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Adviseurs en Regisseurs
in Openbare Ruimte

Fietsstraat Molenstraat Zundert
Gemeente Zundert gaat het centrumgebied, en dan met name de Molenstraat, herinrichten. 
Uitgangspunt bij de herinrichting is het creëren van een betere verblijfs- en woonkwaliteit door 
middel van het weren van verkeer uit de Molenstraat. Dit is bewerkstelligd door de aanleg van een 
rondweg om de kern Zundert en het weren van landbouwverkeer en doorgaand vrachtverkeer. 
In de Molenstraat zelf wordt eenrichtingsverkeer voor het gemotoriseerd verkeer ingesteld. Tot 
slot wordt het wegprofiel aangepast en wordt de weg onderdeel van een 30 km/uur zone.

In de nieuwe situatie krijgt de rijbaan van de 
Molenstraat een breedte van 4,50 meter 
eenrichtingsverkeer voor het gemotoriseerd 
verkeer en tweerichtingsfietsverkeer. 

Daarnaast is gekeken hoe de weg vormgegeven 
kan worden, zodat de verkeersfunctie vermindert 
en het centrum minder aantrekkelijk wordt voor 
gemotoriseerd verkeer. Er is gekozen voor het 
inrichten van een fietsstraat in de Molenstraat, 
omdat de Molenstraat ook onderdeel uitmaakt 
van een regionale hoofdfietsroute. Op een fiets-
straat is de auto te gast (aangegeven door middel 
van borden en de inrichting). Gekozen is voor 
de variant fietsstraat met rijbaanscheiding en 
fietsers aan de zijkanten van de rijbaan. Met deze 

inrichting is het voor 
fietsers duidelijk waar 
ze dienen te fietsen, 
het is comfortabel en 
veilig. De auto is te gast 
en dient achter de fiet-
ser te blijven, dit werkt 
snelheidsremmend.
Omdat de Molenstraat 
een belangrijke 
verblijfsfunctie heeft voor de kern Zundert, 
wat in feite het hart van de kern met veel 
horeca en detailhandel is, kiest Zundert voor 
een materialisatie met elementenverharding. 
Een elementenverharding past ook het beste bij 
een 30 km zone. 
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Rol van Akertech
Akertech heeft een ontwerp vervaardigd waarbij 
de bewoners en winkeliers nauw betrokken zijn. 
Om een passend integraal ontwerp te maken 
vanuit de verschillende wensen en randvoor-
waarden uit de bestaande situatie, was dit een 
hele opgave. 

Akertech is vanaf het begin betrokken bij het 
proces. We nemen deel aan de ambtelijke 
werkgroep. Naast een inhoudelijke bijdrage als 
adviseur, verzorgen we de verslaglegging van 
deze bijeenkomsten. We werken de ontwerpen 
uit (van schetsontwerp naar definitief ontwerp) 
en vervaardigen de daarbij behorende kosten-
raming. We zijn aanwezig tijdens de inloopmid-
dagen waarin burgers en ondernemers worden 
geïnformeerd over de stand van zaken. 

Tot slot ondersteunen we de projectleider 
en de verkeerskundige van de gemeente met 
het schrijven van inhoudelijke stukken voor 
bestuurlijke besluitvorming.

Onze opdracht in Zundert is om het proces te 
begeleiden tot er een vastgesteld definitief 
ontwerp is. Op dit moment zitten we nog midden 
in dit proces en verwachten we in 2017 een 
vastgesteld definitief ontwerp te hebben. 

De volgende stap is om vanuit het ontwerp 
een bestek met tekeningen te maken welke 
aanbesteed kan worden. Hiermee heeft Akertech 
al ruime ervaring opgedaan in andere projecten.  
Met een ruime vertegenwoordiging van specia-
listen op diverse vakgebieden zijn wij de partner 
voor de begeleiding fietsprojecten.
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Meer weten?
Wij lichten de mogelijkheden voor uw organisatie graag toe in een persoonlijk gesprek. 
Tijdens dit gesprek maken wij de koppeling tussen de praktische vertaalslag en de haalbaarheid 
voor uw situatie. Maak een vrijblijvende afspraak met Monique Weber-Smulders   
info@akertech.nl of 013-5229960.


