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Een nieuwe randweg om de kern van de 
gemeente Zundert heen, gaat het verkeer 
eromheen leiden, zodat de huidige weg 
door het centrum minder druk, 
aantrekkelijker én verkeersveiliger wordt. 
Momenteel veroorzaakt het verkeer door 
het centrum overlast, geluid, trillingen, 
slechte oversteekbaarheid, vertragingen 
en een toename van verkeersonveiligheid. 
De Noordwestelijke randweg Zundert gaat 
gerealiseerd worden op basis van een 
geïntegreerd Design & Construct-contract.  

Quote  Wil van Zuylen, projectmanager Randweg 

Zundert:  

‘De Aanpak liet zien hoe je duurzaamheid kunt 

implementeren in het project zonder dat de 

investeringskosten drastisch hoeven toe te 

nemen!’ 

Voor meer informatie over dit project: 
 
Wil van Zuylen, 
Projectmanager Randweg Zundert, gemeente 
Zundert: w.van.zuijlen@zundert.nl 
 
Of 
 
Ivo Kreetz,  
projectmanager contractvoorbereiding 
ARCADIS: ivo.kreetz@arcadis.nl 
 

Voor meer informatie over de Aanpak: 
www.duurzaamgww.nl 
of www.aanpakduurzaamgww.nl 

De Aanpak 

 
De opdrachtgevers Gemeente Zundert en Provincie Noord-
Brabant hebben hoge ambities op het gebied van 
duurzaamheid. In de uitvraag voor de ontwerp- en 
contractvoorbereidingsfase kwam dit ook duidelijk naar 
voren. ARCADIS zette in het project de Aanpak Duurzaam 
GWW in. In een gemeenschappelijke brainstormsessie met 
Gemeente Zundert en Arcadis werden met het vooraf 
ingevulde ambitieweb kansen en maatregelen voor het 
project geïnventariseerd.   
 

 
Na de sessie zijn de geïnventariseerde maatregelen 
afgewogen op enerzijds (financiële) haalbaarheid en 
anderzijds meerwaarde. Er werd daarvoor gebruik 
gemaakt van een afweegmatrix, waarin de meerwaarde op 
de ambitiethema’s, de benodigde investeringskosten en 
een inschatting van de opbrengst in euro’s op lange 
termijn kwalitatief zijn beoordeeld. Vervolgens zijn de 
wenselijke maatregelen geselecteerd. Een aantal daarvan 
is door Arcadis verwerkt in het referentieontwerp en de 
specificaties. De resultaten zijn omschreven in de 
duurzaamheidsnotitie die is opgesteld. 
 
Daarnaast heeft duurzaamheid een belangrijke plaats 
gekregen in de EMV-criteria. De inschrijvers werden 
uitgedaagd om het ontwerp op de volgende punten te 
optimaliseren: 

• Optimaliseren van ontwerp fietsbrug: verlagen 
onderhoudsbehoefte en verbeteren inpassing. 

• Optimaliseren ontwerp landschappelijke inpassing 
en ecologische verbindingszone. 

• Beperken van de hinder voor omwonenden en 
bestemmingsverkeer. 

• Verlagen life cycle costs, optimaliseren 
grondbalans, verminderen energieverbruik 
verlichting. 

Voordelen bereikt door met de Aanpak te werken: 

• Een vertaling van gemeentelijke en provinciale 
duurzaamheidsambities in het project. 

• Meer duidelijkheid over wat duurzaam betekent 
voor het project. 

• Inzicht in grootste winst en kansen in het project. 
• Optimalisatie van ontwerp en contracteisen op 

verschillende duurzaamheidsthema’s, zoals 
inpassing (vormgeving), energiebesparing op 
verlichting en beperken van negatieve 
milieueffecten. 

• De winnende aannemer heeft een plan ingediend, 
waarin op landschappelijke inpassing, ontwerp 
fietsbruggen en beperken van hinder, een 
duidelijke meerwaarde werd aangetoond. 
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