
Hoezo verbindingswegen? 

Rein Koningen 

De natuur in Nederlandstaatondergrate druk. Uitbreiding vaninfrastructuur. woningbouwen 
bedrijfsterreinen bedreigen de natuur in toenemende mate. Leefgebieden vanplanten en dieren 
raken hierdoor steeds meer versnipperd en geisoleerd. Dit probleem leidde ertoe, dat in 1990 
het Natuurbeleidsplan werd uitgebracht. Het betekende voor het eersteen offensieve en planma
tige koers in het natuurbeleid. Hoofddoet is eenduurzame instandhouding, herstel en ontwikke
ling van natuurlijke en landschappelijke waarden. De belangrijkste pijler van het Natuurbeleids
plan is de aanleg van een Ecologische Hoofdstructuur. Planologisch is dit beleidvastgelegd in 
het structuurschema GroeneRuimte, metde Strategiscne Groenprojecten alsprioriteiten. 
Om iets tegende versnippering te doen zijn ondermeerecologische verbindingszones vastge
steld. Deze verbinden de grotere kerngebieden door middel van green- en/of waterelementen. In 
1993namde provincie Noord-Holland het initiatieftot een verbinding tussen een aantal kernge
bieden. de verbindingszaneSpaarnwoude-Amstelland, ook bekendals de Groene As. Belangrijke 
schakelshierin zijn de Lutkemeer, de Ringvaart, de Vrije Geerin Amsterdam en de westwij«in 
Amstelveen. 

Situatie in Arnstelveen 
Binnen de stedebouwkundige opzet 
van Amstelveen vormen wegen, water
lopen en groen een soort van raamwerk 
of gridpatroon waarbinnen de bebou
wing is gevat. Dit is deels het resultaat 
van het inspelen op het oorspronkelijke 
verkavelingspatroon en deels van de 
vanouds klein schalige opzet van het 
open bare groen . Tevens ziet de ge
meente bel stadsgroen als waardevolle 
biotopen. 
Het Amstelveense groenbeleid richt 
zich op het vergroten van de ecologi
sche betekenis van bel stedelijk groen. 
Dit zal zo goed mogelijk moeten aan
sluiten op de structuren van het omlig
gende landscbap. Een samenhangend 
netwerk van stedelijke en landscbappe
lijke groenstructuren Ievert een belang
rijke bijdrage aan de Ecologische 
Hoofdstructuur. 
De groene verbinding door de Wesl
wijk is een belangrijk onderdeel van de 
Groene As. Zij bestaat uit een brede 
natuurstrook langs de noordzijde van 
de wijk. Er zijn de afgelopen twee jaar 
natte oeverstroken, arnfibieenpoelen, 
schrale graslanden en wilgenbosjes 
aangelegd. Dierentunnels onder de Be
neluxbaan en de Bovenkerkerweg ver
binden de Amstelveense Poel en de 
nieuwe natuurterreinen langs de Nes
serlaan. Via dit groene netwerk kunnen 
dieren zich verspreiden vanuit de Poel 
en het Amsterdamse Bos naar de pol
ders in Amstelland. 

Ook het oudere groen in de gemeente 
vervull een belangrijke verbindingsrol 
in de Ecologische Hoofdstructuur. De
ze veelal smalle, OOSl-west en noord
zuid lopende zones herbergen een keur 
aan biotopen voor alierlei soorten plan
len en dieren. Hel biedt vooral de die
ren de mogelijkheid zich te vestigen in 
of te verplaatsen door de bebouwde 
kom. Wanneer de gelegenheid zich 
voordoet, zoals bijvoorbeeld bij Uilen
stede, de Spurgeonlaan of de Parmen
tierlaan, worden bij plantsoenrenova
lies ontbrekende schakels alsnog gerea
Iiseerd. 

Natuurtechnische milieubouw 
In Amstelveen worden vanouds enkele 
belangrijke uitgangsprincipes gehan
teerd bij ecologische beplantingen. Er 
worden geschikte leefmilieus voor 
planten en dieren gemaakt, zoals bij
voorbeeld in de bermen van de Bene
luxbaan. Dit vormde indertijd bel eer
ste natuurtechnische milieubouwpro
ject in stedelijk gebied in Nederland. 
Hoe groter de variatie zowel in uit
gangsmilieu als in (aangeplante) ge
wassen hoe gevarieerder en soortenrij
ker bet geheel van de uiteindelijke be
groeiing en de dierenwereld zal zijn. 
Een voedselarme of matig voedselrijke 
bodem is van veel belang voor een 
soortenrijke begroeiing. In Amstelveen 
is dit bel geval in de bovenlanden, de 
nog bestaande veengebieden. Komt het 
veen teveel in aanraking mel zuurstof, 

hetgeen bel geval is bij een sterke ont
watering, dan zal oxydatie van het 
veen - veraarding - leiden lOleen voed
selrijkere bodem, die ongeschikt is 
voor ons doe!. 
Om over een voedselarme bodem te 
kunnen beschikken, dient voedselrijke 
grond le worden verschraald. Dit berei
ken we door een laag puur zand op de 
bestemde bodem aan le brengen. Door 
te varieren in dikte mel deze zandlaag 
kan een veelheid aan voedingssituaties 
ontstaan. Er bestaat een duidelijk ver
band tussen bodem en vegetatie en ver
volgens weer tussen vegetatie en die
renwereld . 
De paradox "hoe schraler hoe rijker" 
hanteren we graag . Voorts kunnen we 
de diversiteit in de dierenwereld zeer 
doen toenemen door het maken van 
diervriendelijke voorzieningen als 
nestkasten, lakkenrillen en stronkwal
len, blad- en composthopen, boom
stambeschoeiingen en door bij het 
snoeien boom stammen le Iaten staan. 
Al deze maatregelen worden in het 
Amstelveense groen bewust en gerichl 
toegepast. De jongste voorbeelden 
hiervan zijn amfibieenpoelen en die
rentunnels . 
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Kunnen civieltechniek en ecologie 
samengaan? 
Nu klinkt dit alles heel aardig en reuze 
dier- en plantvriendelijk. Maar... wat 
we bij al dit werk niet dienen de verge
ten is dat het vele groen dat we in Am
stelveen bezitten met heel zijn samen
hangende infrastructuur onderdeel is 
van de totale stedelijke infrastructuur. 
Andere belangrijke onderdelen hiervan 
zijn de menselijke verbindingswegen. 
Zij vormen doorgaans voor dieren zeer 
onvriendelijke obstakels . Het is de 
kunst om deze civiel en ecologisch te 
laten samengaan. Op bet eerste gezicht 
lijken deze belangen elkaar geheel uit 
te sluiten. Maar als we dat denken, ver
geten we de mogelijkheden waarover 
de mensen en dieren bescbikken. Die
ren hebben een groot aanpassingsver
mogen,vindingrijkheid en moed. Men
sen hebben technisch vernuft, inventi
viteit en creativiteit. Met die cornbina
tie kunnen we een eind komen! 

Voorbeelden 
Veel dieren hebben zicb aangepast aan 
veranderde omstandigbeden. Daar kun
nen we dagelijks voorbeelden van zien 
in de stad: meerkoet, wilde eend, fuut 
en kuifeend broeden in onze stadsvij
vers en waterlopen, de circa 450 ge
meentelijke nestkasten zijn voor ruim 
90% bezet door bolenbroeders. Een 
breed assortiment vissen leeft in onze 
wateren, deze trekken prompt weer aal
scbolvers aan die bierop jagen. Kikkers 
en salamanders bevolken onze sloten, 
spechten, roofvogels en uilen braeden 
in of dicbt tegen de stad, ringslangen 
gebruiken graag onze compostbopen 
als broedstoven, muizensoorten, eek
booms, hennelijnen en bunzings bewo
nen onze parken en plantsoenen en 
egels en mollen trefje vrijwel overal in 
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Amstelveen. En er is nog veel meer. 
Veel hiervan onttrekt zich aan onze 
waameming, het is het verborgen leven 
van onze stad. De dieren kruisen vele 
malen per dag onze wegen. Vaak pro
beren ze daarbij nieuwe mogelijkheden 
uit, zoals het knobbelzwanenpaar dat 
met zijn jongen regelmatig een lange, 
donkere duiker onder de Beneluxbaan 
nam om in een ander deel van Amstel
veen te komen. 

Ringslangbiotoop 
Een bijzonder element in de Ecologi
scbe Hoofdstructuur vormt het oude 
spoorlijntje dat als onderdeel van de 
eertijdse Haarlemmenneerspoorlijnen 
nog vrijwel gebeel in tact is. Dit loopt 
van noord naar zuid dwars door West
Amstelveen. De spoordiik bestaat uit 
van elders aangevoerd kalkann zand en 
vorrnt daardoor een bijzonder ecolo
giscb element in de gemeente. Naast de 
hoogteverscbillen, de voedselarme en 
droge bodemsituaties zijn ook de vaak 
iets warmere milieusituaties en vooral 
de doorgaande ecologische verbin
dingsstructuur uniek en van veel be
lang voor de lokale fauna. 
Zo biedt het dijklichaam ter hoogte van 
de Poel vorstvrije overwinteringsplaat
sen, voortplantings- en fourageerge
bied aan de enige nog bestaande ring
slangenpopulatie ten zuidwesten van 
Amsterdam. Als gemeente Amstelveen 
hebben we dan ook een grate verant
woordelijkheid voor deze kwetsbare, 
bij de wet beschermde reptielensoort. 
De aanleg van het fietspad op de 
spoorbaan betekende een grote inbreuk 
op de biotoop van de ringslang. Door 
bet aanleggen van tunnels onder fiets
pad en spoorlijn, het graven van een 
nieuwe sloot voor vlucht- en foura
geennogelijkheden en her maken van 
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broeihopen helpt de gemeente de ring
slang hier te overleven . Een mooi 
voorbeeld van het samengaan van ci
viele en ecologische voorzieningen. De 
ringslangen hebben hier tot nu toe goed 
op gereageerd. Bij controle van de 
broeibopen zijn vorig jaar zo'n 400 eie
ren aangetroffen, waarvan er circa 320 
zijn uitgekomen, Het geeft aan, dat die
ren vaak veel meer pijlen op bun eco
Iogische boog bebben dan wij mensen 
voor mogelijk houden of willen gelo
Yen. 

De uitdaging 
En daar ligt dan de uitdaging voor ons. 
Zien wij kans hen nieuwe mogelijkhe
den te bieden om zonder gevaar onze 
wegen te kruisen? Het begin is er. Tun
nels onder de Bovenkerkerweg, de Be
neluxbaan en bet spoorlijntje, amfibie
enpoelen en vele andere voorzienin
gen. Maar er is nog veel meer moge
lijk. Stronkenstapelingen onder viaduc
ten, paddentunnels - zogenaamde "Bu
fo-bulten" - onder wegen, verbindings
duikers en -slootjes, takkenrillen tot 
aan wegen en paden, vlonders in dui
kers, bovenleidingen over de wegen 
voor eekhooms, geleidingsstroken bij 
gevaarlijke wegsituaties, tunnels en 
droge duikers voor kleine zoogdieren, 
heggen en bosjes als dekkings- en 
schuilmogelijkheden, diervriendelijke 
oeverbescherming, uitklimmogelijkhe
den bij walmuren... noem maar op, er 
is zeker nog meer te bedenken. 
Kostbaar boeft het niet te zijn. Vooral 
niet als dergelijke voorzieningen wor
den meegenomen bij renovatiewerk
zaarnheden of direct bij nieuwe aanleg. 
Waar her op aankomt is: willen we het 
en denken we er op tijd aan! In een 
goed samenspel van groene en civiele 
infrastructuur liggen nog vele kansen 
voor bet samen gaan van zowel ecoto
giscbe als civiele verbindingswegen. 
Aan onze dierlijke mede-Amstelveners 
zal het niet liggen, ze hebben ons al la
ten zien dat ze het (graag) willen. 
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