
OPLOSSINGEN
Wij hebben vier verschillende oplossingen 
voor het probleem bedachtt, met de volgende 
voor- en nadelen:
1. Volledig gescheiden passages op 

hetzelfde viaduct. Voordelen zijn: blablaba, 
blablaba en blablaba. Nadelen zijn: 
blablaba, blablaba en blablaba.

2. Verschillende typen viaducten, zoals 
tunnels voor dassen en aparte banen voor 
prooidieren en roofdieren. Voordelen zijn: 
blablaba, blablaba en blablaba. Nadelen 
zijn: blablaba, blablaba en blablaba.

3. Gemengde viaducten met verschillende 
routes door verschillende in beplanting. 
Voordelen zijn: blablaba, blablaba en 
blablaba. Nadelen zijn: blablaba, blablaba 
en blablaba.

Hieronder zijn ze in beeld gebracht.

DEELONDERZOEK 1
Wij hebben de verkeerssituatie grondig onderzocht:
a. Edelherten, zwijnen en wolven maken gebruik van de 

middenpaden van het wildviaduct. Konijnen, muizen en slangen 
kiezen meer de zijkant. Daarnaast trekkende insecten als 
vlinders en loopkevers. 

b. Dekking is er nodig voor de kleinere dieren in de vorm van 
struiken en grassen. Bloemen voor de vlinders en ruimte voor 
de grotere dieren.

c. Wolven trekken vaak in groepen, net als herten. Vlinders 
vliegen vaak alleen. Sommige dieren blijven langer op het 
wildviaduct.
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OPLOSSING 2

OPLOSSING 1

ONS ONTWERP
MOTIVATIE
Wij hebben gekozen voor oplossing 3 
om de volgende redenen
1. De kosten zijn veel beter in de hand 

te houden
2. De landschappelijke inpassing kan 

veel beter plaatsvinden
3. De oplossing is veel natuurlijker: 

sluit veel beter aan bij de natuurljke 
situatie.

4. Het natuurlijke gedrag van alle 
dieren kan beter worden geuit

TOELICHTING ONTWERP
Let goed op de volgende zaken:
1. Ons materiaalgebruik: blablaba, blablaba en 

blablaba, blablaba, blablaba en blablaba, 
2. De creativiteit: blablaba, blablaba en 

blablaba, blablaba, blablaba en blablaba
3. De duurzaamheid: blablaba, blablaba en 

blablaba, blablaba, blablaba en blablaba
4. Hoe het voldoet aan de gestelde eisen: 

blablaba, blablaba en blablaba, blablaba, 
blablaba en blablaba, blablaba, blablaba en 
blablabla.
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What is Engineering?

There are four student activities, each 
relating to two aspects highlighted on the 
poster. The activities span the principle 
themes in the Key Stage 3 Design and 
Technology Programme of Study and can 
be used at levels 3 and 4 Technology for 
the Scottish Curriculum for Excellence. 

They each consist of student sheets, which 
outline the task, and extensive teacher 
notes, which include curriculum links and 
strategies for differentiation.  

Activities and student sheets can be printed 
from www.enginuity.org.uk/resources.cfm

SUPER 
VIADUCT

DEELONDERZOEK 3
Wij hebben de verkeerssituatie grondig onderzocht:
a. Edelherten, zwijnen en wolven maken gebruik van de 

middenpaden van het wildviaduct. Konijnen, muizen en 
slangen kiezen meer de zijkant. Daarnaast trekkende insecten 
als vlinders en loopkevers. 

b. Dekking is er nodig voor de kleinere dieren in de vorm van 
struiken en grassen. Bloemen voor de vlinders en ruimte voor 
de grotere dieren.

c. Wolven trekken vaak in groepen, net als herten. Vlinders 
vliegen vaak alleen. Sommige dieren blijven langer op het 
wildviaduct.
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Wist je dat 
Rijkswaterstaat…

… zich al sinds 1798 bezig houdt 
met het aanleggen en behe ren van 

water en wegen?
… een jaarlijks budget heeft van ongeveer 

5 miljard euro?
… 2500 kilometer aan dijken onder houdt?

… 3.260 kilometer aan autosnel wegen, 
ruim 700 bruggen en meer dan 

2500 viaducten beheert?

#01. Bridging the bridges - Rijkswaterstaat
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