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Vervolg
'Living Wall' in
lunetten

all'

Een 'Livin
•

Eerdor wordon middels oon
buu rtellquiHe on ucn disc us·
sicavond vervolgs tappen b'(l'
zet in de wijkraadpleging bij
de plannen.

•

De 30 print vln een moselijke vlriiJnt ItOOr de brug over de Au:. Het ontwerp komi ViJn ShiJi ViJn
Vlijmen en MiJurice Vln Peursem.

Meedenken over
het idee lunetten
tegen toekomstige
snelwegoverlast t.r •
beschermen door een
wal waarin gewoond of
gewerkt kan worden,
genaamd 'a living wall'.

Oat kon on""P op !!en
discussieavond.
Door Poul HUSlinIl
UTRECHT - ElIn mot de Vrij

Univors iteit (VU) Amsterdam ontwikkeld meodenk-

instrument stond bewoncrs
te r hand. Speciale aandacht
kreeg de fietsverbinding
over de A12.
Ideeen voor sen 'living wall'
circulerenalenige tijd.l\Vse

WEGVERBREDING
HING ALS
SPOOKBEELO BOVEN
DE WIJK
jaar geleden werden ze voor
het eersl gepresenteerd door
architect Shai van Vlijmen
en bewoner John Buitink als
p lan voor een langgerekte
bijna
wijkornspannende

muur van s tudentenwonin-

.. n.
Het yoorstel riep gcnwngde
reacUes op. maar de mind!!r enthousiaste betroffen
meer de booogde doelgroep
dan hot idoe 7.o1f. Nadat hot
idL't! van studan ten als anige
doelg roep was geschrapt. en
met de garantie dat de parken niet worden aa ngetast
en seen extra verkeer aangetrokken, k roog het plan
meer sympathie.
De gedachte nan nog meer
snolwegovorlast no de mageHjke wegverbredingen hing
immers als een spookbeeld
bovon de wijk.
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Fiehbrug
Bijzondere aandacht was
er voor de fietsbnlg over de
A12. want verkeersministcr
Schult z wil al in docelllber
beslissen hoc deze vorbind ing wordt o Pb'Cnollle n in
de wegverbrodingsplanllen.
Hiermee is nag veel 1lI0g0li jk: brug of tunneL op de
huidige pick of in het ver·
Icngde van de Koppeldijk of
het pad la ngs het inundatic-ka naa!.
De oorste uitkomsten 10'
ten zien dat oowoners oon
voorkeur hehben voor een
fietsbrug • goon tunnel dus
• op de huidige plek, maa r
wei graag met eon ecoduct
ernanst. De uitkomsten zijn
aan Rijkswaterstaat. aanwezig op de inloopavond, overhandigd.
Enquete

He.t wos tevens sen mooil:l
aallieid ing voor dl:l i n it lat ief·
nemors am het met de VU
ontwikkelde
meedenkinst rument in te l'.6tten. Hiermoe kunnen oowoners zelf
de gevolgon van hun idoOOn
berekenen voor bijvoorbeeld
geluid en luch tkwaliteit.
Oak worden ze gcconfronteerd met visuele uitworklng
op ooghoogte. Eveneens als
de vooraf vcrspreide onquAte, trok doze parUcipatiewijze die maandag zo'n 80 1I90
deel nemers .
VU -instrument
Over hel brl:ldere plan voor
de wal is ook gepraa t. Velen
wilden oorst oon ooncretere
uitwerking zien ulvorens te
oordelen. maar ook sen ta o
melijk grote groep wilde wei
deeers testappen zellen voor
zo'n concreter p lan. ook met
bet VU-instrument.
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