, maar worden opgeschoond.

Faunatunnel
Om een voldoende afstand tussen de ingangen van de faunatunnel en de Sartrelaan te krijgen is een
faunatunnel van minimaal 25 meter noodzakelijk. Gekozen wordt voor een rechthoekige duiker met
een hoogte van 1,0 meter en een breedte van 1,50 meter. Op de bodem wordt een leeflaag (grond)
van minimaal 0,05 meter aangebracht. De realisatie zal middels een open sleuf uitgevoerd worden. De
toegangen worden aan beide zijde met struikbeplanting afgeschermd van de Sartrelaan.

4.2.3 AANSCHOTSE BEEMDEN

Faunatunnel
In het verlengde van de noordelijk van de Aanschot, haaks op deze weg gelegen waterloop wordt
onder de Aanschot een faunatunnel van 17 meter aangelegd. Voor de uniformiteit is gekozen voor een
rechthoekige duiker met een hoogte van 1,0 meter en een breedte van 1,50 meter. De faunaduiker
wordt met een overdiepte van 0,05 meter aangebracht t.o.v. de bodem van de waterloop. Hierdoor zal
de bodem verzanden en zodoende een leeflaag realiseren. De leeflaag kan ook direct bij de aanleg
worden aangebracht, indien gewenst. In deze faunatunnel zal het merendeel van het jaar water staan.
Er vindt geen afschermende beplanting plaats omdat er langs de weg onvoldoende ruimte aanwezig is.
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Bijlage 2 PROFIELEN
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