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B.

Voorwoord
Goede wijn behoeft geen krans. Helaas lijkt in het verkeer eerder het
tegenovergestelde adagium te gelden: hoe meer borden, des te veiliger.
Bij een ordinaire kruising van twee gelijkwaardige wegen heb je geen
borden nodig: verkeer van rechts heeft immers voorrang. Maak je van
die kruising een rotonde – wat een inherent veiligere oplossing is – dan
komen er minimaal vier ronde blauwe borden met witte pijlen te staan.
Daarbij komen de haaientanden op de weg en, je-weet-immers-maarnooit en voorkomen-is-beter-dan-genezen, voorrangsborden die de
naderende automobilist waarschuwen dat het verkeer op de rotonde
toch echt voorrang heeft. Als het een beetje een grote weg is, dan is
het blauwwitte rotondebord bovendien op een wit vlak met twee rode
pijlen gemonteerd en dat geheel is daarna omvat met een gele buis.
Zijn we daarmee klaar met de borden? Nog lang niet: als er fietspaden liggen krijgen die ook allemaal voorrangsborden – of de automobilisten krijgen die juist, want de deskundigen zijn het er nog steeds
niet over eens of het nu veiliger is om de fietsers ‘in of uit de voorrang te
houden’. En bij de nieuwste loot aan de rotondestam, de turborotonde
met verhoogde rijbaanscheidingen, zijn borden nodig die waarschuwen
dat er een rotonde aankomt en hoe je daarbij moet voorsorteren.
Nog één stap verder is het bord dat waarschuwt dat er een bord
staat. Overdreven? In Waarom wij rijden zoals wij rijden beschrijft
de Amerikaanse journalist Tom Vanderbilt dat er in Newfoundland waarschuwingborden staan voor elanden en dat toeristen die
borden zo leuk vonden dat ze stopten om die te fotograferen wat
weer voor nieuwe ongelukken zorgde en, enfin, u raadt het al…
Op de rotonde van B. trof het Rotondologisch Genootschap een
wirwar van borden, paaltjes en wegwijzers aan. Een ontwerpwedstrijd onder architecten moest daaraan een einde maken. Helaas
zijn goede architecten net zo eigenwijs als rotondologen: de winnaar
bleek zich niet op de borden te hebben gestort, maar op de fauna
passage. Goed, de witte waarschuwingspaaltjes met rode strepen
maken plaats voor een fraaie glanzende rand, maar een geheel
bordenvrije rotonde houdt u nog van het Genootschap te goed.
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Te gast

‘Natuurlijk vind ik de Zweefweg van die jongens

‘Goed, stel dat het lukt om het idee aan de

van Plein06 mooi. Maar daar gaat het nu niet

man te brengen, dan wordt – pak ’m beet – een

om, wat heeft die in godsnaam met rotondes te

stuk van de N374 van Borger naar Stadskanaal

maken?’ Jonker kan zijn irritatie maar moeilijk onderdrukken: ‘En nog wat: met rotonde

aangelegd als Zweefweg, of voor mijn part

kunst heeft het al helemaal niks van doen.’

heeft dat dan met B. te maken? Je bent zeker

een provinciale weg in Zuid-Limburg. En wat

‘Luister,’ riposteert Van den Boomen,

vergeten dat het RotondeLab ons opdracht

‘je moet dat ruim zien. Je weet net zo goed als

heeft gegeven om iets te verzinnen voor de

ik dat het RotondeLab de rotonde niet ziet als

ovonde van B. Het is het Lab van de provincie

een sokkel waarop je een autonome kunst

Utrecht, weet je nog wel. Zetten we er dan een

drol laat draaien. Ik bedoel, kabouter Buttplug

bordje bij: met dank aan de provincie Utrecht?’

zet je maar in een Rotterdamse winkelstraat

Van den Boomen aarzelt. ‘Tja, weet ik

neer. Zo’n zwevende weg die te gast is in het

veel, laten we nou eerst maar eens zien of we

landschap en die de fauna ruim baan geeft,

de wegbeheerders überhaupt kunnen over

dat is toch veel meer van deze tijd? Duur

tuigen van het concept van de Zweefweg.’

zaamheid en elegantie gaan hand in hand.’

Prijsvraag 1
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de railing. Jonker: ‘Je kunt er niet in of uit.
Is het een uitloopstrook voor honden? Een

Jonker had natuurlijk wel gelijk, het was
allemaal om B. begonnen: de provincie
Utrecht had geld uitgetrokken om iets
te doen met de ovonde ter hoogte van
afslag B. aan de A27. Voor dat ‘iets’ was
in principe 50 duizend euro beschikbaar.
Toen Van den Boomen en Jonker
begin 2007 ter plekke gingen kijken wat
een ovonde eigenlijk was, troffen ze twee
halve rotondes aan: aan elke zijde van
de snelweg één. En die halve rotondes
– ‘halvondes’, kon Van den Boomen niet
nalaten te woordspelen – waren verbonden door een recht stuk van ruim vijftig
meter, de breedte van de snelweg.
Het idee was duidelijk: de halvondes
moesten het verkeer afremmen dat van
de snelweg kwam en de provinciale weg
op wilde draaien. Maar de praktijk bleek
weerbarstig en daarom had de wegbeheerder de halvondes achteraf volgezet
met witte plastic paaltjes met daarop rode
reflectoren. Samen met de verkeersborden – Jonker telde er in de gauwigheid
23 – leverde dat een kakofonisch beeld
op. ‘Het is toch eigenlijk vreemd dat je een
ovonde ontwerpt en daar vervolgens allemaal
paaltjes en borden bij moet zetten om uit te
leggen wat de bedoeling is,’ zei Jonker. ‘Kun
jij het beter dan?’ bromde Van den Boomen.
‘Nee, ik ben grafisch ontwerper, daarvoor moet
je iemand nemen die verstand heeft van het
organiseren van ruimte, een architect dus.’

Ze keken nog wat verder om zich heen
en aan de noordzijde vonden ze over de
volle lengte van het viaduct een kniehoog
schuttinkje van gaas en hardboard, dat een
strook gras afschermde tussen de weg en

kruidentuin? Een verlaten kippenren?’
‘Dat zoeken we later wel uit’, zei Van
den Boomen, ‘maar het is duidelijk dat we
een architect moeten inschakelen om de
boel hier op te ruimen. Laten we het dan
meteen goed aanpakken en een prijsvraag
uitschrijven.’ Jonker: ‘Maar is dat wel reëel
als we zo’n beperkt budget te bieden heb
ben? Alleen voor een beetje bulldozer ben je
al gauw duizend euro per dag kwijt.’ Van den

Boomen zag wel mogelijkheden om aan
meer geld te komen: ‘We hebben natuurlijk
wel te maken met twee rotondes, dus moet
de provincie maar tweemaal over de brug
komen.’ Tot hun eigen verbazing lukt het

inderdaad om geld weg te halen bij de
andere rotondes van het Lab zodat ze in
totaal een ton tot hun beschikking hadden. Nu de opdrachtformulering nog.
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Dassen 1
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geloof. En de provincie heeft net tien jaar
geleden veel geld uitgetrokken voor deze

‘Heb je al nagevraagd of dat gaas weg mag?’

ontbrekende schakel in de Ecologische

vroeg Jonker een paar dagen later. Mismoedig schudde Van den Boomen het hoofd.
En hij vertelde dat hij van de eco-ambtenaar had gehoord dat het een fauna
passage is ‘voor kleine zoogdieren tot de
grootte van een das’. En dat die passage
niet alleen over de snelweg voert, maar
ook over de spoorlijn die er parallel aan
loopt en over de provinciale weg die daar
weer naast ligt. Alles bij elkaar een barrière van meer dan driehonderd meter.
In dat gesprek bleek de kippenren een
‘vegetatiedek’ te zijn, ‘om dieren die hier pas

Hoofdstructuur. Dat pak je ze niet af.’

En dus kwam er keurig in het programma van eisen te staan: ‘De A27
moet ook voor kleine diersoorten (das, vos,
kleine marterachtigen, vlinders en andere
insecten) passeerbaar blijven.’ Maar wel

pas helemaal achteraan, bij de verplichte
elementen. In de opdrachtomschrijving
zelf kwam geen beest voor: ‘Maak een
herontwerp voor de ovonde dat de visuele
chaos terugdringt en de ovonde van een
eenvoudige, heldere identiteit voorziet. Het
herontwerp moet tevens inspiratie bieden

seren nog een beetje het idee te geven dat ze

voor rotondes op andere plekken en een

zich in de natuur bevinden’. Maar hoe kwamen

richting aangeven voor de ideale rotonde.’

die dassen dan in de gazen omheining?
De ambtenaar moest lachen: Van den
Boomen en Jonker hadden de werkelijke
passage compleet over het hoofd gezien,
die bestond uit drie betonnen buizen die de
dassen naar het vegetatiedek brachten.
‘Maar kruipen dassen daar dan ook echt
door?’ had Van den Boomen ongelovig

gevraagd. ‘We hebben keutels gevonden in de
eerste buis, waar de passage onder de provinci
ale weg doorloopt.’ ‘Maar dus niet in de buizen
onder de opritten van de snelweg,’ zei Van den

Boomen blij verrast, want hij zag de bui al
hangen dat de faunapassage in het ontwerp
moest worden meegenomen. ‘Dat weten
we niet zeker, maar we vermoeden van wel.’
‘Jonker, vergeet het maar, we kunnen
niet om de faunapassage heen.’ ‘Voor een
paar spookdassen?’ kaatste Jonker terug.
‘Man, je moet keiharde bewijzen eisen.’

Maar Van den Boomen zag dat niet zitten: ‘Natuur is net als kunst een kwestie van
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Prijsvraag 2
Een rotonde in de vorm van een pannen
drager voor een gasfornuis, een middeneiland met een blauwe wafelstructuur, een
langgerekt ovaal racecircuit, een parkeerplaats annex wandelgebied op het middeneiland. De jury onder voorzitterschap van
Hans Monderman, Nederlands bekendste
verkeerskundige, is blij verrast: de zevenentwintig inzendingen geven een impuls aan
het ‘denken over de rotonde, dat in Nederland
vrijwel tot stilstand lijkt te zijn gekomen’.
Ook de motto’s zelf bieden een explosie van creativiteit: Iconde, Slagen in de
rondte, Flow-tonde, Rotonda Divertido,
Binnenste Buiten, OverDoor. Braaf tikt
Van den Boomen ze als secretaris van
de jury in een overzicht. Geen probleem,
zelfs xy34 neemt hij over zonder zich
iets af te vragen, maar dan struikelt hij
over een Griekse letter. Die kan hij nergens vinden op zijn toetsenbord, dus
transcribeert hij het maar als Phi VI.
En uitgerekend over dit onuitsprekelijke
ontwerp is de jury enthousiast: ‘Het ont
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de volgende ronde, een meervoudige
opdracht waarbij de bureaus tegen betaling een schetsontwerp mogen maken.
Om het honorarium over te kunnen maken
moet de anonimiteit van de winnaars
natuurlijk worden verbroken, en zo kan
Van den Boomen meteen aan Plein06
vragen wat dat motto eigenlijk betekent.
Enigszins besmuikt moet een van de
oprichters van het piepjonge Rotterdamse
bureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur bekennen dat het een misverstand is: ‘We lazen in het wedstrijdreglement
dat het motto uit “Latijnse lettervormen of
Arabische dan wel Romeinse cijfers” moest
bestaan. En in onze zenuwen hebben we
toen de initialen van ons bureau omgezet in
een Griekse letter en een Romeins cijfer.’

den Boomen hoort Jonker al smalen – ‘Vol

Daar kan Van den Boomen wel inkomen: het reglement heeft meer weg van
een wetboek dan van een oproep om
iets moois te maken. In Nederland moet
alles afgetimmerd zijn, Van den Boomen
heeft zelfs de Rijksadviseur Infrastructuur
moeten inschakelen als scheidsrechter
om te bepalen bij wie het auteursrecht
van de inzendingen kwam te liggen: bij
de provincie als opdrachtgever of bij de
inzender. Ongelovig had Jonker toen nog
gevraagd: ‘Maar dit is toch niet de eerste

komen overschat die das, zelfs de Verenig Das

prijsvraag die in Nederland wordt gehou

& Boom noemt het een niet al te slim, onaan

den?’ Waarop Van den Boomen dreigde

gepast dier’ – maar hij zegt niks want de
jury moet in alle ernst en onafhankelijkheid
opereren. Er is maar één bezwaar: ‘Enige

om hem de hele stapel modelreglementen en jurisprudentie op te laten eten.

zorg heeft de jury wel over de (financiële) uit

‘Soepel en harmonisch,’ oordeelt Rijksadvi-

voerbaarheid van het ontwerp in deze fase.’

seur Jan Brouwer als hij het uitgewerkte
schetsontwerp van Plein06 heeft bestudeerd. ‘De wijze waarop het verkeerskundige

werp slaagt er in om de rotonde met de accen
tuering van de passage een extra functie te
laten krijgen, namelijk die van wildwissel.’ Van

Samen met twee andere inzendingen
gaat de ‘ovonde als faunapassage’ – zoals
de inzender hem ook aanduidt – door naar

element een symbiose aangaat met de
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faunapassage getuigt van conceptu
ele ontwerpkracht. De voorgestelde
ondertunneling van twee weggedeel
ten is even logisch als kostbaar.’

Omdat het in de tweede ronde van
de prijsvraag gaat om toepasbaarheid
en realiteitszin is Brouwer aangetrokken als nieuwe juryvoorzitter. Maar hij
weigert zich uitsluitend door praktische
argumenten als het budget te laten leiden:
‘Voor een goed ontwerp vind je altijd geld.
Alleen kan het even duren.’ Als Rijksadviseur

denkt hij eerder in decennia dan in jaren:
‘Rijksweg A27 wordt vanaf 2015 op de schop
genomen, desnoods wachten we daar op.’

En dus krijgt Van den Boomen
opdracht Plein06 te schrijven dat hun
ontwerp ‘met ingehouden enthousiasme’ is
uitgeroepen tot winnaar, met het advies
om bij de verdere uitwerking externe
adviseurs in te schakelen. ‘Zet er in ieder
geval expliciet bij dat ze een ecoloog moeten
raadplegen om de faunapassage op effect en
gebruik te toetsen,’ zegt de Rijksadviseur

nog. Want ook de jury is langzamerhand
benieuwd of er überhaupt wel dassen
zijn die de A27 over willen steken.

De Zweefweg

B
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ontwerp PLEIN06, met dank aan RotondeLab Utrecht, www.zweefweg.nl
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SJP-element 350 mm hoogte
vullaag 255 mm
druklaag 100 mm
nieuw asfalt 50 mm
rijrooster
nieuw asfalt 50 mm
granulaat 200 mm
stootplaat
B

bladmossen
prefab oplegbalk
tuinaarde
grind
waterkerend zeil
fundering

50 mm nieuw asfalt
SJP-element 350 mm hoogte
vulbeton
druklaag/uitvullaag
rammelstrook
LED-strip in aluminium profiel
wit beton prefab element (trapeziumvorm)
stalen bevestigingspin
randoplossing SJP-prefab randbalk

wortelstokvarens en boomvarens
bladmossen
tuinaarde minstens 1000 mm
grind minstens 300 mm
waterkerend zeil
plastic waterafvoerbuis r = 5 mm
zandterp

zandterp

Te duur
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‘Goed, we hebben dus een voorwaardelijke
toezegging van maximaal 20 duizend euro ,’

Vragen over dassen kreeg Van den
Boomen niet op zich afgevuurd toen
hij het besluit van de jury aan het
RotondeLab presenteerde, over geld
des te meer. Vooral de wegbeheerster
legde hem het vuur aan de schenen.
Helemaal uit de lucht kwam dat niet,
want op verzoek van de jury had zij
de inzendingen al voor de beoordeling
getoetst aan de hand van het programma
van eisen. ‘Toetsers hebben ernstige beden

zei de wegbeheerster, ‘en een ontwerp dat
volgens mij minstens een miljoen gaat kosten.’

Daar zou ze nogmaals gelijk in krijgen en
zelfs meer dan dat: het werd uiteindelijk
1,1 miljoen.
‘Het Lab heeft dus per ongeluk een fau
napassage-nieuwe-stijl gebaard waar grote
behoefte aan is, maar die we zelf niet kunnen
betalen,’ vatte van den Boomen samen,
‘dat is toch prachtig: in een Lab weet je vooraf
nooit wat je uitvindt.’ Jonker meesmuilde: ‘En

kingen: de kosten voor de faunapassages

dan maken we er zeker weer een leuk boekje

(bruggetjes) zijn veel te laag ingeschat,’

over.’ ‘Ja precies,’ viel de wegbeheerster
Van den Boomen onverwachts bij, ‘maar

schreef ze toen. Op dat moment bedroegen de kosten nog 340 duizend euro. Maar
de wegbeheerster had gelijk gekregen:
inmiddels stond de teller op 723 duizend.
Omdat het Lab inhoudelijk wel enthousiast was over het idee, gingen de jongens
van Plein06 de boer op. Ze liepen stad en
vooral land af om hun plan voor te leggen
en daarbij maakten ze veel enthousiasme
los. De faunapassage light – zoals Plein06
het ontwerp inmiddels had gedoopt – bleek
het gat te vullen tussen de reusachtige
ecoducten en de onzichtbare duikers.
Ze kregen zelfs financiële steun toegezegd: de gemeente wilde 10 tot 20
duizend euro bijdragen mits de passage ook geschikt zou worden gemaakt
voor padden – Jonker huiverde even,
die beesten waren nog enger dan dassen. En ze vonden potentiële sponsors:
het Investeringsbudget Landelijk Gebied,
het Utrechts Landschap, het Route
ontwerp van Rijkswaterstaat, het VSBfonds. En zo brachten ze het gat naar
eigen zeggen terug naar anderhalve ton.

dan moet je het idee wel universeel toepas
baar maken om het te kunnen verkopen.’

Dassentunnel

Ecotunnel
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Ecoduct
Ecopassage onder viaduct

Ecoduiker
Uitstapplaats

Amfibieëntunnel
Droge duiker

Natte duiker
Looprichel

Dassen 2
‘Dus nu gaan we het hele land volbouwen met
ovondes die we dan vervolgens gaan onder
tunnelen zodat die dassen lekker rond kunnen
rennen?’ ‘Nee, natuurlijk niet,’ zegt Van den

Boomen geïrriteerd over zoveel onwil van
Jonker, ‘het gaat om het wezen van de fau
napassage light.’ Maar op de vraag van Jonker wat dat wezen dan wel niet is, moet
hij het antwoord schuldig blijven en dus
reizen ze af naar Rotterdam om Plein06 te
bezoeken. Het trappenhuis van het chique
bedrijfsverzamelgebouw waar de jongens
een klein kamertje huren is voorzien van
glas-in-loodramen. ‘Een steenbok, een
leeuw, een kreeft,’ somt Jonker pesterig op,
‘maar geen das.’ ‘Man, dat zijn sterrenbeel
den, dat heeft niks met beesten te maken.’

Hoe begaan is Plein06 eigenlijk met
het lot van de natuur? ‘Ecologie is voor
ons een vertrekpunt, geen doel op zich. Het
ontwerp voor B. kwam gewoon voort uit de
probleemstelling: de huidige faunapassage
functioneert niet goed.’ En ze leggen uit wat

ze van de ontsnipperingsambtenaar te
weten zijn gekomen: ‘Aan de oostkant van
de A27 ligt de Utrechtse Heuvelrug, aan de
westkant het veenweidegebied. De ene kant
is droog, de andere is nat. Nu wonen dassen
graag droog, maar ze scoren hun eten in natte
gebieden, dus de snelweg en het spoor zijn
echte barrières. Zelfs zo sterk dat de zes fami
lies aan de droge zijde niet gaan fourageren
aan de natte zijde. En dat er aan de natte zijde
een familie is gaan wonen omdat ze de droge
zijde niet weten te bereiken.’ ‘Hoe groot is die
familie?’ wil Van den Boomen weten. Bij het

antwoord – ‘een stuk of zes dieren’ – houdt
Jonker het maar ternauwernood droog.
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Hij heeft zelf kinderen en zo wordt het
opeens wel erg voorstelbaar.
Ontsnipperen is in het dichtbebouwde
Nederland een essentiële opgave. Een klus
die bovendien fanatiek ter hand wordt
genomen. De jongens laten een kaart
zien: ‘Alleen in de provincie Utrecht zijn er
van de 462 gewenste projecten al 110 geheel
of gedeeltelijk gerealiseerd en nog eens 132
zijn in voorbereiding. Dat is meer dan de
helft.’ Van den Boomen is met stomheid
geslagen: ‘Dat is dus een succesverhaal,
maar waarom weet niemand dat dan?’ ‘Omdat
al die duikers onder de wegen onzichtbaar
zijn. Daarom zijn ecologen ook zo blij met ons
ontwerp: automobilisten worden zich ervan
bewust dat ze te gast zijn in het landschap.’
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De Zweefweg
Op de terugweg kijken Van den Boomen
en Jonker met nieuwe ogen om zich heen.
Elke weg is ineens een harde grens die
families onherroepelijk van elkaar scheidt.
Maar tegelijk is er de hoop dat er, onzichtbaar, hier en daar passages onder het
wegdek liggen die zorgen dat de Romeo’s
en Julia’s onder de dassen elkaar wel kunnen vinden. ‘Die jongens van Plein06 zouden
duidelijk moeten maken in welke situaties je
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houten stobbenwal die dieren naar de
onderdoorgang leidt en tegelijk de passerende automobilist opmerkzaam maakt
op het bestaan van de faunapassage.
Lossen de schetsen ook de vraag op of
het nu om een ondertunneling gaat of om
een overbrugging? Jonker: ‘De weg blijft op
het zelfde niveau en de dassen gaan eronder
door, een tunneltje dus.’ Van den Boomen:
‘Nee man, het is een bruggetje waar vervol
gens de aarde onder weg wordt gegraven.’
‘Alles goed en wel, maar hoe brengen we

hun passage theoretisch allemaal zou kunnen

dit aan de man?’ wil Jonker weten. ‘Al die

toepassen,’ peinst Van den Boomen. ‘Ja, en

ingrepen lijken zo op elkaar: ‘ecoduct’, ‘eco

dat dan vervolgens toespitsen op de provin

tunnel’, ‘ecopassage onder viaduct’ en dan nu

cie Utrecht zodat het weer concreet wordt.’

dus een ‘faunapassage light’.’ ‘Het zegt ook

Nog geen drie maanden later heeft
Plein06 het rapport Onderzoek Generiek
Concept Faunapassage Light in de Provincie Utrecht afgerond. Van den Boomen en
Jonker voelen zich in Luilekkerland: ‘Moet

alleen maar iets over de natuur en niet over

je kijken, het is bruikbaar voor vier soorten
wegen: enkelbaans, dubbelbaans, kruisend

steiger die vlak over het water scheert.’ Jonker moet lachen: ‘Een soort catwalk waar je

en kruisend met een middenruimte – dat zijn

met je auto vlak over het publiek van dassen

natuurlijk de rotondes.’ ‘En hier, je kunt er vijf

zweeft.’ ‘Ja, precies, een zweefweg.’ ‘Hebbes,

soorten landschappen mee verbinden: bos-hei

dat is het goede woord, de Zweefweg, je hoort

de, bos-wetering, bos-polder, polder-polder en

het zo’n wegbeheerder al zeggen: doe mij een

bos-bos.’ In totaal heeft Plein06 alleen op
het verlanglijstje van de provincie Utrecht
al 34 geschikte locaties opgespoord.
Er staan ook schetsen in het rapport, met sterk vereenvoudigde varianten van het ontwerp. De essentie blijkt
de rand te zijn, of eigenlijk twee randen:
een langs de weg en een er haaks op.
De rand langs de rijbaan is van beton en
heeft aan de binnenzijde led-verlichting
om het verkeer te geleiden, het beton
verhindert dat koplampen de dieren
verblinden. Haaks daarop staat een

stuk Zweefweg van een metertje of vijftig.’

de weg,’ stemt van den Boomen in, ‘je krijgt
niet mee dat de weg wordt opgetild.’ ‘Onder
tunneld, bedoel je.’ ‘Nee man, je legt feitelijk
een aantal bruggetjes achter elkaar, zoals een

Plein06 is blij met de nieuwe naam en
werkt een schets uit van een basis-unit
Zweefweg, een stuk van zeven meter
lang en zeven meter breed. Hun gedetailleerde kostencalculatie leert dat je die
al voor 175 duizend euro kunt aanschaffen, daarmee kan Plein06 de markt op.
Niet alleen qua prijs is het verschil met
het ontwerp voor de ovonde reusachtig,
ook de eenvoudige basisvorm is slechts
met moeite te herkennen in het ontwerp
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Schatting bouwkosten basis-unit
Voorbereiding en sloopfase
Omschrijving
eenheid
Ontgraven aanloopgebied (aflopend naar 1m diep)
m3
Sloop asfaltweg, incl. inzagen
m2
Afgraven en voorbereiding dierpassages
stuk

aantal
400
63
1

			

€/ehd
8.00
13.00
6,500.00

€ totaal
3,200
819
6,500

subtotaal

€ 10,519

€/ehd
25.00
350.00
11,000.00
1,000.00
500.00
250.00
20.00
35.00
500.00
148.50
7.00
66.00
2.50
35.00
8.00
14.00

€ totaal
500
5,250
11,000
2,000
5,000
3,500
1,000
525
5,000
13,959
1,316
6,204
850
1,400
640
700

subtotaal

€ 58,844

€/ehd
5.00
145.00
10.00

€ totaal
325
725
540

subtotaal

€ 1,590

€/ehd
125.00
25.00
1,500.00
2,500.00
5.00
75.00
35.00

€ totaal
6,250
1,250
3,000
250
5,000
6,375
28,000

subtotaal

€ 50,125

Aanpassing en verbetering kunstwerk
Omschrijving
Grondverbetering
Landhoofden zwevende deel
Brugliggers incl. plaatsen
Randbalken incl. plaatsen
Afstorten druklaag + wapening 20kg/m2
Prefab aanrijplaten
Aanvullen
Grondwerk betonrand
Fundering betonrand grondlichaam
Betonrand zwevende weg leveren
Stekken tbv betonrand
Plaatsen betonranden
Voorbereiding grondwerk faunabak
Grind als drainage
Dunne laag grind, d=200mm
Drainageslang

eenheid
m3
m3
stuks
stuks
m3
stuks
m3
m3
m3
m1
stuks
stuks
m2
m3
m2
m1

aantal
20
15
1
2
10
14
50
15
10
94
188
94
340
40
80
50

			

Asfaltwerkzaamheden
Omschrijving
Aanbrengen kleeflaag
Aanbrengen laag steenslagasfaltbeton
Afstorten betonrand

eenheid
m2
ton
m1

aantal
65
5
54

			

Afwerking en beplanting
Omschrijving
Verlichting in randbalk leveren
Verlichting aanbrengen
Bebording toevoegen
Aanbrengen markering
Inrichten geleidingsgebied
Plaatsen stobbenwal
Klein wildraster

eenheid
m1
m1
pst
km
m2
m1
m1

aantal
50
50
2
0.1
1000
85
800

			

			Totaal directe kosten

€ 121,078

Aanvullende kosten / voorzieningen
Omschrijving
eenheid
aantal
€/ehd
nadere planuitwerking		
5.0%		
onvoorzien		
10.0%		
opslagen (ABK, W&R, CAR)		
25.0%		
			
			

Totaal

€ totaal
6,054
12,713
34,961
53,728
€ 174,806
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waarmee Plein06 indertijd de prijsvraag
had gewonnen. Jonker: ‘Petje af, want eigen
lijk zijn ze begonnen met hun meesterproef.
Die ovonde is namelijk een bizarre uitzonde
ring: de faunapassage loopt daar parallel aan
de provinciale weg en bovendien ligt er een
lege strook tussen de weghelften.’ Van den

Boomen zwijgt, hij is allang blij dat Jonkers
ontwerpershart weer sneller klopt, dan
begint hij tenminste niet te mieren over
de dassen.
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Dassen 3
Terwijl de jongens van Plein06 druk
bezig zijn met het uitnodigen van wegbeheerders voor een mini-congres over
de Zweefweg, legt Van den Boomen aan
het RotondeLab de hamvraag voor: ‘Wat
doen we met de ovonde van B? Het ont
werp opknippen en voor de ton die we heb
ben nu alvast de eerste fase aanleggen?’

De wegbeheerster van de provincie is
er mordicus op tegen om het budget in
randen met led-verlichting te steken: dan
ben je weliswaar van de wirwar van plastic
paaltjes af, maar daar maak je geen das
blij mee want er zweeft niks. ‘Een echte
zwovonde of niks.’ Het plan gaat dus in
de ijskast, het budget wordt toegevoegd
aan dat van de dertien Utrechtse rotondes die nu nog maagdelijk en, dat moet
gezegd, enigszins zenuwachtig liggen te
wachten op de bemoeienis van het Lab.
‘En de dassenfamilie aan de westzijde
van de A27?’ wil Jonker weten. Van den
Boomen: ‘Worden we ineens sentimen
teel? Die beesten kunnen wel vijftien jaar
oud worden, dus we hebben nog even de
tijd. En bovendien: er liggen betonnen bui
zen. Als die hamsters te stom zijn om daar
doorheen te kruipen, dan voel ik me daar
als rotondoloog niet verantwoordelijk voor.’

Maar Jonker wil toch dat er recht wordt
gedaan aan de Utrechtse wortels van het
project. ‘Als er ergens zo’n weg komt, laten
we er dan een bord bij zetten: Deze Zweefweg
wordt u aangeboden door de dassen van B.’
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