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het momentum dat wordt gekenmerkt door de openheid en niet door de vormgeving
van de brug. Bomen in de zij- en middenberm aan de kant van de Tjalmaweg (west) en
laanbeplanting bij de Plesmanlaan (oost) versterken het contrast in relatie tot de openheid op de brug.
De bestaande Torenvlietbrug blijft behouden. Omdat de brug vast wordt, dienen slagbomen en andere voorzieningen t.b.v. het openen van de brug verwijderd te worden.
Het stalen val wordt vervangen door een vast betonnen dek. Op de brug zal de meest
beeldbepalende aanpassing de plaatsing van een transparant geluidsscherm zijn tussen rijbaan en fietspad.
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DE TORENVLIETBRUG



De RijnlandRoute overbrugt de Oude Rijn op twee locaties kort van elkaar. De verbreding van de bestaande Torenvlietbrug (N206) en Oude Rijnbrug (A44) wordt beschouwd als deeltraject-overstijgende opgave. Vanuit het gebiedsperspectief vormt de
Oude Rijn een belangrijke route, zowel vanaf land als water. De Oude Rijn vormt tevens
de natuurlijke overgang voor de stad Leiden als geomorfologische landschappelijke lijn
met zijn oevers en Rijndijken. De Oude Rijnbrug markeert de overgang van het profiel
van de A44 van landgoederenzone, door de westrand van Leiden naar het open landschap van de bollenstreek. De Torenvlietbrug markeert de overgang van de Tjalmaweg
als provinciale N-weg naar de Plesmanlaan als stadslaan.



RIJNOEVERS (TORENVLIETBRUG)
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RijnlandRoute v1.4. Hierin is de brug Oude Rijn omschreven in relatie tot de Rijnoevers.
Bij de torenvlietbrug gaan we van een zelfde visie uit, de ligging is echter anders. De
Torenvlietbrug vormt de overgang tussen de Plesmanlaan als entree van Leiden en de

De nieuwe brug sluit qua pijlers en hoofddraagconstructie zo veel mogelijk aan op het
huidige karakter van de brug. De vormgeving blijft daarbij vrij functioneel/technisch
doch zorgvuldig.
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↑ NU: ENKELE TORENVLIETBRUG

↑ STRAKS: VERDUBBELING BRUG EN PLAATSEN GELUIDSCHERM OP BESTAANDE BRUG
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A4
leiden

stroomweg (n434)
valkenburg

A44
voorschoten

↑ UITSNEDE LANDSCHAPSPLAN RIJNLANDROUTE TORENVLIETBRUG
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BEPLANTING EN INRICHTING LANGS DE TJALMAWEG AAN DE WESTZIJDE VAN DE









































#











T





















#



















#



















A

TORENVLIETBRUG

-

men van de Tjalmaweg en in de brede middenberm dichter op de brug. Hier is ruimte
voor een aantal verspreide boomgroepen. Aan de kant van de Plesmanlaan is dit ook
beoogd middels laanbeplanting die hier tot dicht op de brug wordt doorgetrokken.
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STEDELIJK EN LANDSCHAPPELIJK

de Rijnoevers door het landschappelijke karakter onder de brug door te trekken. Dit
sluit vervolgens weer aan op de groene parkstrook die hier haaks op aan komt.
ir tjalmaweg

Aan de oostzijde (Rhijnhofweg) is in aansluiting op het Bio Science Park en de HOV
halte een onderdoorgang voorzien onder de Torenvlietbrug door. Er is daarmee duidelijk onderscheid te maken tussen de oost en de westzijde van de brug. De oostzijde is
meer stedelijk en de westzijde is meer landschappelijk.
57

torenvlietbrug

plesmanlaan

↑ SCHEMA MARKERING OVERGANG

Aan beide zijden worden de oevers onder en rond de brug publiek toegankelijk gemaakt zodat de Rijnoevers beleefbaar en bereikbaar worden. De onderdoorgangen
worden tot aan het water een aantrekkelijke en sociaal veilige plek.

RHIJNHOFWEG

VOORSCHOTERWEG

↑ AANZICHT NOORDZIJDE AANGEPASTE BESTAANDE TORENVLIETBRUG

VOORSCHOTERWEG

↑ AANZICHT ZUIDZIJDE NIEUWE TORENVLIETBRUG

RHIJNHOFWEG
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↑ MEUBELS MAAIVELD EN OEVERS ALS ORGANISERENDE RUIMTELIJKE ELEMENTEN
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F.



ONDERDOORGANG RIJHOFWEG


E.

Voor het huidige landhoofd van de bestaande Torenvlietbrug en het landhoofd van de
nieuwe brug, wordt één doorlopende verticale wand voorzien. Deze wand dient geschikt te worden gemaakt voor het achteraf plaatsen van een tegeltableau of een
andere vorm van een kunstwerk. Voor de invulling van de wand, wordt een aparte selectieprocedure opgestart. Deze procedure loopt parallel aan de aanbesteding en/
of uitvoering van dit EPvE. De wandafwerking dient hiervoor te worden voorbereid.
Uitgangspunt is een strakke vlakke betonwand.
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B.

De verlichting in de onderdoorgang draagt bij aan het beoogde hoogwaardige architectonische karakter en de daarmee samenhangende sociale veiligheid. Denk hierbij onder andere aan verlichting die de wand aan de kant van de Rhijnhofweg egaal verlicht
(wall washers) en verlichting in de randen van de ‘meubels’ die strijklicht geven op het
maaiveld. De verlichting heeft zo min mogelijk uitstraling naar het water en levert géén
belemmering op voor de aanwezige vleermuisroutes.

aangelegd onder de brug door voor gebruikers van de HOV-haltes richting het Bio
Science Park. Deze verbinding wordt voorzien op circa een halve meter boven maaiveld
waardoor de hoogte tussen de haltes en de onderdoorgang wordt geminimaliseerd.
Hierdoor wordt gevoelsmatig afstand gecreëerd tussen deze voetgangerszone en het
autoverkeer op de Rhijnhofweg.



ONTWERPUITGANGSPUNTEN

C.
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D

parkachtige inrichting met water en groen daar waar mogelijk (rekening houdend met
de schaduwwerking van de brugdekken). De ruimte onder de brug heeft een sociaalveilige verblijfskwaliteit en een visuele relatie met de Rijnoever.
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kelijke en comfortabele onderdoorgangen. De inrichting moet ontworpen worden als
onderdeel van de Rijnoever. De brug blijft autonoom ten opzichte van het maaiveld. Om
de lange doorgaande lijn van de Rijnoevers te accentueren dient een aantal ruimtelijke
organiserende elementen te worden gerealiseerd; de ‘meubels’. Deze organiserende
elementen hebben ieder een eigen functie. De ene fungeert als voetpad onder de brug
door(functioneel), terwijl de ander als afscheiding fungeert tussen rijbaan en fietspad
(functioneel). Een van de andere elementen ligt in lijn met de kolommen waardoor het
deze een logische plek geeft onder de brug (ruimtelijk) en er is nog een element dat als
verblijfsplek fungeert aan de waterkant (functioneel). Dit principe geldt voor beide oevers en zorgt daarmee voor samenhang aan beide oevers.



ONDERDOORGANG VOORSCHOTERWEG

OEVERS ONDERDOORGANGEN
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G.

Het brede profiel van de Oude Rijn inclusief de oevers, Rijndijken, de diversiteit in
bebouwing en zicht op het water dienen behouden en versterkt te worden.
Torenvlietbrug markeert de overgang met de Oude Rijn en de overgang van het
profiel van de Tjalmaweg en de Plesmanlaan.
De (tussen)steunpunten van de nieuwe Torenvlietbrug dienen in lijn te liggen met de
steunpunten van de bestaande Torenvlietbrug. Een groter aantal steunpunten is niet
toegestaan.
De nieuwe en bestaande brug zijn als één samenhangend geheel ontworpen;
leuningwerk en lichtmasten e.d. dienen gelijk te zijn in positionering, vorm, kleur- en
materiaal.
De routes onder de brug door langs de Voorschoterweg en de Rhijnhofweg dienen
aantrekkelijk en sociaal veilig te worden uitgevoerd.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een landschappelijke inrichting met een
landschappelijk karakter langs de Voorschoterweg en een inrichting met een
stedelijk karakter langs de Rhijnhofweg.
Het maaiveld en de oevers onder de bestaande en nieuwe brug dienen architectonisch hoogwaardig ingericht te worden met een reeks organiserende ruimtelijke
elementen - ‘meubels’- die parallel aan de Oude Rijn lopen.
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3.10.7. AANVULLENDE ESTHETISCHE EISEN TORENVLIETBRUG
(KW06)
Overbodige voorzieningen die benodigd waren voor de veiligheid bij het openen
van de brug dienen verwijderd te worden.
Bevestigingen van de overbodige voorzieningen, sparingen in leuningwerk e.d.
dienen zorgvuldig te worden weggewerkt of aangeheeld.
Graffiti en vervuiling van het beton dient verwijderd en het beton daar waar
nodig herstelt te worden.
De randelementen ook wel schorten geheten zijn aan vervanging toe. De nieuwe randelementen dienen in lijn met de bestaande te worden vormgegeven.
Er dient op alle bereikbare en zichtbare delen anti graffiti coating te worden
aangebracht. Deze coating is niet nadrukkelijk zichtbaar.
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BESTAANDE BRUG

3.10.7.2.
3.10.7.3.
3.10.7.4.
3.10.7.5.

De nieuwe Torenvlietbrug (de brug) wordt een vaste brug in afwijking met de
huidige beweegbare brug, maar dient in samenhang met de bestaande brug
ontworpen te worden.
De brug overspant de Oude Rijn inclusief Rijnoevers en biedt ruimte voor de
landschappelijke continuïteit.
De overspanning van de brug en steunpunten moet zorgen voor een maximale
transparantie.
De vloervelden en daarmee de steunpunten moeten worden uitgezet in ritme
en lijn met de pijlers en basculekelder van de bestaande brug.
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HOOFDVORM

3.10.7.7.
3.10.7.8.
3.10.7.9.

↑ HOOFDVORM EN BRUGDEK IN AANZICHT VOLGENS EISEN 3.10.7.10 T/M 12

%

.

-

%

/

%

.

-

%

,

BRUGDEK

3.10.7.11.
3.10.7.12.
3.10.7.13.
3.10.7.14.

In aanzicht is het brugdek een doorgaande lijn tussen de landhoofden.
Zichtbare knikken of andere discontinuïteiten die dit beeld verstoren zijn niet
toegestaan.
Togen zijn niet zichtbaar, bijvoorbeeld door opvanging in randdetail.
De onderkant van het brugdek is vlak, geen verspringing door bijvoorbeeld
verschil in hoogte van betonliggers.
Indien betonnen liggers worden toegepast dienen deze parallel te liggen aan
elkaar. Voegen zijn maximaal 50mm.
De liggers en randelementen volgen het alignement van de wegas.
NIEUW BRUG

↑ HOOFDVORM EN BRUGDEK IN DOORSNEDE

BESTA AND BRUG
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↑ HUIDIGE SITUATIE

↑ REFRENTIEONT WERP: SCHERM OP RAND VAN DE BRUG

↑ EIS: SCHERM TUSSEN FIETSPAD EN RIJBA AN SCHORTEN EN ZO MOGELIJK HEKWERK VERVANGEN
RHIJNHOFWEG

VOORSCHOTERWEG

↑ AANPASSING BESTAANDE TORENVLIETBRUG VOLGENS EISEN 3.10.7.1 T/M 5
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↑ HUIDIGE SITUATIE (A ANZICHT BESTA ANDE BRUG)

↑ REFFERENTIEONT WERP: GEEN HELDERE LIJN OVER HET WATER

↑ EIS: ÉÉN LIJN OVER HET WATER
VOORSCHOTERWEG

↑ AANZICHT NIEUWE TORENVLIETBRUG VOLGENS EISEN T.A.V. HOOOFDVORM EN BRUGDEK

RHIJNHOFWEG
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TUSSENSTEUNPUNTEN

3.10.7.16.
3.10.7.17.
3.10.7.18.
3.10.7.19.

De tussensteunpunten zijn vormgegeven in aansluiting met de bestaande brug
bestaande uit twee ronde kolommen per stramien.
De tussensteunpunten liggen in het verlengde van de bestaande tussensteunpunten en staan onder dezelfde hoek t.o.v. het brugdek
Poeren worden uitgevoerd in lijn met de poeren van de bestaande brug; in het
water steken ze in gelijke mate boven de waterlijn uit en op de oever liggen ze
onder maaiveld.
Onderslagbalken worden in hoogte geminimaliseerd vergelijkbaar met de
huidige brug.
Oplegblokken dienen uit het aanzicht onttrokken te worden door een
opstaande deel van de balk (lip) afwijkend van die van de huidige brug. Dus
geen afronding, maar zorgvuldig en zakelijk vorm gegeven.

>0,3m

>1m
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RANDDETAIL

3.10.7.21.
3.10.7.22.
3.10.7.23.
3.10.7.24.

Het randdetail bestaat uit prefab randelementen in maat en schaal in samenhang met de randelementen van de bestaande brug.
Het randelement vangt eventuele togen van het brugdek op en vormt één
vloeiende lijn t.o.v. de wegas.
Voegen zijn terughoudend en zorgvuldig vormgegeven afgestemd met de maat
en ritmiek van het hekwerk en dilataties van het hekwerk en het brugdek.
Kolken, benodigd voor de afvoer van het regenwater dat van het brugdek
stroomt, dienen zorgvuldig te worden ingepast en voorzien worden van de
benodigde opsluitbanden en bestrating.
Kolken ,dilatatievoegen en geleiderail, moeten integraal op elkaar worden
afgestemd.

↑ POEREN ZICHTBAAR IN WATER IN AANSLUITING OP BESTAANDE TORENVLIETBRUG VOLGENS EIS
3.10.7.17

↑ BEËINDIGING HEKWERKEN VOLGENS EIS 3.10.7.31 EN 32
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↑ POEREN NIET ZICHTBAAR IN MAAIVELD VOLGENS EIS 3.10.7.17
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HEKWERKEN

3.10.7.26.
3.10.7.27.
3.10.7.28.
3.10.7.29.

A

3.10.7.30.
3.10.7.31.

B

3.10.7.32.

Het hekwerk is open en transparant en dient vorm gegeven te worden in aansluiting met het hekwerk van de bestaande brug dat bestaat uit een hekwerk
met spijlen en een bovenregel.
Beëindigingen, aansluitingen en overgangen zijn zorgvuldig vorm gegeven.
Het hekwerk staat t.o.v. de rand in één doorlopende lijn zonder knikken of
bochten en staat op gelijke afstand van de rand van het brugdek of t.o.v. de
keerwand.
Het hekwerk is over het gehele kunstwerk gelijk in materiaal en detail.
Het hekwerk heeft een vaste hoogte over het gehele kunstwerk ten opzichte
van het alignement van de weg.
De balusters zijn volgens een vaste verdeling uitgezet voor een rustig en
continu beeld.
Hekwerk recht beëindigen en niet schuin of afgerond. het randelement loopt
minimaal 1.000 mm door na de beëindiging van het hekwerk
De laatste baluster staat 300mm t.o.v. de beëindiging van het hekwerk.

↑ LANDHOOFDEN ONDERGESCHIKT AAN KUNST WERK VOLGENS EIS 3.10.7.35
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LANDHOOFDEN

3.10.7.34.
3.10.7.35.
3.10.7.36.
3.10.7.37.
3.10.7.38.

↑ PIJLERS NIEUWE BRUG IN RITME EN LIJN MET OUDE BRUG VOLGENS EIS 3.10.7.16

De landhoofden liggen in het verlengde van de landhoofden van de bestaande
brug. Dus géén kortere overspanning.
Het nieuwe landhoofd aan de kant van de Voorschoterweg sluit aan bij het
landhoofd van de bestaande brug, Het nieuwe landhoofd aan de kant van de
Rhijnhofweg sluit aan bij het aan te passen landhoofd van de bestaande brug.
Landhoofden zijn terughoudend in vorm en ondergeschikt aan kunstwerk en
grondlichaam.
Landhoofden zijn opgenomen in het talud of keerwand
De vorm van het landhoofd volgt de lijn van het talud of die van de grondkerende wand.
De zijkant van het landhoofd is terugliggend t.o.v. de rand van de buitencontour
van het kunstwerk. Het randelement loopt door.
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TALUDS EN GRONDKERENDEWANDEN VOORSCHOTERWEG

3.10.7.40.
3.10.7.41.
3.10.7.42.
3.10.7.43.
3.10.7.44.
3.10.7.45.
3.10.7.46.
3.10.7.47.

Talud aan de noordzijde dient uitgevoerd te worden als groen talud in
aansluiting op het beoogde karakter van de parkstrook en daarom voorzien van
gras, verspreide boomgroepen en bosschages; assortiment in aansluiting op
omgeving.
De positie van de beplanting dient afgestemd te worden op de doorzichten
richting de Oude Rijn en in relatie tot de sociale veiligheid.
Middenberm tussen de rijbanen van de Tjalmaweg dienen ook als grasbermen
te worden uitgevoerd met verspreide boomgroepen, géén laanbeplanting;
assortiment in aansluiting op omgeving.
Het talud en de inrichting dient te worden afgestemd op de positie en uitvoering van het geluidsscherm.
Aan de zuidzijde is een keerwand voorzien, ingegeven door ruimtegebrek, die
qua vormgeving dient aan te sluiten bij de keerwanden en geluidsschermen
van de Tjalmaweg en dus voorzien van lamellenstructuur en beplanting.
Onder de nieuwe brug wordt de grondkering uitgevoerd als talud met een helling van circa 2:3 in aansluiting en in lijn met het talud van de bestaande brug.
De taludbekleding dient conform huidige talud te bestaan uit basalton
standaard grijs en vormt met het huidige talud één geheel.
Tussen de beide bruggen is het talud begroeid met gras met de huidige situatie
als uitgangspunt.
Het zichtbare deel van de taludafwerking (verharding) blijft binnen projectievlak
brugdek. Buiten het projectievlak zijn stroken grasbetontegels van 1,5m verreist tegen uitspoeling. De aanleg moet zorgen voor een groen eindbeeld t.p.v.
deze stroken.
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Het maaiveld dient ingericht te worden als hoogwaardige oeverzone.
3.10.7.49. Bestrating of (half) verharding tussen fietspad, talud, rijbaan, steunpunten
en de Oude Rijn dienen zorgvuldig en in samenhang te worden uitgevoerd in
aansluiting op het landschappelijke karakter.
%

,

INRICHTING MAAIVELD/ONDERDOORGANG VOORSCHOTERWEG

↑ OEVERS EN MAAIVELD VOORSCHOTERWEG VOLGENS EISEN 3.10.7.47 T/M 56

↑ OEVERS EN MAAIVELD VOORSCHOTERWEGVOLGENS EISEN 3.10.7.48 T/M 56
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3.10.7.51.
3.10.7.52.
3.10.7.53.

3.10.7.54.
3.10.7.55.
3.10.7.56.

De parkeerplaatsen t.b.v. Limes dienen landschappelijk te worden uitgevoerd
middels half verharding rekening houdend met het gebruiksgemak.
De watergang dient doorgetrokken te worden tot onder de brug en met een
duiker verbonden met de OudeRijn om bij te dragen aan de continuïteit van het
landschappelijke karakter.
De ontsluiting aan de noordzijde voor voetgangers dient voorzien te worden
door een eenvoudige brug vormgegeven als ‘plank over de sloot’
Rondom de pijlers langs de kade dient een ‘meubel’ gerealiseerd te worden als
autonoom object dat zorgvuldig dient te worden vormgegeven, als verblijfsplek
fungeert en positief bijdraagt aan de verblijfskwaliteit in de hele onderdoorgang. Dit ‘meubel’ is vormfamilie van de objecten van de Rhijnhofweg.
Ter plaatse van de pijlers dient het meubel tijdelijk verwijderd te kunnen worden
en teruggeplaatst voor inspectie van de pijler zonder afbreuk te doen aan
abstracte autonome object.
De verlichting draagt in hoge mate bij aan de aantrekkelijkheid en sociale
veiligheid van de onderdoorgang.
Verlichting bestaat uit gerichte verlichting zonder verstoring van ecologie
waaronder vleermuisroutes onder de brug door.

↑ OEVERS EN MAAIVELD RIJNHOFWEG VOLGENS EISEN 3.10.7.57 T/M 70
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ONDERDOORGANG RHIJNHOFWEG

3.10.7.58.
3.10.7.59.
3.10.7.60.
3.10.7.61.
3.10.7.62.
3.10.7.63.
3.10.7.64.

↑ REFERENTIE BRUG ALS ‘PLANK OVER DE SLOOT’ ZOALS BEDOELD IN 3.10.7..52

De voetgangersonderdoorgang dient architectonisch hoogwaardig te worden
uitgevoerd.
De vormgeving sluit aan bij de beleving van de voetganger en draagt bij aan
een gevoel van sociale veiligheid.
Het maaiveld is vormgegeven als één gebaar onder zowel de bestaande als de
nieuwe brug door.
Er dient een aantal ruimtelijke organiserende elementen – ‘meubels’ - te
worden uitgewerkt die verschillende functies kunnen faciliteren waaronder
voetpad, afscheiding rijbaan en fietspad en een verblijfsplek aan het water.
De ‘meubels’ zijn abstracte autonome objecten die ruimtelijk richting geven aan
het maaiveld onder de brug door en doorlopen tot buiten het projectvlak van
het brugdek.
Materiaal en detaillering van de ‘meubels’ is verfijnd en draagt bij aan het
autonome karakter.
Rand- en bovenafwerking van de ‘meubels’ zijn in één materiaal dan wel
vormgegeven als één geheel.
Indien de ‘meubels’ vormgegeven worden als plateau, dient in de detaillering
rekening gehouden te worden met het voorkomen van het ophopen van
zwerfvuil.
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De materialisering en detaillering van de ‘meubels’ is robuust en hufterproof.
3.10.7.66. Ter plaatse van de pijlers dient het meubel tijdelijk verwijderd te kunnen worden
en teruggeplaatst voor inspectie van de pijler zonder afbreuk te doen aan
abstracte autonome object.
3.10.7.67. Landhoofd en/of oplegging van het brugdek wordt integraal meegenomen in de
vormgeving van een keerwand.
3.10.7.68. De keerwand begeleidt de voetganger onder de brug door.
3.10.7.69. Indien hekwerken toegepast dienen te worden, zijn deze transparant en niet
civieltechnisch, maar architectonisch vormgegeven.
3.10.7.70. Onder het brugdek dient erosiebescherming te worden aangebracht op taluds
en maaiveld in de vorm van elementverharding. Deze verharding sluit aan bij
het nautische karakter van de Rijnoevers; géén universele elementenverharding zoals klinkers, maar bijvoorbeeld basalt of baslaton elementen.
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De wandafwerking van de betonnen keerwand is architectonisch hoogwaardig;
geen ruwbouw.
3.10.7.72. De wand bestaat uit een vlakke wand voorzien van een inkassing.
3.10.7.73. De inkassing heeft een afstand van 50mm t.o.v. de bovenkant en zijkant van
de wand en heeft een diepte van 20mm, geschikt voor een tegeltableau of een
schilderkunstwerk.
3.10.7.74. De detaillering en materialisering moet plaats vinden in samenspraak met, en
productie en uitvoering na goedkeuring van het kwaliteitsteam.
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WANDAFWERKING VOETGANGERSONDERDOORGANG
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VERLICHTING VOETGANGERSONDERDOORGANG RHIJNHOFWEG

3.10.7.76.
3.10.7.77.
3.10.7.78.
3.10.7.79.

De verlichting draagt in hoge mate bij aan de aantrekkelijkheid en sociale
veiligheid van de onderdoorgang.
Toepassen LED-verlichting middels lijnverlichting, grondspots en/of wall
washers.
Verlichting is geïntegreerd in wand, hekwerk, vloer of brugdek inclusief kabels
en leidingen.
De keerwand dient egaal verlicht te worden middels bijvoorbeeld wall washers.
Verlichting bestaat uit gerichte verlichting zonder verstoring van ecologie
waaronder vleermuisroutes onder de brug door.
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GELUIDSSCHERM OP BESTAANDE BRUG

Zie wanden en schermen Tjalmaweg.
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Alle kabels en leidingen inclusief hemelwaterafvoeren dienen geïntegreerd te
zijn in het kunstwerk en mogen niet in het zicht komen.
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VOORZIENINGEN
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Seinen en bebording dienen geïntegreerd opgenomen te worden aan de rand
van het brugdek en in combinatie met remmingwerken.
3.10.7.83. Remmingswerken zijn terughoudend in vormgeving bestaande uit houten palen
en gordingen. Indien noodzakelijk voor de veiligheid kan onderbouwd worden
afgeweken van hout als materiaal.
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VOORZIENINGEN VAARWEG (SEINEN/BEBORDING/REMMINGWERKEN)
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ECOLOGIE

Ten behoeve van vleermuizen dienen voorzieningen geïntegreerd te worden in
het brugontwerp. Dus géén vleermuiskasten aan de brug bevestigen, maar
integreren in bijvoorbeeld de landhoofden. Dit in nauw overleg met de ecoloog.
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MATERIAAL- EN KLEURGEBRUIK

Materiaal- en kleurgebruik worden uitgevoerd conform de kleur en
materiaalstaat.

