Rijkswaterstaat Informatie
Factsheet behorende bij Publicatie Inkoopplanning Maart 2022

Knooppunt Zaarderheiken
Factsheet kerninformatie
Zaak ID: 31159504
Het ontwerpen en uitvoeren van de verbreding van de parallelweg van knooppunt
Zaarderheiken inclusief geluidwerende voorzieningen langs de A73 HRR.

DISCLAIMER
Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze
informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project
kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element,
waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie
van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus
(aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een
aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van
Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet
uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (project-specifieke) redenen wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering.
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1. Scope/locatie

Locatie
Gemeente Venlo, A73 HRR en PWR tussen km 43,3 en km 45.7+20
Rijbaan
Hoofdrijbaan A73. Rechter rijstrook.
Parallelbaan A73. Rechter rijstrook.

Zijde
Oost
Oost

Beginpunt – eindpunt [km] Lengte [m]
Km 43.38 - km 44.41
1030 m.
Km 44.30 – km 45.72
1420 m.

Rijbaan
Hoofdrijbaan A73
Parallelbaan A73
Parallelbaan A73
N273 (Napoleonsbaan)
N273 (Napoleonsbaan)

Zijde
Oost
Oost
Oost
Oost
Oost

Beginpunt – eindpunt [km] Lengte [m]
km 44.00 - km 44.28
280 m
km 44.29 – km 44.50
210 m
km 45.03 km 45.24
210 m
km 71,22 - km 71.26
40 m
km 71.26 - km 71.60
340 m

Scope
Het ontwerpen en uitvoeren van de verbreding van de parallelweg van knooppunt Zaarderheiken
inclusief geluidwerende voorzieningen langs de A73 HRR.
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2. Omvang Project

Het budget voor het gehele project (inclusief voorbereiding)
€ 5-15 miljoen

3. Technische disciplines

Civiele Techniek (verbreding)
Ca 60%
Bouwkundig (geluidsschermen)
Ca 40%

4. Eventuele specials

Niet van toepassing.

5. Planning aanbesteding en uitvoering

Aankondiging van opdracht
Gunningsbeslissing
Start Werkzaamheden
Einddatum contract

Q4-2024
Q4-2025
Q4-2025
Q4-2026

De planning is onder voorbehoud van ondertekening van het Tracé besluit. Daarbij speelt de
stikstof problematiek waardoor het zeer onzeker is of het project doorgaat volgens bovenstaande
planning.

6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm

Aanbestedingsprocedure
Concurrentiegerichte dialoog (Light) middels een Europese aanbesteding
Contractvorm
D&C
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7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering

Nader te bepalen.

8. BPKV-criteria

Nader te bepalen.

9. Risico’s en risicoverdeling

Het TB wordt niet tijdig vastgesteld.
RWS start de publicatie later en de gehele tijdlijn zal opschuiven.
Het beschikbaar gestelde budget is onvoldoende om het project te realiseren.
Voor start aanbesteding wordt door RWS nog een raming opgesteld om te bezien of het past
binnen budget.
Extra wensen uit omgeving t.a.v. inpassing geluidsschermen
RWS heeft veelvuldig contact met de omgeving om het risico te voorkomen.
De daadwerkelijke status van het areaal match niet met de door RWS aangeleverde
areaalgegevens.
RWS gaat in de voorbereiding inventariseren welke gegevens beschikbaar zijn. ON kan zich op
basis van dat resultaat bepalen welke nadere onderzoeken nog uitgevoerd dienen te worden voor
realisatie.

10.

Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie

Ontwerpvrijheid
Traditionele verbreding van de weg.
In de geluidsschermen zit enige ontwerpvrijheid.
Ruimte innovatie
Beperkt, wellicht in de productiewijze van de geluidsschermen.

11.

Overige gerelateerde inkopen

Niet van toepassing.
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12.

Link naar projectwebsite

Geen projectwebsite beschikbaar.
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