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 Samenvatting 

The Living Wall: op de rand van mobiliteit en leefbaarheid – hoe een geluidswal langs de A12 en 
A27 een waardevolle bijdrage kan leveren aan de omringende natuur 
 
Vanwege de toekomstige uitbreiding van de snelwegen rondom Lunetten, is door NarrativA 
Architecten een effectieve geluidsmuur ontworpen om geluidsoverlast te beperken en mogelijk 
lucht te zuiveren; The Living Wall. Direct naast de geluidswal ligt park de Koppel, dat door 
bewoners van Lunetten als zeer waardevol wordt beschouwd. De centrale onderzoeksvraag die in 
deze thesis wordt beantwoord luidt: Welke aanpassingen in het ontwerp van The Living Wall 
kunnen de natuurwaarden van de omringende omgeving versterken? Om deze vraag te kunnen 
beantwoorden, zijn eerst de huidige natuurwaarden en –doelen van het park bepaald. Park de 
Koppel is een waterrijk halfopen parklandschap met een afwisselende structuur. De natuurtypen en 
mate van gebruik van het groen wisselen zich af langs de lengte van de wal. Bij de inrichting van 
de natuur langs de wal moet hiermee rekening worden gehouden. Andere manieren om de natuur 
te versterken zijn het inrichten van natuurvriendelijke oevers, het aanplanten van soorten van 
potentiële vegetatietypen voor het park, het gebruik maken van klimmende planten langs de gevel 
van de wal, het aanplanten van plantensoorten die voedsel en nestelgelegenheid bieden voor 
verschillende diersoorten en het plaatsen van nestkasten. Ook het inrichten van een ecologische 
verbinding naar plas Laagraven biedt een bijdrage aan de natuur, maar zorgt tevens voor een 
recreatieve verbinding tussen de twee gebieden. Om geschikt te zijn voor de grondgebonden 
zoogdieren van park de Koppel, moet het natuurgedeelte van de verbinding 40-60 meter breed 
worden en voldoende schuilgelegenheid bieden. De aanleg van de wal zal ook negatieve effecten 
met zich meebrengen. Daarom moeten geschikte plekken worden gekozen voor het plaatsen van 
ingangen en toegangswegen, rekening worden gehouden met vleermuizen bij keuzes voor 
verlichting, het bouwen in fasen zodat dieren kunnen uitwijken naar een ander deel van het park 
en het beginnen met bouwen na het broedseizoen. Doordat niet duidelijk is hoe de negatieve en 
positieve effecten zich verhouden, wordt aangeraden verder advies van diverse deskundigen in te 
winnen. 
 
Summary 

The Living Wall: on the edge of mobility and liveability – how a sound barrier along the A12 and 
A27 can make a valuable contribution to surrounding nature 
 
The motorways surrounding Lunetten will be expanded in the near future. This lead to the design of 
The Living Wall; an effective sound barrier to limit noise pollution and possibly purify the air. Next 
to the sound barrier lies park de Koppel, which is considered as a valuable park for recreation. The 
central research question of this thesis is: What adjustments in the design of The Living Wall can 
strengthen the ecological values of surrounding nature? To answer this question, the current nature 
values and goals of the park are determined. Park de Koppel is a half-open parkland with many 
waterways with a diverse structure. The nature types and use of nature differs along the length of 
the park; the design of nature next to the wall has to adapt to this. Other ways to strengthen 
nature values is by designing ecological shores, use plant species of potential vegetation types, use 
climbing plants along the wall, use plant species that provide food and nesting space for different 
animal species and place nesting boxes. The design of an ecological corridor to the lake ‘plas 
Laagraven’ will benefit ground bound mammals and will provide a recreational connection between 
the two areas. The nature zone of the corridor must be 40-60 meters wide and provide enough 
shelter for animals. De building of the wall will have negative effects on nature. Therefore, exits 
and roads must be located on the most appropriate places, so that valuable nature areas do not 
experience unnecessary disturbance. Also, effects of lighting on bats must me minimized. Building 
should start after the breeding season and should be done in phases to give animals a chance to 
migrate to another part of the park. Because it is not clear to what extent the positive effects can 
compensate the negative effects, it is advised to consult various experts. 
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1. Inleiding 

In de nabije toekomst zullen de A12 en A27 worden verbreed, wat zal zorgen voor een toename 
van luchtvervuiling en geluidsoverlast in de wijk Lunetten. Om deze negatieve tegen te gaan heeft 
architect Shai van Vlijmen (NarrativA ArchitecteN) een effectieve geluidswal ontworpen, die 
mogelijk ook vervuilde lucht van de snelweg zal zuiveren. Door de wal ook een economische 
functie toe te kennen, kan deze zelf geld genereren. De 2 kilometer lange wal komt langs park de 
Koppel te liggen (figuur 1), waardoor het idee ontstond om de wal aan te passen aan de 
aanliggende natuur. Door groene daken en muren aan te leggen zal de natuur als het waren 
doorlopen in The Living Wall. Ook is het streven om een ecologische en recreatieve 
verbindingszone aan te leggen over de A12 naar plas Laagraven, zodat de barrièrewerking van de 
snelweg wordt verminderd. 
 
In dit verslag wordt antwoord gegeven op de vraag hoe de natuur op en langs de wal het best kan 
worden ingericht. De hoofdvraag luidt: Welke aanpassingen in het ontwerp van The Living Wall 
kunnen de natuurwaarden van de omringende omgeving versterken? Om deze vraag te kunnen 
beantwoorden, zijn eerst de volgende deelvragen behandeld: 

• Wat zijn de huidige natuurwaarden van park de Koppel en plas Laagraven?  
• Wat zijn de natuurdoelen van park de Koppel en plas Laagraven?  

In dit onderzoek is alleen de ecologische inpassing van het ontwerp behandeld. De mogelijke 
negatieve effecten van de wal vallen buiten de reikwijdte van dit onderzoek. Er komt sowieso een 
nieuwe geluidswal, dus door deze zo goed mogelijk in te passen in de natuur, wordt de positieve 
impact geoptimaliseerd. Bovendien wordt in het ontwerp rekening gehouden met duurzame 
energieopwekking en het gebruik van duurzame materialen. De bouwfase wordt zo kort mogelijk 
gehouden door onderdelen van de wal pregefabriceerd aan te leveren. Het werk gebeurd in de 
periode dat de A12 wordt verbreed en wordt gedaan vanaf de kant van de snelweg. In de discussie 
wordt nog kort ingegaan op de mogelijke negatieve effecten van The Living Wall.  
 

 
Figuur 1. Lunetten met in rood de locatie van The Living Wall (NarrativA ArchitecteN) 
 
 

http://www.narativa.nl/�
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2. Natuurwaarden van park de Koppel 

Algemeen gezien is park de Koppel een waterrijk, halfopen parklandschap. Kenmerkend voor zo’n 
landschap zijn de vele overgangen tussen open en dichte vegetatie, tussen grasland en opgaande 
begroeiingen en de aanwezigheid van veel watergangen. De belangrijkste biotopen worden 
gevormd door de grotere watergangen met hun oeverzones, de ruigten, bos en struweel en 
bepaalde delen van de hooilanden. De afwisselende structuur van het groen in park de Koppel biedt 
habitat voor verschillende diersoorten. De vegetaties bestaan vooral uit algemene soorten en deze 
komen ook in de omringende omgeving voor. Op de plekken waar kwel optreedt zijn wel bijzondere 
soorten te vinden. De graslandjes met grote ratelaar en gewone agrimonie zijn te beschouwen als 
waardevol, evenals het ‘natuurbos’ en de in 2007 aangelegde salamanderpoel. Voor een park 
midden in het stedelijk gebied is het bijzonder dat de begroeiingen zo goed ontwikkeld zijn.  
 
In 2003 zijn door van den Bijtel en Stichting Ecologisch Advies 20 vegetatietypen onderscheiden in 
Lunetten, welke zijn beschreven in het Integraal Groenplan Lunetten (van den Bijtel, 2003). Om na 
te gaan in hoeverre de natuur is veranderd, zijn recentere soortenlijsten (VOFF, 2012) gebruikt, 
maar omdat er geen tijd was voor veldwerk is het niet geheel duidelijk geworden in hoeverre de 
natuur is veranderd.  
 

 
 

Vegetatietypen Lunetten 

Bossen: 
1. essen-iepenbos (Fraxino-Ulmetum) 
2. verbond van wilgenvloedbossen en –struwelen (Salicon Albae)  

Struwelen: 
3. verbond van sleedoorn en meidoorn (Carpino-Prunion) 
4. struweel van bramen en wilgen 

Zomen: 
5. verbond van look-zonder-look (Galio-Alliarion) 

Graslanden: 
6. glanshaverhooiland (Arrhenatherion elatioris), basistype  
7. glanshaverhooiland, type met groot streepzaad 
8. glanshaverhooiland, type met knoopkruid 
9. glanshaverhooiland, type met grote ratelaar 
10. rompgemeenschap van ruw beemdgras en Engels raaigras 

Ruigten: 
11. natte strooiselruigten (Concolculo-Filipenduletea) 

Oevervegetaties: 
12. riet-associatie (Typho-Phragmitetum) 
13. rompgemeenschap van liesgras 

Watervegetaties: 
14. eendenkroos-orde (Lemnetalia minoris) 
15. verbond van gewoon kransblad (Charion vulgaris) 
16. waterlelie-verbond (Nymphaeion) 
17. verbond der kleine fonteinkruiden (Parvopotamion) 
18. sterrekroos-vegetaties 

Vegetaties van storingsmilieus: 
19. weegbree-klasse (Plantaginetea majoris) 
20. rompgemeenschap uit de zeevetmuurklasse (Saginetea maritimae) 
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Planten 
Er komt een vrij groot aantal plantensoorten voor in Lunetten, blijkt uit de inventarisaties uit het 
Integraal Groenplan en de recentere soortenlijst. Er komen niet veel rode lijstsoorten voor, wat 
mogelijk komt door de vrij uniforme bodemgesteldheid (van den Bijtel, 2003) en het feit dat de 
populaties vaak klein zijn en geïsoleerd door de barrièrewerking van de snelwegen. Rode 
lijstsoorten die in 2003 in park de Koppel zijn aangetroffen, zijn gewone agrimonie en kamgras. 
Vier rode lijstsoorten die zijn waargenomen tussen 2007 en 2012 zijn krabbenscheer, veldgerst, 
waterdrieblad en wateraardbei. Veldgerst was in 2003 ook al aanwezig, maar stond toen nog niet 
op de rode lijst. Krabbenscheer is bij recent bezoek aan het park niet aangetroffen. Waterdrieblad 
en wateraardbei groeien beide in de salamanderpoel.  
 

               
Gewone agrimonie       Kamgras                       Veldgerst 
 

                   
Krabbenscheer             Waterdrieblad               Wateraardbei              
 
 
 
 

 

Rode lijstsoorten 

Rode lijsten geven een overzicht van plant- en diersoorten die uit Nederland zijn verdwenen of 
dreigen te verdwijnen. De ernst van de bedreiging wordt vastgesteld aan de hand van een aantal 
criteria: de snelheid waarmee een soort achteruit gaat, de zeldzaamheid van de soort, en de 
verspreiding van de soort (grootte van het leefgebied en mate van versnippering). De Rode Lijst 
geeft aan welke soorten het meest behoefte hebben aan bescherming en is daarmee een 
belangrijk instrument bij het vaststellen van beschermingsprioriteiten en het ontwikkelen van 
nationaal en internationaal natuurbeleid (IUCN, 2012). 
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Zoogdieren 
Door van den Bijtel is een aantal algemeen voorkomende zoogdieren geregistreerd, maar ook de 
minder algemeen voorkomende hermelijn en bunzing. Verder zijn de bosspitsmuis, 
grootoorvleermuis, watervleermuis, rosse woelmuis, woelrat, muskusrat, veldmuis, bosmuis en 
haas in Lunetten waargenomen. In de recentere soortenlijst staan ook de egel, mol, gewone 
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, bruine rat en konijn. 
 

                             
Hermelijn      Bunzing 
 
Vogels 
Er komen veel broedvogels voor in Lunetten. Vogels op de rode lijst, die bij de inventarisaties van 
1997-2003 zijn aangetroffen, zijn de torenvalk, steenuil, ijsvogel, groene specht, boerenzwaluw, 
rietzanger en kneu. Nieuwe rode lijstsoorten die zijn waargenomen in Lunetten zijn de kramsvogel, 
visdief en watersnip. Verder zijn recentelijk ook waargenomen: blauwe reiger, bonte 
vliegenvanger, buizerd, gaai, goudhaan, goudvink, grauwe gans, grote gele kwikstaart, grote 
zaagbek, heggenmus, kauw, keep, kievit, kleine zwaan, kokmeeuw, kolgans, koperwiek, ooievaar, 
pestvogel, scholekster, sijs, stormmeeuw, wilde eend en zilvermeeuw. Veel van deze soorten 
komen waarschijnlijk af op plas Laagraven en zijn waargenomen terwijl ze over park de Koppel 
heen vliegen, maar mogelijk gebruiken ze park de Koppel ook als foerageergebied. Het is al 
waargenomen dat visdieven aan het jagen waren in park de Koppel (van Helden, 2012). 
 

                               
Visdief                        Watersnip 
 
Vlinders en libellen  
Er leven redelijk veel vlinders, libellen en juffers in park de Koppel. De rode lijst soorten zijn de 
vroege glazenmaker, glassnijder en bruine korenbout. Ook is in 2007 de rode lijstsoort bruine 
winterjuffer waargenomen in het park. 
 

    
Vroege glazenmaker                  Glassnijder                               Bruine winterjuffer 
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Amfibieën en reptielen 
Er zijn veel geschikte voortplantingswateren en landbiotopen aanwezig voor amfibieën en reptielen. 
Uitwisseling met omliggende populaties buiten Lunetten is op dit moment vrijwel onmogelijk, maar 
de al aanwezige populaties sinds de bouw van de wijk zijn waarschijnlijk groot genoeg om zichzelf 
in stand te kunnen houden (van den Bijtel, 2003). Een waardevolle plek voor amfibieën en andere 
soorten is de salamanderpoel. Hier leven watersalamanders, kikkers, juffers en libellen. Ook wordt 
de ringslang regelmatig in het park waargenomen. Door Werkgroep Groenbeheer Lunetten worden 
broeihopen aangelegd, waar de ringslang haar eieren in af kan zetten. Bewoners van Lunetten 
menen ook de kamsalamander te hebben waargenomen, maar deze is nog niet officieel 
geregistreerd. In het gebied ten oosten van de stad komt de kamsalamander op meer plekken voor 
en het kan zijn dat deze voor de aanleg van de A27 en de woonwijk naar Lunetten is gekomen.  
 
 

                          
Ringslang                                                                    Kamsalamander 
 
Vissen 
Vissen die te vinden zijn in de sloten zijn vooral soorten die nutriëntenrijke en zuurstofarme 
omstandigheden kenmerken, zoals blankvoorn en brasem. Wel zijn de kroeskarper, aal en kleine 
modderkruiper waargenomen, welke op de rode lijst staan. De sloten zijn ondiep, wat samen met 
zuurstofarmoede zorgen voor een negatief effect op de visstand. De vele duikers, stuwen en 
dammen zorgen voor beperkte mogelijkheden voor migratie van vissen.  
 

 
Kleine modderkruiper 
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Ecologische structuur 
Park de Koppel is rijk aan een grote verscheidenheid aan habitats, maar deze zijn allen van geringe 
omvang. Dit zorgt dat de populaties van veel soorten klein zijn en daarom kwetsbaar. Verbindingen 
met natuur buiten de wijk zijn er vrijwel niet, wat ervoor zorgt dat soorten van elders de populaties 
in park de Koppel niet kunnen versterken. Alleen goed vliegende soorten (vogels) zijn in staat de 
barrières te overbruggen.  
 
Langs de lengte van de geluidswal wisselen de natuurtypen en de mate van gebruik van het groen 
zich af. Direct naast de geluidswal op het talud bevindt zich langs de gehele lengte struweel of bos, 
dan een sloot en daarnaast het wandelpad. Het talud loopt op veel plekken vrij steil af naar de 
sloot. Een groot deel van de vegetatie op het talud langs de geluidswal bestaat uit brandnetel, 
braam en andere soorten die een storingsvegetatie aanduiden. Deze plekken zijn qua vegetatie 
niet erg waardevol. De vegetatie bij de antennemast, ter hoogte van het natuurbos, ten westen 
van de Koppeldijk en bij de volkstuintjes in de buurt hebben wel meer waarde, doordat ze een 
meer gevarieerde samenstelling hebben. Op de kaart van OpenStreetMap zijn een aantal functies 
van het park te onderscheiden (figuur 2).  
 
Het gebruik van het groen bepaalt de mate van verstoring in de vorm van fysieke aanwezigheid, 
het achterlaten van afval en hondenpoep of betreding. Door het gehele park worden honden 
uitgelaten, al gebeurt dit het meest langs de rand van de wijk. In het midden van het park is een 
speelveldje. Langs een aantal wateren wordt gevist, wat zorgt voor vertrapping van de oevers. 
Sommige delen van het park zijn makkelijker toegankelijk dan andere en worden daarom 
intensiever gebruikt. Ruigte wordt bijvoorbeeld niet gebruikt door mensen, terwijl grasland wel 
hoge recreatieve waarden heeft.  
 

 
Figuur 2. Groen Park de Koppel (OpenStreetMap, 2012). Links in groen de sportvelden en 
in  rood de volkstuintjes, rechts van het midden is de Koppelsteede te herkennen en de 
omringende weilandjes en tuintjes. In donkergroen de bossen, lichtgroen is struweel of 
gras. 
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3. Natuurdoelen voor park de Koppel 

Eén van de belangrijkste natuurdoelen voor park de Koppel is het in stand houden van bestaande 
ecologische verbindingszones binnen Lunetten en het inrichten van nieuwe verbindingen met 
gebieden buiten Lunetten. 
 
In het oosten van het park zijn een aantal plekken aangewezen als een ecologisch waardevolle 
natuurkern (figuur 3). Ook het natuurbos en de salamanderpoel zijn ecologisch waardevol. Om 
deze natuurtypen te stimuleren is het nodig om natuurlijke processen de kans te geven. Dit 
betekent dat het gebruik van het groen extensief moet zijn, het oppervlak groot genoeg is en er 
genoeg rust is. Daarom wordt in het Integraal Groenplan Lunetten (van den Bijtel, 2003) 
voorgesteld om het gebruik van het groen te zoneren, zodat ook op de graslanden, die het meest 
intensief worden gebruikt door mensen, de kenmerkende plant- en diersoorten kunnen voorkomen. 
De afwisselende waterrijke structuur van het park moet behouden en versterkt worden, met name 
de waardevolle bossen, struwelen en graslanden.  
 
Door van den Bijtel et al. (2004) zijn een aantal streefbeelden opgesteld, die aansluiten op de 
potenties van Lunetten. Park de Koppel heeft potentie voor het (verder) ontwikkelen van 
kamgrasweide, vegetaties van het dotterverbond, haagbeukverbond, het verbond van meidoorn en 
sleedoorn en natte strooiselruigte. Ook is het gewenst het al aanwezig glanshaverhooiland verder 
te ontwikkelen, zodat het bloemrijker zal zijn en daardoor waardevoller voor fauna. De potenties 
van park de Koppel liggen dichtbij de huidige situatie, omdat de abiotische omstandigheden 
grotendeels vastliggen en het niet gewenst is deze met kunstmatige maatregelen te veranderen. 
Het bereiken van veel van deze potentiële vegetaties heeft vooral te maken met beheer. Mogelijke 
inrichtingsmaatregelen om diverse vegetatietypen een kans te geven, zijn het aanbrengen van 
meer variatie in vegetatiestructuur, waterpeil en voedselrijkdom (Schipper & Siebel, 2009).  
 
Naast het ontwikkelen van bepaalde vegetatietypen, is het streven naar een betere waterkwaliteit 
van de sloten een doel voor park de Koppel. Dit kan bereikt worden door het overschot aan 
organisch materiaal op de waterbodems weg te halen. Dit zal zorgen voor toename van de diepte 
van de wateren en minder oxidatie van organisch materiaal en op den duur hierdoor voor een 
hoger zuurstofgehalte en lager nutriëntengehalte (van den Bijtel et al., 2004). Deze gevolgen 
zullen een positief effect hebben op de waterplanten, macrofauna en vissoorten in het water. Dit 
doel is ook opgenomen in het Wijkwaterplan (Wielinga et al., 2011). Het bereiken van de gewenste 
waterkwaliteit kan ook door de oevers natuurlijk in te richten en de doorstroming te verbeteren. 
Een natuurvriendelijke oever, die flauw afloopt, zorgt ervoor dat meer waterplanten kunnen 
groeien, waardoor nutriënten worden opgenomen en het water dus helderder kan worden (Sollie et 
al., 2011). Een betere doorstroming zorgt voor een verlaging van het fosfaatgehalte en een 
verhoging van het zuurstofgehalte (Wielinga et al., 2011). De overgangen van nat naar droog die 
ontstaan door het verflauwen van oevers zorgen voor kansen voor specifieke plangemeenschappen 
en een gevarieerd habitat welke schuilmogelijkheden en voedsel voor fauna bieden (Sollie et al., 
2011). Er ontstaat bijvoorbeeld broedgelegenheid voor riet- en watervogels en habitat voor 
amfibieën, reptielen en insecten (van Paassen & Schrieken, 2000). 
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Figuur 3. Zoneringskaart, met in donkergroen het 
huidige natuurbos (van den Bijtel, 2003) 
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4. Natuurwaarden en –doelen van Plas Laagraven 

Het gebied van plas Laagraven omvat twee plassen en een stuk agrarisch gebied. Ten westen van 
de noordelijke plas ligt een industriegebied en een winkelgebied. Het gebied wordt begrensd door 
wegen (figuur 4). Beide plassen hebben een recreatief doeleinde, waardoor en geen natuurdoelen 
aan gekoppeld zijn. In de noordelijke plas liggen een paar eilandjes met wat bomen, die een rustig 
habitat bieden voor vogels. Er komen dan ook veel bijzondere vogelsoorten voor, waarvan een deel 
ook in park de Koppel zou kunnen voorkomen of al voorkomt: watersnip, kievit, scholekster, 
grutto, tureluur, wulp, blauwe kiekendief, dwergmeeuw, dwergstern, grote mantelmeeuw, grote 
stern, grote zilverreiger, huismus, kleine zilverreiger, kneu, kramsvogel, pijlstaart, oeverloper, 
purperreiger, roodhalsfuut, steltkluut, slobeend, velduil, watersnip, wintertaling, zeearend, 
zomertaling en zwarte stern (VOFF, 2012). Ook andere soorten van het waterrijke milieu van park 
de Koppel zullen goed bij plas Laagraven kunnen leven of foerageren en andersom. Rode 
lijstsoorten van andere soortgroepen van plas Laagraven zijn de rugstreeppad en de rosse 
vleermuis. Andere zoogdieren die bij plas Laagraven zijn waargenomen zijn de gewone 
dwergvleermuis, konijn, haas, egel en mol (VOFF, 2012). 

Gemeente Houten en gemeente Nieuwegein zouden graag het gebied Laagraven beter verbinden 
met de omgeving. De barrièrewerking van de A12 en A27 moet in het kader van het 
ontsnipperingsbeleid van Rijkswaterstaat worden verkleind door middel van faunapassages 
(H+N+S Landschapsarchitecten, 2011). 

 
Figuur 4. Topografische kaart van Laagraven Oost (H+N+S Landschapsarchitecten, 
2011) 
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5. Voorstellen voor een ecologische inrichting van The Living Wall 

Om een waardevolle bijdrage te leveren aan de omringende natuur is het belangrijk om The Living 
Wall aan te passen aan de aanwezige natuurtypen. Bij de bouw van de wal kan de afgegraven 
grond met planten worden teruggeplaatst en lokale soorten worden aangeplant die kenmerkend 
zijn voor de aanwezige vegetatietypen. De afwisselende structuur van het park zorgt voor habitat 
voor verschillende diersoorten. Door op en naast de wal diverse structuren aan te brengen in de 
bodem en vegetatie, kan ook daar een bijzonder habitat ontstaan. Er kunnen hoogteverschillen 
worden aangebracht in de bodem en verschil in vegetatiebedekking en –hoogte worden 
gerealiseerd. Ook het gebruik van diverse plantensoorten zorgt voor diversiteit en trekt 
verschillende diersoorten aan. Doelen voor park de Koppel zijn het verbeteren van de 
waterkwaliteit en de oevervegetaties, het verbeteren van de ecologische verbindingen en het 
ontwikkelen van bepaalde vegetaties. Naar aanleiding van deze doelen worden voorstellen gedaan 
voor de inrichting van de natuur naast de wal.  
 
Verbeteren waterkwaliteit en oevervegetaties 
Er is veel extra natuurwaarde te behalen door het verbeteren van de waterkwaliteit en de 
oevervegetaties. Dit valt mogelijk buiten de reikwijdte van de bouw van de wal, omdat nog niet 
duidelijk is tot hoe ver in het park aanpassingen mogen worden gemaakt bij de bouw van de wal 
en daarnaast is het afhankelijk van het budget. Door van den Bijtel et al. (2004) zijn een aantal 
plekken aangewezen die het meest geschikt zijn voor de aanleg voor natuurvriendelijke oevers, die 
te zien zijn in figuur 5. Op veel plekken is niet veel ruimte tussen de huidige geluidswal en de sloot 
en deze plekken zijn hierdoor niet geschikt voor natuurvriendelijke oevers. Langs de sportvelden is 
echter wel genoeg ruimte en ook direct ten westen van de Koppeldijk en langs de volkstuintjes is 
wat meer ruimte. Op deze laatste plek is de sloot ook vrij breed; deze zou aan één kant ondieper 
kunnen worden gemaakt. Een optie is ook om het wandelpad tussen de geluidswal en de 
volkstuintjes af te sluiten en hier een flauw talud voor in de plaats te maken. Dan wordt er tevens 
een rustig stukje natuur gecreëerd, dat dichtbij het inundatiekanaal ligt. Aangezien er plannen zijn 
om deze door te trekken onder de A12 door en zo een natte ecologische verbinding zal vormen, is 
het gunstig om een extra stukje rustige natuur hiernaast te hebben liggen. Omdat het eigenlijk 
beter is om een natuurvriendelijke oever in de zon te hebben liggen, zouden deze ook eventueel 
aan de andere kant van de sloot kunnen worden aangelegd.  
 
Het talud van natuurvriendelijke oevers varieert tussen 1:2 en 1:20, maar bij genoeg ruimte kan 
deze nog flauwer worden gemaakt (van Paassen & Schrieken, 2000). Als wordt gekozen om 
natuurvriendelijke oevers aan te leggen, stel ik voor om The Living Wall lager te laten beginnen 
dan de huidige wal, zodat een minder groot hoogteverschil ontstaat tussen de voet van de wal en 
de sloot. Door variatie aan te brengen in diepte en breedte van de sloot, kan worden gezorgd voor 
nog meer biodiversiteit. In plaats van een flauw talud, kunnen ook terrastaluds of plasbermen 
worden aangelegd. Een terrastalud grenst aan de sloot, maar ligt net boven de waterlijn en is dus 
vochtig (figuur 6). Een plasberm staat wel permanent onder water (figuur 7). Deze alternatieven 
zijn geschikt voor plekken waar minder ruimte beschikbaar is naast de sloot. Hier kunnen onder 
andere natte strooiselruigten zoals het Moerasspirea-verbond ontstaan, wat een potentieel 
vegetatietype is voor park de Koppel. Dit is een ruige bloemrijke plantengemeenschap op een natte 
voedselrijke bodem, die bijen en vlinders aantrekken (Bijenhelpdesk, 2012). Op plekken die 
regelmatig gebruikt worden om te vissen, zoals het inundatiekanaal, of waar mogelijk mensen 
zullen komen zodra de nieuwe wal er staat, kunnen vlonders of steigers worden aangelegd om te 
zorgen dat de oevers niet vertrapt worden. Er kan nagedacht worden over het inrichten van een 
tweede salamanderpoel, het liefst op een plek waar kwel plaatsvindt. In figuur 5 worden twee 
plekken aangewezen die geschikt zijn voor een salamanderpoel. Op de westelijke plek ligt de 
huidige salamanderpoel, op de oostelijke plek zou er nog één aangelegd kunnen worden. De 
huidige salamanderpoel is succesvol en een tweede poel is gunstig voor het behouden en vergroten 
van de huidige populaties amfibieën en andere fauna.  
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Figuur 5. Inrichtingsmaatregelen (van den Bijtel, 2003) 
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Figuur 6. Voorbeeld van een terrastalud, het water staat gelijk aan of net onder het 
maaiveld (van Paassen & Schrieken, 2000) 
 
 

 
Figuur 7. Voorbeeld van een plasberm, er staat één tot twee decimeter water (van 
Paassen & Schrieken, 2000) 
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Ontwikkelen van kamgrasweide, vegetaties van het haagbeukverbond, vegetaties van het 
meidoorn en sleedoornverbond en bloemrijk glanshaverhooiland.  
Op de plekken waar nu vooral storingsvegetaties groeien, kan gedacht worden aan het mengen 
van de kleiige bodem met minder voedselrijke bodem om langs de wal te plaatsen. Zo krijgen 
soorten, die voorkeur hebben voor minder voedselrijke omstandigheden, een kans. Meer bloemrijk 
glanshaverhooiland en kamgrasweide kunnen zich beter ontwikkelen onder voedselarme 
omstandigheden, al is het de vraag of deze typen zich langs de wal kunnen ontwikkelen. 
Kenmerkende soorten voor potentiële vegetatietypen kunnen worden aangeplant, zoals bomen van 
het haagbeukenverbond. De haagbeuk is ook geschikt om te gebruiken als haag en biedt tevens 
voedsel en schuilgelegenheid voor verschillende vlinders, vogels en zoogdieren. Een ander 
vegetatietype dat potentieel meer voor kan komen in park de Koppel is het verbond van meidoorn 
en sleedoorn. Andere soorten die met dit verbond worden geassocieerd zijn hop, besanjelier, 
hondsroos en dauwbraam. Dit verbond groeit het best op vochtige, voedselrijke grond en kan in de 
schaduw groeien. Ook zijn sommige soorten van dit verbond klimplanten en trekken insecten en 
vogels aan. Dit verbond is hierdoor zeer geschikt voor langs het deel van de wal dat in de schaduw 
ligt, dus het gedeelte van wal dat grenst aan de A12 langs het zuiden van het park. Ter hoogte van 
het natuurbos is het vochtig, dus dat zou een mogelijke plek zijn.  
 
Groene gevel 
Een groene gevel is zeer geschikt om voedsel, broed- en schuilplekken te bieden aan insecten en 
vogels. Als bedekking van de gevel kunnen het best klimmende plantensoorten worden gebruikt, 
die in de schaduw kunnen groeien, zoals klimop, kamperfoelie, clematis, klimhortensia en 
vuurdoorn (Johnston & Newton, 2004). Hop en hondsroos zijn ook geschikt als klimplant in de 
schaduw en komen zoals vermeld in het verbond van meidoorn en sleedoorn voor. Ook 
braamstruiken kunnen langs de muur worden begeleid. Al de genoemde planten bieden nectar 
en/of bessen voor insecten en vogels of bieden broedplaatsen voor vogels. Naast klimplanten die 
vanaf de grond langs het gebouw naar boven groeien, zullen waarschijnlijk ook een soort 
balkonnetjes worden gemaakt waaruit verschillende planten zullen groeien. De toekomstige 
gebruikers van de wal kunnen eventueel zelf hun planten kiezen en onderhouden. Soorten uit de 
‘vlinderplanten top 50’ (Vlinderstichting, 2010) die in de schaduw kunnen groeien zijn:  
vergeet-mij-nietje, muizenoor, dagkoekoeksbloem, adderwortel, gewone dophei, grote 
kattenstaart, speerdistel, knoopkruid, prunus, vlier, stengelloze sleutelbloem, vingerhoedskruid, 
vingerhelmbloem, holwortel, koninginnekruid en hulst. Planten uit de ‘bijenplanten top 10’ (Vivara, 
2012) die in de schaduw kunnen groeien zijn: damastbloem, gewone brunel, geitenbaard en 
sommige klokjesbloemen.  
Aan de muur kunnen nestkasten worden geplaatst en er kunnen uithollingen in de muur worden 
gemaakt, die gebruikt kunnen worden door vleermuizen en vogels. Solitaire bijen nestelen in holle 
stengels of gaatjes in muren of hout (Moerland & Jaarsma, 2012). Zulke gaatjes kunnen het best 
van verschillende afmetingen zijn, zodat meerdere soorten er wat aan hebben.  
 

                                   
Boomblauwtje op vergeet-mij-nietje                                    Gehakkelde aurelia op prunus  
 
Groen dak 
Op het dak zullen andere plantsoorten groeien dan in het park, omdat de levenscondities anders 
zijn en er rekening moet worden gehouden met het maximale gewicht van de vegetatie en de 
grondlaag met watergehalte. Er staat meer wind, er is veel fluctuatie in vochtgehalte, het is 
warmer in de zomer, maar de dunne bodem kan eerder bevriezen in de winter (Johnston & 
Newton, 2004). Door de dunne bodemlaag kunnen planten niet diep wortelen. Voor een extensief 
groen dak is minimaal 50 mm substraat nodig. Op een dak met 50 mm substraat kunnen echter 
vrijwel alleen sedum- en mossoorten groeien (Oberndorfer et al., 2007). Hierdoor zijn sedumdaken 
zijn over het algemeen minder divers dan daken met andere (spontaan gevestigde) vegetatietypen 
(Moerland, 2011). Door op het dak te voorzien in voedsel, nestgelegenheid en –materiaal, zon en 
schaduwplekken, kan in alle eisen van insecten worden voorzien. Een diverse structuur en 
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plantensamenstelling kan voedsel en nestgelegenheid bieden aan verschillende soorten. Dit zou 
kunnen worden gedaan door hoogteverschillen in het substraat en aan te brengen en verschillende 
plantensoorten in verschillende dichtheden aan te planten (Mandema, 2008). Verhogingen van 
zand bieden de mogelijkheid voor bijen om nesten te graven (Moerland & Jaarsma, 2012). Op 
plekken met een iets dikker substraat kunnen grotere planten groeien. Ook blijven deze plekken 
langer vochtig. Zowel lokale vegetatie als soorten die specifiek veel bijen, vlinders en insecten 
aantrekken kunnen gebruikt worden, als er voldoende dik substraat aanwezig is. Geschikte soorten 
voor een groen dak, die ook voorkomen in Lunetten zijn: straatgras, veldbeemdgras, 
roodzwenkgras, fioringras, groot kaasjeskruid, duizendblad, gestreepte witbol, kamgras, 
goudhaver, peen, muurpeper, klein streepzaad (Johnston & Newton, 2004). Soorten die geschikt 
zijn op een sedumdak zijn grassoorten en kruiden. Kruiden zijn aantrekkelijk voor insecten. 
Soorten die insecten aantrekken en geschikt zijn voor een groen dak zijn: gele kamille, gewone 
zandmuur, koningskaars, sint-janskruid, wilde reseda, gewone rolklaver, blaassilene, gewoon 
struisgras, bergdravik, zinkschapengras, viltganzerik, engels gras, zandblauwtje, ooievaarsbek, 
tengere veldmuur, echte/muurgamander, vlasbekje, muizenoor, echt duizendguldenkruid, wit 
vetkruid, tripmadam, zacht vetkruid, joribarba, (gewone) huislook, tijm, bieslook, schildzaad, 
viltige hoornbloem, zilverkruid, steenbreek, knolsteenbreek, geel zonnenroosje, (rode) spoorbloem, 
lavendel (Johnston & Newton, 2004).  
Om nestelgelegenheid te bieden aan solitaire bijen en wespen kunnen bijenhotels worden geplaatst 
die holle rietstengels of dikke verweerde boomstammen of houtblokken met gaatjes bevatten.  
 

 
Bijenhotel op sedumdak van Leiden Centraal 
 
Inrichtingen voor zoogdieren, amfibieën en reptielen 
Omdat met het dak en de gevel het voorkomen van bijen, vlinders en andere insecten al wordt 
gestimuleerd, kan met het inrichten van de natuur langs de wal worden gedacht aan de 
zoogdieren, amfibieën en reptielen. Hier is ook weer de variatie in structuur en het bieden van 
schuilgelegenheden belangrijk. Takkenwallen, holle bomen en steenhopen zijn hiervoor zeer 
geschikt. Vleermuizen hebben baat bij de insecten die worden aangetrokken door bepaalde 
planten. Om de vleermuizen niet te storen, moet zo min mogelijk licht gebruikt worden. Er kan 
gedacht worden aan lampen met sensoren, zodat er alleen verlicht wordt als dit nodig is. Door een 
deel van de lamp af te schermen, wordt het licht alleen gericht naar waar het nodig is. Verder 
kunnen lampen worden gekozen die het minste effect hebben op vleermuizen en die zo min 
mogelijk licht afgeven. Naar aanleiding van een experiment van de Zoogdiervereniging bleek dat 
amberkleurige LED-lampen vleermuizen niet verstoort (Zoogdiervereniging, 2011). 
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Ecologische verbinding 
Een ecologische verbinding tussen park de Koppel en plas Laagraven zal een droge verbinding zijn 
op de plek van de huidige fietsbrug over A12, die ongeveer 150 meter lang is. De verbinding zal 
ook worden gebruikt door fietsers en voetgangers en heeft zowel een recreatieve functie als een 
natuurfunctie. Het is de bedoeling dat het inundatiekanaal zal worden ingericht als natte 
verbindingszone door de Provincie. Aangezien hier andere soorten gebruik van maken, kan een 
droge verbinding over de A12 een wenselijke toevoeging zijn die zich kan richten op andere 
doelsoorten. Een ecologische verbinding moet voor amfibieën en reptielen worden ingericht als 
aaneengesloten geschikt habitat en deze diergroepen hebben dus meer baat bij een natte 
verbinding met een brede oever. De droge ecologische verbinding zal zich richten op 
grondgebonden zoogdieren. Ook kan deze gebruikt worden door loopkevers, vlinders, sprinkhanen 
en andere insecten. Naarmate een verbinding meer typen begroeiing kan herbergen en breder is, 
maken meer soorten er gebruik van (Brandjes en van Vliet, 2006).  
 
Een ecologische verbinding zal niet zorgen voor migratie van bijzondere soorten van plas 
Laagraven naar park de Koppel, aangezien de meeste aanwezige planten- en diersoorten van 
Laagraven algemeen zijn en er niet veel zoogdieren voorkomen. De rosse vleermuis zou baat 
kunnen hebben bij geleiding over de snelweg en park de Koppel kunnen toevoegen aan zijn 
leefgebied. Soorten van park de Koppel zouden baat kunnen hebben bij een uitbreiding van hun 
leefgebied. Vooral als The Living Wall een toename van menselijke activiteit met zich mee brengt, 
is het prettig voor diersoorten als zij kunnen uitwijken naar plas Laagraven. Het gebied van plas 
Laagraven verschilt wel van park de Koppel, vooral in structuur. Plas Laagraven heeft weinig 
schuilgelegenheden, omdat rondom de plas vooral gras groeit. Aan de randen naast het fietspad 
zijn wel meer struiken en kleine bomen aanwezig.  
 
Door Grift et al. (2010) is onderzoek gedaan naar de effecten van het recreatief medegebruik van 
ecoducten op het functioneren als faunapassage. Hieruit blijkt dat voor veel algemeen 
voorkomende soorten recreatief medegebruik van een ecoduct niet leidt tot onverwacht lage 
gebruiksfrequenties,  mits het voldoende breed is en zorgvuldig is ingericht. Bij de inrichting moet 
rekening worden gehouden met de volgende aspecten: (1) verstoring, (2) beperking van de ruimte 
voor de dieren door het ruimtebeslag van de recreatieve voorzieningen, (3) aantasting van de 
kwaliteit van het habitat door betreding, en (4) aantasting van de kwaliteit van het habitat door het 
toevoegen of onttrekken van stoffen. Verstoring en betreding van het natuurgedeelte kan worden 
voorkomen door een afscheiding te plaatsen tussen het recreatief gedeelte en het natuurgedeelte. 
Er kan worden gekozen voor bijvoorbeeld een haag of stobbenwal, die tegelijkertijd 
schuilgelegenheid bieden en vleermuizen kunnen geleiden. Aan de randen van de verbinding 
kunnen afschermingen worden geplaatst tegen het licht en geluid van de snelweg, zodat mens en 
dier in rust kunnen oversteken. Om te zorgen dat er voldoende ruimte is voor de dieren om over te 
steken, wordt door Grift et al. (2010) aangeraden het natuurgedeelte 40 tot 60 meter breed te 
maken. De ruimte die nodig is voor de recreatiezone wordt hierbij opgeteld. Als het recreatiedeel 
ingebed ligt in de natuurzone, wordt aangeraden om minimaal 10 meter extra te nemen. Als de 
recreatiezone aan de buitenrand ligt, is 5 meter voldoende (zie figuur 8).  
 

 
Stobbenwal 
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Figuur 8. Schematische weergave van de relatie tussen de breedte van de recreatiezone 
en de ligging van deze zone op het ecoduct (Grift et al., 2010) 
 
Zonering 
Belangrijk is dat The Living Wall niet zorgt voor een grote toename in menselijke activiteit in het 
park. Soorten die hiervoor gevoelig zijn, zoals vleermuizen, zullen hinder ondervinden van extra 
verkeer door de wijk (Spoelstra, 2012). Daarom is het aangeraden om zo min mogelijk ingangen 
en wegen te realiseren en deze te plaatsen op plekken waar nu al veel menselijke activiteit is. Dit 
is bijvoorbeeld aan de uiteinden van de wal en bij de Koppeldijk. Rondom de ecologische 
verbinding is het beter om zo min mogelijk activiteit te hebben, zodat dieren niet afgeschrikt 
worden om deze te gebruiken. Deze zal ook worden gebruikt als fiets- en wandelpad, maar er moet 
geen overbodige verstoring optreden door mensen die alleen de wal in en uit gaan. Plekken die het 
meest waardevol zijn en zo veel mogelijk rust moeten behouden zijn het natuurbos, het gebied bij 
de antennemast en het grasland ten westen van de Koppeldijk. Deze plekken zijn ook aangegeven 
in figuur 3.  
 



 20 

6. Discussie 

Voor het bepalen van de natuurwaarden van park de Koppel is vooral gebruik gemaakt van 
informatie uit het Integraal Groenplan Lunetten. Deze is opgesteld in 2003 en het is aannemelijk 
dat de natuur enigszins is veranderd sinds dien. Deze veranderingen zijn echter moeilijk door mij 
aan te wijzen. Een andere beperking van het gebruik van het Integraal Groenplan is dat het niet 
altijd duidelijk is welke informatie specifiek van toepassing is op park de Koppel, en wat geldt voor 
andere delen van de wijk. Ook de recentere soortenlijst maakt geen onderscheid tussen de soorten 
die zijn waargenomen in park de Koppel of elders in de wijk. De vegetatiekaart die destijds is 
opgesteld, waarin is aangegeven waar welke vegetatietypen liggen in Lunetten, was helaas niet te 
achterhalen. Voor mijzelf is het moeilijk om zo een kaart op te stellen. Het lijkt er op dat de 
vegetatietypen heel erg door elkaar heen lopen, waardoor het moeilijk is deze te karteren. De 
afwezigheid van een duidelijk weergave van de mogelijke inrichtingen op een kaart, is de grootste 
beperking van deze thesis. Wel is getracht zo goed mogelijk te locaties te omschrijven en met 
bestaande kaarten duidelijk te maken. Verder zijn de genoemde bijzondere soorten moeilijk om 
terug te vinden en er kunnen hierdoor geen uitspraken worden gedaan over het huidige voorkomen 
hiervan. Als ze er zijn, is het in vaak kleine aantallen. Er is door mij veel tijd besteed aan het 
beantwoorden van de deelvragen, waardoor er te weinig tijd overbleef voor het daadwerkelijk doen 
van suggesties voor het ontwerp van de wal. Ook vond ik het moeilijk om concrete aanbevelingen 
te doen, aangezien het moeilijk is informatie uit de literatuur te halen over deze specifieke situatie. 
Hierdoor zijn de voorstellen vrij algemeen geworden. Ik raad daarom aan om het definitieve 
ontwerp ook nog voor te leggen aan een deskundige, bijvoorbeeld van een ecologisch 
adviesbureau, zodat kan worden nagegaan wat de impact zou kunnen zijn van bepaalde 
maatregelen.  
 
De negatieve effecten van de wal zijn in dit onderzoek niet meegenomen, alhoewel deze er zeker 
zullen zijn. De bouwfase zal verstoring opleveren door geluidsoverlast en ingrepen in de natuur, 
doordat het deel langs de wal worden moeten afgegraven en de nieuwe materialen worden 
aangevoerd en gemonteerd. Om de verstoring van dieren te beperken, zou in fases gewerkt 
kunnen worden, zodat dieren die hiertoe in staat zijn kunnen uitwijken naar een ander deel van het 
park. Er moet pas worden begonnen met de bouw na het broedseizoen en vervolgens moet de 
bouwfase zo kort mogelijk worden gehouden.  
 
De wal zal een stuk van park de Koppel in beslag nemen en er zullen extra wegen worden 
aangelegd ofwel bestaande wegen zullen intensiever worden gebruikt. Met de plaatsing van de 
toegangswegen wordt gekozen voor de meest geschikte plekken, maar toch zullen in ieder geval 2 
wegen door het park lopen. Dit is omdat de wal toegankelijk moet zijn voor gebruikers van de wal 
en bereikbaar moet zijn in het geval calamiteiten. Er zal een toename komen van menselijke 
activiteit in het park, wat negatieve effecten heeft op de aanwezige fauna, maar ook mogelijk niet 
gewenst is door bewoners van Lunetten. Door de natuur langs en op de wal zo goed mogelijk in te 
richten zullen ook positieve bijdragen kunnen worden geleverd aan het park en de wal zal zorgen 
voor een afname van geluidsoverlast, maar de vraag is of dit opweegt tegen de negatieve effecten. 
Als er te weinig geld kan worden gegenereerd, moet dit niet leiden tot een goedkoper alternatief 
dat minder rekening houdt met de natuurlijke en recreatieve waarden van het park.  
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7. Conclusie en aanbevelingen 

In dit onderzoek is aan de hand van de aanwezige natuurwaarden van park de Koppel gekomen tot 
voorstellen voor de inrichting van de natuur langs The Living Wall. Om de natuurwaarden van de 
omringende omgeving te versterken, kunnen de volgende aanpassingen in het ontwerp worden 
opgenomen: 
1. Richt de natuur langs de wal in naar de verschillende vegetatietypen langs de wal, door bodem 
en soorten behorende tot deze typen te plaatsen langs de wal. 
2. Zorg voor afwisselende structuren, door het aanbrengen van hoogteverschillen en overgangen in 
open en dichte vegetatie. 
3. Gebruik diverse lokale plantensoorten en planten van potentiële vegetatietypen. 
4. Laat het talud flauw afnemen naar de sloot toe, zodat natuurvriendelijke oevers ontstaan.  
5. Gebruik plantensoorten die voedsel en nestelgelegenheid bieden voor verschillende diersoorten. 
6. Plaats nestkasten voor vogels en vleermuizen en bijenhotels. 
7. Maak een ecologische verbinding met een natuurzone van 40 tot 60 meter breed, een 
afscheiding tussen de recreatie- en natuurzone, gebruik afwisselende vegetatie en zorg voor 
schuilmogelijkheden. 
 
Naast deze inrichtingen van de natuur, moet de negatieve impact van de wal worden 
geminimaliseerd door rekening te houden met de volgende zaken: 
8. Plaats ingangen en toegangswegen op geschikte plekken, dus niet in de buurt van waardevolle 
natuurkernen of dichtbij de ecologische verbinding. 
9. Houd rekening met vleermuizen bij keuzes voor verlichting. 
10. Bouw in fasen, zodat dieren kunnen uitwijken naar een ander deel van het park.  
11. Begin met bouwen na het broedseizoen en hou de bouwfase zo kort mogelijk. 
 
De aanleg van The Living Wall gaat gepaard met negatieve effecten op de natuur. Deze effecten 
worden deels gecompenseerd door de positieve effecten zoals de vermindering van geluidsoverlast, 
het versterken van natuurwaarden en het creëren van nieuw habitat. De brug tussen park de 
Koppel en plas Laagraven kan een waardevol recreatieve en ecologische verbinding worden. Ook 
komt er ruimte beschikbaar voor woningen of bijvoorbeeld kleine bedrijven uit de wijk. Er is nog 
onduidelijkheid over hoe de positieve en negatieve effecten zich verhouden en om dit te 
verduidelijken raad ik aan om meer advies in te winnen van diverse deskundigen. In deze thesis 
zijn vast een aantal aandachtspunten gegeven voor de ecologische inpassing van The Living Wall. 
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