
 
 

Welkom 
Symposium Anders Verlegd 



Programma Symposium Anders Verlegd 

13.30 uur  Welkom door Chris de Vor, gemeente Leiden  

13.35 uur  Anders door visie door Fred Gonlag, gemeente Leiden  

13.45 uur  Voorkom een bloedbad door Pieter van Leeuwen, gemeente Leiden 

14.00 uur Angst vooraf door Bart Noordhoek, Alliander 

14.10 uur  Vinger aan de pols door Eric van Can, Dunea 

14.20 uur Uit handen geven door Matthijs de Graaf, Nuon 

14.30 uur Grip op het project door Guido Bosman, Heijmans 

14.45 uur  Onderzoek Kabels & Leidingen grote projecten door Pedro Kooistra, COB 

14.50 uur Pauze 

15.15 uur  Discussie met deelnemers 

16.30 uur  Borrel 





 
Fred Gonlag 
Projectmanager Ontsluiting Bio Science Park  
 
Anders door visie 







Uitgangspunten Project   
• “Regie op Maat” 

− verbeteren project- en risicobeheersing 
− verbeteren realisatiekracht middels versterking regierol 

− marktpartijen betrekken in vroeg(er) stadium planproces 

• Leerproces gemeente 

− vergroten kennis en ervaring ‘innovatief aanbesteden’ 

− professionaliseren opdrachtgeverschap 

• Pilotproject 

− keuze contract- en aanbestedingsvorm voor toekomstige infra-projecten  

• Haalbaarheid 

− geraamde kosten > beschikbaar budget 

• Maximalisatie meerwaarde voor gemeente 

− optimaliseren prijs - kwaliteit 



Aanpak Project   
• Contracteringstrategie  

• D&C – contract 

• concurrentiegerichte Dialoog 

• open vraag aan markt i.p.v. voorgeschreven ontwerpoplossing 

• Projectorganisatie (IPM – model) 

• medewerkers Leidse beleidsafdelingen 

• externe adviseurs o.a.:  

contractmanagement, systems engineering, aanbestedingsrecht, financiële beheersing 

• Ruimte/Tijd  

• gedegen voorbereiding  

• consistentie en kwaliteit projectbeheersingsinstrumentarium 

• kennisoverdracht (learning on the job) 

• creativiteit en innovatie (pionierswerk) 

• voorwaarde: Steun en vertrouwen BOG en AOG 

• Draagvlak interne organisatie 
 



Aanpak Project   
• Innovatieve oplossingen 

 

• Gericht op verkorten doorlooptijd OBSP 
 

• Synchronisatie aanbestedings- en BP-procedure 

• gelijktijdige start 
• Integraal Ruimtelijk Planologisch Kader (IRPK) ipv Voorontwerp Bestemmingsplan 

• definitief BP en DO 1.0 gelijktijdig gereed 
 

• Vernieuwende  aanpak verleggingen K&L 

• hogere mate integraliteit ontwerp 
• lagere maatschappelijke kosten 

• beperking van coördinatierisico’s 

 







 
 
Pieter van Leeuwen 
Projectcoördinator 
 
Voorkom een bloedbad 
 



OBSP de slagaders 

13 

Risicoafweging: 

• Complexiteit, Logistiek 

• Planning (seizoensgebonden) 

• Bedrijfszekerheid, kosten 



Wettelijke kaders 
 

• Telecom – Telecommunicatiewet 
 

• Niet telecom -> Leidingverordening Leiden 2012 
 

• Nadeelcompensatie  

• < 5 jaar 100% 

• 5 t/m 15 jaar 80% - 8% 

• > 15 jaar 0% 

 
• Verleggingen tegen de maatschappelijk laagste kosten 

 



Oplossingsrichtingen 
 

• Traditionele projecten           

                                                                                       

 

• Design & construct projecten 

 

 

 

• Design & construct project OBSP     E = mc² 
 

€ 4,5 mln. 

B² = B x B  = Bloed Bad 



Angst voor het onbekende 
 

• Angsten benoemen    

 

• Daardoor sneller je doel bereiken 

 

• Opstellen Samenwerkingsovereenkomst 

                                                                                       

 
 



Wat levert het op? 
 

• Eén partij is de opdrachtnemer 

• Eén partij is de opdrachtgever   

• Efficiënte uitvoering : 1,25 miljoen kostenbesparing! 

• Minder overlast omgeving 

• Risico beperking Opdrachtgever, netbeheerders en opdrachtnemer 

                                                                                       
 





 
Bart Noordhoek 
Projectmanager 50 kV 
 
Angst vooraf 



Verleggen van 50 kV en 10 kV - kabels  

• Verzoek tot verlegging in 2011 

• Vraag gemeente Leiden om te participeren in een D&C-contract 

• Onze eerste reactie: 

• Leveringsbetrouwbaarheid 

• BEI / Veiligheid 

• Erkenningsregeling Alliander voor civiele aannemers 

• Invloed op ontwerpkeuzes 

• Inkoop van specialistische materialen en garnituren (lange doorlooptijden) 

• Montage van verbindingsmoffen door eigen technici 

• Risico op hogere kosten dan bij traditionele aanpak 

 

                                                                          
 



Geen medewerking Alliander 

 

Te veel beren op de weg  

 



Samenwerkingsovereenkomst en vraagspecificatie 
 • Leveringsbetrouwbaarheid 

• BEI / Veiligheid 

• Erkenningsregeling Alliander voor civiele aannemers 

• Invloed op ontwerpkeuzes 

• Inkoop van specialistische materialen en garnituren (lange doorlooptijden) 

• Montage van verbindingsmoffen door eigen technici 

• Risico op hogere kosten dan bij traditionele aanpak 

 



Belangrijk voor succes! 

• Opstellen samenwerkingsovereenkomst 

• Vastleggen eisen en uitgangspunten in de vraagspecificatie, zo uitgebreid en volledig 

mogelijk 

• Beoordelen tracéplannen 

• Participeren in de ontwerpfase tijdens de totstandkoming van het  verleggingsplan 

• Kwaliteitstoezicht houden tijdens werkzaamheden 

• Inbreng gemeente Leiden gedurende uitvoering 

 

                                                                          
 



Voor – en nadeel 

• Voordeel 

•  Coördinatie van de werkzaamheden en bijbehorende planning in één hand waardoor 

geen slagveld gedurende de uitvoering. 

• Nadeel 

• Hoofdaannemer schaalt nog niet altijd het belang van de netbeheerder op juiste 

waarde in. Bij tijdsdruk raakt het werk van de netbeheerder minder belangrijk en 

wordt druk gezet om sneller te realiseren. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit van 

de uitvoering. 

                                                                          
 





 
Eric van Can 
Afdelingsmanager  
 
Vinger aan de pols 





Dunea 
Onze klanten kunnen elke dag rekenen op natuurlijk en goed 
drinkwater. 

 

• Toekomst:  
• kwaliteitsbeheersing 

• goed tracé 

• kwaliteit van uitvoering 

 

• Nu:  
• beheersen projectrisico’s 

• watergevoelige percelen 

• voorspelbare uitvoering 

                                                            
 



Verleggingen klassieke stijl: samenwerking zonder hiërachie  

 

Beperkte coördinatie = hopen op afstemming: 
• vechten om tracé 

• planning  

• wijzingen ! 

• ‘oorlog’ op de bouwplaats 

• Verkeersmaatregelen 

• communicatie met omgeving 

 

                                                                          
 



100.000 liter per minuut 



Vinger aan de pols: vrijheid binnen kaders 

Vinger aan de pols (Dunea) Kaders  (SOK) 

Tracé; beoordelen tijdens dialoogfase Integraal ontwerp en afwegen 

Aanleveren detail ontwerp Aannemer coördineert; 
afstemmingsoverleg 

Eigen materiaal Afroep/levertijden  

Eigen toezicht voor discipline Water Gedelegeerd; gemeente  Dunea 

Bedrijfsvoering - Klantcommunicatie Alleen waterklant gerelateerd 





 
Matthijs de Graaf 
Projectmanager  
 
Uit handen geven 





Uit handen geven 

 

• Discussie over geldende verlegregeling uit project werken. 

 

• Vertrouwen stellen in gemeente Leiden als opdrachtgever namens Nuon Warmte. 

 

• Eigen organisatie ervan overtuigen dat het moeilijker maar ook goedkoper is. 



Uit handen geven 

 

• Bedrijfseigen standaarden en eisen 

 

• Engineering 

 

• Materiaal levering 

 

• én op een zeker moment ook durven te VERTROUWEN 





 
Guido Bosman 
Senior Projectmanager  
 
Grip op het project 



Ervaringen  
 

Complexiteit project 

a. Randvoorwaarden 

i. Eisen vanuit OG 

ii. Eisen vanuit Netbeheerders 

b. Krappe ruimte 

i. Ontwerpen in 3D en BIM 

ii. Classes ontdekt tijdens ontwerpen 

c. Planning 

i. K&L integraal opgenomen in planning 

d. Tijdelijke voorzieningen 

i. Meegenomen tijdens ontwerpfase verleggingen 

 



Voordelen opdrachtnemer  
 

1. Vanaf ontwerp tot oplevering in eigen hand 

2. Hoe uit te voeren reeds meenemen in ontwerptraject 

3. Alle raakvlakken bij één partij 

4. Zelfsturing m.b.t verleggingen 

5. Geen meerdere aannemers op het project 

6. Eén keer een sleuf open en dicht 

7. Gecombineerde aanleg door geïntegreerde planning  

8. Beperking van overlast  

9. Tijdwinst voor project  

 



Organisatie 
Intern 

• Projectmanager 

• Projectcoördinator 

• 2 uitvoerders 

• 1 voor alle kabelwerkzaamheden 

• 1 voor gas, water en warmte 

• 4 werkvoorbereiders, 1 voor elk onderdeel 

• 1 inkoper 

Extern  

• Projectcoördinator 

• CAD - tekenaar 

 

 





 
Pedro Kooistra 
Projectleider 
 
Kabels en leidingen in grote projecten 



Van worsteling met elkaar  



Naar meerwaarde voor elkaar door  

1. Inzicht 

2. Evenwicht tussen belangen 

3. Andere mindset 

 



Deelnemende projecten 



De aanpak 

Meerdere projecten  
1 

eindresultaat  

2 onderzoekslijnen: 
 
- Besluitvorming 
- Kansen  



Onze stip op de horizon 

Een andere mindset, waardoor grote (infra)projecten en kabel- en 

leidinginfrastructuur geen bedreiging voor elkaar vormen, maar meerwaarde! 

 

Wat is uw stip? 
Meedoen kan nog: 

• draag uw onderzoeksproject aan; 

• neem actief deel aan evaluaties 

 

Bel 085 - 4862 410 of mail naar info@cob.nl 

www.cob.nl 

 

 

 

mailto:info@cob.nl
http://www.cob.nl



