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Rijkswaterstaat 

2 mei 2014 

2 Programma Schiphol – Amsterdam - Almere 

Doel: 

• Het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid op de 
verbinding Schiphol-Amsterdam-Almere 

 

Resultaat: 

• Stimulans van de economische ontwikkelingen en werkgelegenheid in 
de Noordelijke Randstad 
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A9 Gaasperdammerweg 



Rijkswaterstaat 

4 mei 2014 

A9 Holendrecht–Diemen (Gaasperdammerweg) 

• 3e project binnen SAA 

 

• Gereed 2021 (openstelling tunnel 2020) 

 

• 3 km lange tunnel (7 km lang traject) 

– Hoofdrijbanen 2 x 2 rijstroken + wisselstrook 

– Parallelbanen 2 x 3 rijstroken 



Rijkswaterstaat 

5 mei 2014 

Besluit tot aanleg 
tunnel in 2006 vanwege: 

Problemen omwonenden: 

• Geluidsoverlast 

• Slechte luchtkwaliteit 

• Barrière tussen stadsdelen 

     (stadsdeel met 80.000 inw.) 

 

Probleem verkeer: 

• Te weinig capaciteit om v.a. 
2020 150.000 mvt/etmaal  
af te wikkelen  



Rijkswaterstaat 
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Eindsituatie 2021 
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Rijkswaterstaat 

21 mei 2015 

 Doel 
 
 ……tunnel open conform plan zonder ‘gedoe’ 
 

 

 Hoe:   

• Stick to the plan 

• Stick to the people 

• No Quick Wins “100 dingen goed doen’ 

• Voorkomen is beter dan genezen 

• Samen naar de top – samen leren 
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Peter Schouten, EPCM Directeur  
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IXAS - DBFM Consortium 
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Wie is IXAS? – Strategie en Visie 

• IXAS is een bedrijf (joint venture) 
• Fluor 
• Ballast Nedam 
• Heijmans 

• IXAS realiseert een project 

• IXAS is een ‘system integrator’ 

• IXAS is een dienstverlener 

• IXAS is een stakeholdermanager 

 

 

Introductie IXAS A9 GDW 



Leren van en met de Gaasperdammertunnel 

Marcel Hertogh 

 

Hoogleraar TU Delft, partner Triple Bridge en 

voorzitter COB-begeleidingscommissie ‘leren van de 

Gaasperdammertunnel’ 

 



Rol begeleidingscommisie COB  

 
– Faciliteren van opdoen en vasthouden van best                                 

practises en lessons learned 
– Inbrengen kennis van andere projecten en experts 
– Vertalen ervaringen Gaasperdammertunnel naar                             

algemene lessons learned 
– Interactie met sector faciliteren via COB 
– Op academisch niveau vastleggen en interpreteren 

 



Waar richten we ons op 

sector 

moeder 
organisaties 

project 

persoon 



Hoe gaan we het leerproces inrichten?  

De basis: sessies gekoppeld aan 

de bouwfasering 



Dialoog gecombineerd 
met convergentie 

Leerervaring A9GDW 

 



Lessons learned tot nu toe 

Gegadigden: 
• teams sneller mobiliseren om de ongelijkheid in het begin te reduceren 
• meer eigen ervaring in brengen en minder leunen op derden.  
• convergentie voor gunning heeft zin maar werk risico gestuurd 
• proces zorgt voor begrip en kennis van systeem- en software ontwikkel processen in tunnel project 
RWS: 
• overweeg intensieve team start-ups met gegadigden 
• geef meer tijd voor analyse bij afwijkende of aanvullende eisen tov LTSonderzoek nut en noodzaak van 

uitwerken casus, hoewel het veel inzicht gaf is uitwerking nog niet optimaal 
• betrek beheerder in deze fase, industrie betrekt operations bij deze fase 
• analyse van convergentie en team workshop voor selectie helpt om gesteld te staan voor start op maat met 

iedere partij 
• Ixas 

PCT helpt om reeds  tijdens Tender de juiste focus te krijgen op Veiligheids Kritische Functies 
• PCT geeft vroeg het juiste beeld omtrent die systemen/processen die extra aandacht vragen tijdens het 

project 
• IXAS blijft “leading” in de ontwikkeling van PCT-produkten met hulp van ketenpartners (onafhankelijkheid) 
• CCMP en V&V-plan moeten geen onderdeel van PCT zijn maar projectbreed ontwikkeld worden 
• SRA werd middels openbare Q&A uitgewerkt, hetgeen IXAS weerhield om diepgang te vergroten/delen 
• PCT geeft duidelijkheid, maar RWS wilde zich niet te veel commiteren naar een oplossingsrichting en keuzes 

maken 
• PCT moet focussen op project specifieke invulling van de LTS 

 



Hoe nu verder? 



1e kwartaal 2016 

Uitwerken 
randvoorwaarden 

3-4 Special 
interest groups 

Start  

bijeenkomst 

COB  



2e kwartaal 2016 

Special interest groups  

Plan van aanpak  



3e kwartaal 2016 

Project 

(Rixwas) 

Cob-team 

plus evt 

experts 

 

Buiten( BV Nederland) 

Binnen (Project)   

 

Themasessie 

vo/do  

Special interest 

groups 



4e kwartaal 

Tweede bijeenkomst special interest groups  

Doelen 2017  



Daaromheen 

– COB-kernteam bestaat uit Marcel Hertogh, Ard Pieter de Man,             
Karin de Haas +… 
 
 
 
 

– Eenmaal per jaar reflectie op het leerproces.  
 



Live and learn… 

– Volgend jaar is ook een jaar van experimenteren 
 

– De special interest groups worden redelijk vrij gelaten om zelf een vorm 
te kiezen 
 

– Eind 2016: wat werkt, wat niet? Moet er meer regie op of is er een groep 
die heel succesvol is? En zo ja waarom dan? 
 


