
Mobiliteit en economie:
 Beperken hinder door minimalise-• 
ren aantal buitendienststellingen 
van het spoor

Mobiliteit en economie:
 Realiseren parallelstructuur ter • 
voorkoming van sluip- en land-
bouwverkeer door Ritsumasyl
 Voorkomen bouwverkeer door de • 
dorpen door het voorschrijven van 
bouwroutes.
 Fietsers ongelijkvloers kruisen met • 
bouwverkeer

Natuur & Ruimte:
Landart• 

Water & Bodem:
 Hergebruik van grond afkomstig • 
uit provinciale projecten (Grip op 
Grond) 
 Zoute grond niet afvoeren maar • 
opslaan in een tijdelijk depot 
 Op natuurlijke en energieneutrale • 
wijze ontzilten van zoute grond in 
depot door middel van specifiek 
ingericht watersysteem
 Hergebruik ontzilte grond in het • 
project. Bijvoorbeeld Landart.
 Door hergebruik van grond beper-• 
ken van grondtransport
 Toepassen onderhoudsarme • 
natuurlijke kruidenvegetatie in 
bermen

Natuur & Ruimte:
 Landschappelijke inpassing door • 
het toepassen van groene natuur-
lijke taluds

Water & Bodem:
 Regenwater afkomstig van verhard • 
oppervlak afkoppelen van riolering
 Toepassen zeer open asfalt beton • 
(ZOAB) en lozing wegwater in de 
berm
 Duurzame afwikkeling van • 
opgevangen regenwater en (zout) 
grondwater. Bijvoorbeeld door het  
mogelijk toepassen van grindkof-
fers, WADI’s of terugbrengen in de 
bodem. 

Natuur & Ruimte:
 Droge faunapassages (smalle • 
loopstroken voor grondgebonden 
zoogdieren)  parallel aan de spoor-
lijnen Leeuwarden - Harlingen en 
Leeuwarden – Stavoren. 
 Natte faunapassage (doorgang • 
voor vis via waterlopen van mini-
maal 4 m breed) bij de Boksumer 
Soal. 

Materiaal:
 Toepassen 100% duurzaam • 
geproduceerd hout (FSC) voor tij-
delijke constructies in de bouwfase 
(betonbekistingen) en definitieve 
constructies 
Beperken toepassing PVC• 
 Toepassen aanvullende richt-• 
lijnen voor betonconstructies 
(CUR-100%) waardoor geen 
verontreinigende en onderhoudsin-
tensieve coating noodzakelijk is 
 Hergebruik vrijkomende materialen • 
opruimen vervallen N31 Hendrik 
Algraweg

9) Materiaal:
 Toepassen natuurlijke poldercon-• 
structie met Mixed-In-Place (MIP) 
wanden.  Dit resulteren onder 
andere in:
minder grondverzet• 
minder betonconstructies• 
 minder stalen damwandconstruc-• 
ties
geen kunststof folieconstructies• 
kleiner ruimtebeslag• 
gebruik gebiedseigen grond• 

Energie:
 CO2 ladder ProRail selectiecrite-• 
rium in aanbestedingsfase
 Afsluiten groen energiecontract • 
voor de pompen in de pompkel-
ders
LED verlichting• 

Proces:
 De principes van Duurzaam • 
Bouwen zijn van toepassing 
conform de minimum criteria van 
PIANOO opgesteld door Agent-
schap NL http://www.pianoo.nl/
dossiers/duurzaam-inkopen-1/
duurzaam-inkopen-in-gww 
 Samen met de Aannemer zoeken • 
naar duurzame optimalisaties

Natuur & Ruimte:
Geluidsreducerend asfalt• 
Watercompensatie • 
Weidevogelscompensatie• 
Natuurvriendelijke oevers• 
 Alleen verlichting rond “knopen” ter • 
bescherming ecologische verbin-
dingszones

Mobiliteit & Economie:
 Samenwerken met onderwijsinstel-• 
lingen en bieden van stageplaat-
sen
 Creëren van werkgelegenheid • 
door inzetten van mensen met 
een grote(re) achterstand tot de 
arbeidsmarkt door de Aannemer
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