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De Aanpak
Dit project behelst de ontwikkeling van de
Traverse Dieren. Deze Traverse draagt zorg
voor een verbeterde verkeersdoorstroming en
– afwikkeling op de N348/N786.
De volgende aandachtspunten zijn in dit
project meegenomen: goede aansluiting op de
lokale verkeersstructuur, vermindering van de
barrière die de weg en het spoor samen
vormen, verbetering van de verkeersveiligheid,
beperking van de milieubelasting en een
verbeterde inpassing van het tracé in het dorp
en de ontsnippering van Landgoed Hof te
Dieren.

Max Schurink, projectmanager bij de provincie
Gelderland:
“Duurzaamheid gaat verder dan ambities
formuleren en die uitvoeren. Duurzaamheid is van
alledag. Het betekent voortdurend je oren en
ogen openhouden. Leren van wat er om je heen
gebeurt, kijken naar andere projecten en daar
verbinding mee zoeken. Op die manier kun je ook
tijdens een project

Er is gestart met het inventariseren van de projectkansen
en aandachtspunten voor alle duurzaamheidsthema’s die
voor dit project zouden kunnen meespelen. Daartoe is met
diverse partijen en personen gesproken. De meegegeven
uitdaging; duurzaamheid binnen het project maximaal en
realistisch toe te passen. De duurzaamheidsvragen van de
Traverse Dieren zijn vervolgens uitgewerkt met de Aanpak
Duurzaam GWW.
Met het Ambitieweb is per (sub)thema het gewenste
ambitieniveau vastgesteld en een doelstelling
geformuleerd. Door het niveau per thema in een vroeg
stadium met alle stakeholders te delen, is er draagvlak
gecreëerd. Om de gestelde ambitie per thema te bereiken
zijn concrete duurzaamheidsmaatregelen geformuleerd.
Deze maatregelen zijn verzameld in een totaallijst en
vervolgens in een werksessie een voor een doorlopen.
De gekozen maatregelen samen vormen de
overkoepelende ambitie. Voor een aantal maatregelen is
de financiële haalbaarheid in beeld gebracht. Door de
financiële situatie in zowel de bouwfase als de beheerfase
te combineren, krijg je een goed beeld van de
haalbaarheid van de betreffende maatregel.
Hulpmiddelen die zijn ingezet
Het Ambitieweb, de CO2-prestatieladder en DuboCalc.

Voordelen bereikt door met de Aanpak te werken:
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•
•
•
•
•
•
•
•
Meer informatie:
Voor meer informatie over dit project:
Traverse Dieren
Voor meer informatie over de Aanpak:
www.duurzaamgww.nl of
www.aanpakduurzaamgww.nl

•

Er is een structuur voor duurzaamheid neergezet,
hiermee zijn doelstellingen en ambitieniveaus
helder gemaakt;
Er is ruimte gecreëerd om innovatief om te gaan
met duurzaamheid;
Er is ruimte gecreëerd voor nieuwe vormen van
aanbesteding;
Er is ruimte gecreëerd voor de inzet van diverse
duurzame instrumenten zoals de CO2prestatieladder en Dubocalc;
Er is ruimte gecreëerd voor het toepassen van
duurzamere materialen en producten;
Dankzij het Ambitieweb is er een goede
benadering van de Total Cost of Ownership op het
thema grondstoffen en materialen gekomen;
Marktpartijen zijn gestimuleerd tot een
(innovatieve) duurzame invulling van hun
werkproces;
Een weg met een goede en veilige afwikkeling van
het verkeer;
Een goede en gezonde leefomgeving voor de
omwonenden;
Maatregelen die tevens aansluiten bij het
provinciale beleid en de provinciale ambities;
Maximale duurzaamheidswinst.

