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Aandacht voor natuur bij 
verbreding A12 Ede - Grijsoord

‘Rijkswaterstaat toont lef door los te laten’

Jan Willem Burgmans is teamleider Landschap & Ecologie 
bij Heijmans. De aannemer kreeg van Rijkswaterstaat grote 
vrijheid bij de ontwikkeling van natuurmaatregelen.

‘Hoewel Rijkswaterstaat ons vroeg om aantasting van natuur  
te minimaliseren is het van begin af aan ons doel geweest  
om de natuur rond de A12 te verbeteren ten opzichte van de 
huidige situatie. Er werden enkele harde eisen gesteld, maar 
voor aanvullende maatregelen mochten we zelf met voorstellen 
komen. 

We hebben de verplichting om 20 hectare natuur langs de 
snelweg te verbeteren. Als extra maatregel knopen we daar nog 
eens 20 hectare heideterrein aan vast, waardoor het leefgebied 
van met name de zeldzame reptielen stevig wordt uitgebreid. 
Via de bermen van de A12 worden verschillende leefgebieden 
met elkaar verbonden. Op deze manier wordt de A12 niet alleen 
een betere verbinding voor automobilisten, maar ook voor 
zandhagedissen, gladde slangen, hazelwormen en levendbaren-
de hagedissen.

Ook voor de boommarter treffen we extra maatregelen.  
Houten goten bovenop de signaleringsborden verbinden 
op twee locaties de beide kanten van de snelweg. Zo kan de 
schuwe boommarter veilig de snelweg oversteken. Speciaal 
aangepaste hekken en dode bomen zorgen ervoor dat de dieren 
naar de juiste plek worden geleid. Voor dassen leggen we vier 
tunnels aan onder de snelweg. Rijkswaterstaat vroeg er mini-
maal één, maar op advies van de Zoogdiervereniging hebben  
we dat aantal opgehoogd.

Omdat we de weg na de verbreding lange tijd voor 
Rijkswaterstaat gaan beheren, zullen we de natuurmaat regelen 
ook tot 2030 blijven monitoren.

Rijkswaterstaat hee het lef gehad om de aannemer zelf met 
passende natuurmaatregelen te laten komen. Dat is een compli-
ment waard. En het maakt het werk voor ons een stuk leuker en 
uitdagender.´

 Foto: Ronald Stiefelhagen / Passion4Photography

Rijkswaterstaat



Unieke natuurwaarde
Rijkswaterstaat erkent de grote natuurwaarde van het gebied. 
Daarom hee Rijkswaterstaat aannemers in het offertetraject  
uit gedaagd om extra aandacht te besteden aan de unieke natuur-
waarden van het gebied, bovenop de contractuele verplichtingen.

Natuurmaatregelen
Diverse maatregelen zorgen ervoor dat de natuur rondom het tracé 
zo veel mogelijk behouden blij. Enkele voorbeelden:
• De nieuwe bermen worden natuurvriendelijk ingericht, zodat 

diverse diersoorten zoals de gladde slang en de zandhagedis er 
kunnen blijven leven.

• Verspreid langs de snelweg worden vijf heidecorridors gereali-
seerd voor reptielen om geïsoleerde leefgebieden direct langs  
de weg met elkaar te verbinden met verder van de weg gelegen 
heidegebieden.

• Onder de A12 komen extra doorgangen voor dieren: een 
faunatunnel en vier dassentunnels.

• Het nieuwe spoorviaduct krijgt faunaverbindingen boven-  
en onderlangs.

• Over de A12 komen twee boommarterbruggen.
• De bomen die plaats moeten maken voor de weguitbreiding 

worden grotendeels herplant  in de bermen langs het tracé. 
Rijkswaterstaat hee hiervoor de samenwerking gezocht met 
natuurbeheerders en grondeigenaren. 

De natuurmaatregelen van aannemer Heijmans zijn ontwikkeld  
in samenwerking met organisaties die thuis zijn in de flora en  
fauna van het gebied rondom de A12: EcoGroen, stichting 
Reptielen-, Amfibieën- en Vissenonderzoek Nederland (RAVON)  
en de Zoogdiervereniging. Deze maatregelen leiden tot een 
landschappelijke en ecologische inbedding in het omringende 
landschap.

Resultaat
De maatregelen leiden tot de volgende resultaten:
• Behoud en versterking van de natuur (zowel dieren als planten) 

rondom het traject. 
• Oversteekplaatsen voor dieren onder of boven de weg.

Rijkswaterstaat werkt aan een betere doorstroming van het verkeer en de 
bereikbaarheid van de regio. Hiervoor verbreedt Rijkswaterstaat de A12  
tussen Ede en knooppunt Grijsoord.  

Creatieve oplossingen komen natuur ten 
goede

Senior Eco-Engineer Victor Loehr legt uit waarom de 
natuur bij deze wegverbreding centraal staat en hoe 
Rijkswaterstaat daar invulling aan gee.

‘De Veluwe is een zogeheten Natura 2000-gebied. Dat betekent 
dat de natuur in het gebied van internationaal belang is. Zo 
hee de Veluwe bijvoorbeeld veel stuifzandheide, wat in de rest 
van Europa niet veel voorkomt. En er leven zeldzame diersoor-
ten als de nachtzwaluw, zwarte specht en de roodborsapuit.

De Nederlandse en Europese natuurwetgeving beschermen de 
Veluwe tegen verstoring van de natuur. Zo moet onze opdracht-
nemer bijvoorbeeld zorgen dat reptielen in de wegberm wor-
den verplaatst voordat hij de weg gaat verbreden. Maar natuur 
is op de Veluwe zo belangrijk dat we de aannemers, tijdens de 
aanbesteding, hebben uitgedaagd om méér te doen. Niet door 
detaileisen te stellen, maar vooral door ruimte te geven voor 
creatieve oplossingen en hen actief uit te dagen deze ruimte te 
gebruiken.

De winnende offerte van Heijmans hee een vindingrijke 
combinatie gevonden tussen prijs en kwaliteit. Door werk-
zaamheden slim te combineren is er ruimte voor bij voor beeld 
nieuw, extra leefgebied voor reptielen en voor boommarter-
bruggen, zonder dat dit het prijskaartje enorm opdrij. Een 
voorbeeld: de zijkanten van het spoorviaduct worden in een 
eerdere fase gebruikt door het wegverkeer en later om  gevormd 
tot faunaverbindingen.’

maatregel 03 en 27
Verkeersportaal met 
boommarterbrug.

(km 112.830, 119.100)

maatregel 01
Beplanting Bovenbuurtweg-Landgoed Hoekelum, 
met aansluiting op Viaduct Edeseweg voor 
vleermuizen.

(km 110.570)

maatregel 15, 16, 17 en 18
Kleine faunatunnel, met geoptimaliseerde 
toeleidingen en Onderdoorgang Wijde Veldweg met 
lichoetreding en aangepast talud noordzijde.

(km 115.750 en 115.850)

maatregel 04, 05 en 06
Spoorviaduct, met drie faunapassages 
en aansluiting op reptielencorridor I en II.

(km 113.650)

maatregel 10 en 11
Onderdoorgang Renkumseweg,  
met lichoetreding, aangepast 
talud noordzijde en aansluiting 
reptielencorridor II.

(km 114.270)

maatregel 28 en 29
Viaduct N224 met passage voor reptielen 
onderlangs en fietstunnel N224 noord, 
met passage voor reptielen naar corridor V.

(km 119.650)

maatregel 19, 21 en 24
Ontwikkeling heide.

maatregel 31 en 32
Faunapassages.

maatregel 22 en 23
Verbeteren omgeving
voor recreanten.
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