
Energie:
• Groen energiecontract ketenpark.
• �Reflecterende�witte�dakbedekking�

ketenpark.

Water & Bodem:
• �Opgevangen�regenwater�en�kwel-

water�afkoppelen�van�riolering.
• �Opgevangen�regenwater�bufferen�

en�filteren�in�grindkoffers�en�
afvoeren�naar�oppervlaktewater�
(boezem).

• �Zoet�regenwater�en�zout�kwelwater�
gescheiden�afvoeren.

• �Middels�compartimentering�van�
de�natuurlijke�polder�beperking�
energieverbruik�ten�behoeve�van�
afvoeren�kwelwater.

• �Onderhoudsarme�bermen�door�
toepassing�ecograsmengsel.

  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�het�ophogen�
van�Newtonpark�III�zodat�water�
in�de�polder�efficiënter�(minder�
pompcapaciteit)�kan�worden�afge-
voerd�op�het�oppervlaktewater.�

• �Door�hergebruik�van�grond�beper-
ken�van�grondtransport.

Natuur & Ruimte:
• Geluidsreducerend�asfalt.
• �Watercompensatie�door�realiseren�

brede�bermsloten.
• �Opruimen�diverse�vervuilde�loca-

ties�(sanering).
• �Optimaliseren�bestaande�water-

huishouding.

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.

Materiaal:
• �Door�het�toepassen�van�een�

natuurlijke�polderconstructie�materi-
aalgebruik�beperken.

• Minder�grondverzet.
• Minder�betonconstructies.
• Geen�stalen�damwandconstructies.
• Geen�kunststof�folieconstructies.

Natuur & Ruimte:
• �Landschappelijke�inpassing�door�

het�toepassen�van�groene�natuur-
lijke�taluds.

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.

Materiaal:
• �Toepassen�100%�duurzaam�geproduceerd�

hout�(FSC)�voor�tijdelijke�constructies�in�
de�bouwfase�(betonbekistingen)�en�defini-
tieve�constructies�(remmingswerken).

• �Hergebruik�vrijkomende�damwanden�ten�
behoeve�van�keerwand�langs�het�spoor.

• �Hergebruik�verplaatst�relaishuis�ProRail
• Beperken�toepassing�PVC.
• �Toepassen�aanvullende�richtlijnen�voor�

betonconstructies�(CUR-100%)�waardoor�
geen�verontreinigende�en�onderhoudsin-
tensieve�coating�noodzakelijk�is.�

• �In�de�kade�toepassen�van�Hakorit�drijfgor-
dingen�van�gerecycled�kunststof�in�plaats�
van�tropisch�hardhout.

• �Gebruik�(leegstaande)�loods�voor�opslag�
bouwmaterialen.

• �Hergebruik�vrijkomende�materialen�oprui-
men�vervallen�Newtonlaan�en�Zwettebrug.

• �Hergebruik�vrijkomende�damwanden�
bouwkuip.

Materiaal:
• ��Hergebruik�ketenpark�en�funde-

ringsmateriaal�bouwweg�afkomstig�
van�het�project�A7�Sneek.

• �Tijdelijk�demontabel�ketenpark�
geschikt�voor�hergebruik.

 
Water & Bodem:
• �Hemelwaterafvoer�ketenpark�op�

oppervlaktewater.
 

Mobiliteit en economie:
• �Stimuleren�fietsgebruik�door�

optimaliseren�en�verbeteren�fiets-
structuur.

• �Verminderen�stremming�auto-
verkeer�en�scheepvaart�door�het�
vervangen�van�de�bestaande�brug�
door�een�aquaduct.

Water & Bodem:
• �Regenwater�afkomstig�van�verhard�

oppervlak�en�omliggen�bedrijven�
afkoppelen�van�riolering.

• �First�flush�bufferen,�filteren�in�
WADI�en�afvoeren�naar�oppervlak-
tewater�(boezem).

Energie:
• �Spoormonitoring�op�zonnepanelen.

Materiaal:
• �Filterlaag�onder�onderwaterbeton�

van�hergebruikt�gewassen�spoor-
grind.

Materiaal:
• �Beperken�materiaalgebruik�en�

grondverzet�door�tpepassen�
MIP-wanden�natuurlijke�polder.�
Gebiedseigen�grond�wordt�bouw-
stof.

Energie:
• �Toepassen�LED-verlichting�met�

dimfunctie.
• �Afsluiten�groen�energiecontract�

voor�de�pompen�in�de�pompkel-
ders.

• �Beperken�energieverbruik�pomp-
kelders�door�water�rechtstreeks�te�
lozen�op�de�boezem�en�niet�eerst�
op�de�polder.

• �Aansluiten�op�energie�neutraal�
netwerk.

• �Hergebruik�hout�gekapte�bomen�
(groene�stroom).

impressie�oostelijke�entree
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5.22  beplanting Westelijke Invalsweg

De Westelijke Invalsweg ligt als een soort ‘Parkway’ tussen de groene hellingen van het spoorviaduct 
en de toerit naar het aquaduct. Aan weerszijden wordt een stadsdeel ontwikkeld met bedrijven. De 
beplanting bestaat uit losse bomen en boomgroepen in het gras. De bomen zijn van de eerste orde 
grootte en bestaan uit een combinatie van soorten als eik, wilg, populier, esdoorn, els, iep en berk. In 
gebieden met een folieconstructie mogen geen bomen van de eerste grootte worden toegepast van-
wege het risico dat wortels de folie kunnen beschadigen. 

5.23  bermbeplanting

Voor de beplanting van bermen dient gekozen te worden voor natuurlijke kruidenvegetaties op schrale 
voedselarme ondergrond, gericht op een beheersregime van één maal maaien en afvoeren per jaar. 
Voor de hellingen dient gekozen te worden voor een bodembedekkingsysteem dat erosiebestendig is en 
goed kan dienen als ondergrond voor de nader te bepalen zaadmengsels. Incidenteel kan een andere 
begroeiing worden toegepast als dit vanuit duurzaamheid of ecologie gewenst is.

Duurzaamheidsmaatregelen Aquaduct Westelijke Invalsweg
� Pn.�302917�/�d.d.�05-03-2013

Legenda:
• �Maatregelen�opgenomen�in�

contract.
• �Maatregelen�ingebracht�door�

aannemer.


