FLORIADE ONT
GREENPORT
een evenement dat op topdagen zo’n 35.000 bezoekers
trekt. De eindoplevering van het totale tracé staat gepland
voor 2013.

ir. G.J. Luijendijk
Groene loper voor Greenport Venlo en de
Floriade van 2012!
De Greenportlane is een nieuwe weg door de gemeenten
Venlo en Horst aan de Maas, die zorgt voor ontsluiting
van een 5.400 hectare groot ontwikkelingsgebied met
tuinbouwgerelateerde bedrijven en logistiek. Voor deze
verkeersader ontwierp Arc2 Architecten twee autoviaducten, twee fietsviaducten, een ecoduct en een spoorviaduct. Opvallend in de architectuur zijn de houten
brugleuningen, de natuurlijke taludverhardingen en de
groene, decoratieve led verlichting. In het voorjaar van
2012 ging het eerste gedeelte van Greenportlane officieel
open, om toegang naar de tuinbouwexpo Floriade mogelijk te maken. Medio 2013 wordt ook het tweede gedeelte
van de weg opgeleverd. De opvallende viaducten met
houten hekwerken verlevendigen het landschap.
Het 5,3 kilometer lange tracé van de Greenportlane
verbindt de A73 met de A67.
In het groene ontwikkelingsgebied zijn de aanleg en
uitbreiding gepland van (agro)- logistieke bedrijven,
tuinbouwkassen, onderzoeks- en onderwijsinstellingen.
Het eerste deel van de weg werd versneld aangelegd en
in 2012 opgeleverd voor de ontsluiting van de Floriade,
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Hergebruik en afvalreductie
“Duurzaamheid en het Cradle to Cradle principe vormen de basisuitgangspunten voor het ontwerp van de
Greenportlane,” zegt Gert-Jan de Jong, van Arc2 Architecten. “Zo besteden we aandacht aan hergebruik van
materialen en het voorkomen van afval tijdens de aanleg
van de weg. De aanleg gebeurt zoveel mogelijk met
duurzaam materiaal zoals gerecycled betongranulaat in
de draagconstructies, gerecycled asfalt in het wegdek,
en FSC-gecertificeerd Azobé hout in de brugleuningen.”
Integratie in groen landschap
In de architectonische vormgeving van de viaducten is er
veel aandacht de inpassing in het bestaande landschap.
De Jong zegt hierover: “De bermen worden verschraald
en benut voor filtering en infiltratie van regenwater. Hiernaast zijn er zoveel mogelijk inheemse eco – biologische
bomen en struiken gepland en komt het authentieke
heidelandschap terug als beelddrager in de omgeving.
Een ander opvallend onderdeel in de vormgeving zijn de
natuurlijke verhardingen met maaskeien uit de omgeving.
Daarnaast zijn er meerdere faunapassages opgenomen
in de plannen.”
Het bijzondere ontwerp van de viaducten geeft de provinciale weg een eigen identiteit. Automobilisten kunnen
zo goed herkennen waar ze zijn. “Apart zijn bijvoorbeeld
de brugdekondersteuningen die van breed naar smal
verlopen. Deze rechte en schuine ‘boomstammen’ onder
de brugdekken komen in diverse kunstwerken terug”,
zegt De Jong. “De houten staanders van de hekwerken
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langs het wegdek van de kunstwerken variëren in afstand;
boven de rijbanen is de concentratie hoger. Dit geeft een
speels ruimtelijk effect. Speciale ledverlichting in de brugleuningen zorgt ‘s avonds voor een groen zacht schijnsel
langs de brugrand; eveneens een bijzonderheid in de
brugarchitectuur. De weg vormt zo een mooie groene
loper voor Greenport Venlo en de Floriade van 2012!
Zonder voegovergangen
Constructief gezien vormt de brug over de Venrayseweg
de grootste bijzonderheid. Hierover zegt Mark Riepe van
advies- en ingenieursbureau Oranjewoud: “Het kunstwerk
is integraal uitgevoerd, met een brugdek dat momentvast
verbonden is aan de landhoofden en het tussensteunpunt; een relatief nieuwe toepassing in Nederland.
Hierdoor vervallen de voegovergangen, wat de onderhoudskosten beperkt. Bovendien is er minder lawaai door
het wegverkeer. Wegafsluitingen voor het vervangen
van de voegprofielen blijven ook achterwege. Omdat
de brug zich constructief anders gedraagt, waren extra
berekeningen nodig evenals een aangepaste fundering.
Ook het kunstwerk Dorperdijk is ontworpen als integraal
viaduct. Dit is een kunstwerk zonder tussensteunpunt.”
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