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Uitdagingen en risico’s 

• Hoge risico’s 
omgeving, (historische) bebouwing, verkeer, bewoners, veiligheid 

 

• Complexiteit 
veel stakeholders met verschillende prioriteiten lange uitvoeringsperiode 

(2009-2018) 

 

• Elimineren conflicterende belangen 

 

• Planning met boetes op mijlpalen 

 

• Oplossing?  Gemeenschappelijk belang 



Samenwerkingsteam 

 

• Noodzaak tot samenwerking 

• Delen van kennis: 1 + 1 = 3 

• vertrouwen en transparantie = voorwaarde 

• Één Team (1 team 1 goal) 

• Gedeelde risico’s 

• Gedeelde scope 

• Gedeeld budget 

• Delen opbrengsten in tijd en geld 



Onderdelen van samenwerking / 

ateliers in samenwerkingsteam  

1. Tram 

 

2. Kabels en Leidingen 

 

3. Vergunningen 

 

4. Molen “De Roos” en Bagijnetoren 

 

5. Dienstgebouwen 

 

6. Tunnel technische installaties (TTI) 



Stakeholders 

• Opdrachtgever 

• Opdrachtnemer 

• Onderaannemers  

• Inwoners Delft 

• Gemeente Delft en Ontwikkelbedrijf Spoorzone (OBS) 

• Haaglanden / MRDH (concessieverlener) 

• HTM (concessiehouder) 

• Ondernemers Delft 

• Vergunningen 

• Verkeer  

• Kabel- en leidingeigenaren 

• NS Stations, NS Reizigers 

• DSM 

• Media  



1. Tram 

Basis scope 

Tram moet gedurende de bouw operationeel blijven 

 

Design & Construct 

• Tijdelijke oplossingen en faseringen 

• Aanpassingen tgv Inrichting Openbare Ruimte (Plan Busquets) 

 

Geen invloed van opdrachtgever op deze scope (gedelegeerd 

opdrachtgeverschap) 

 

Veel tijdgebonden risico’s en meerdere stakeholders 



Tram Phoenixstraat 



2. Kabels en Leidingen 

Basis scope opdrachtnemer 

• Beschermen (tracé’s) bestaande kabels en leidingen 

• Opstellen faseringsplannen 

• Ontwerp definitieve oplossingen 

• Integrale uitvoering van werkzaamheden 

• Adviseur ProRail in onderhandeling met kabel- leiding 

eigenaren 

 

Basis scope opdrachtgever 

• Onderhandelen met kabel- en leidingeigenaren 

 (beslissingsrecht welke aannemer werk uitvoert) 

• Werkzaamheden voor rekening en risico opdrachtgever 

 

Ook hier veel tijdgebonden risico’s en meerdere stakeholders. 

 

 



Kabels en Leidingen 



3.  Vergunningen 

Scope Opdrachtgever 

• Alle noodzakelijke vergunningen en toestemmingen 
voor definitieve werken 

 

Scope Opdrachtnemer 

• Alle vergunningen voor tijdelijke werken 

• Ondersteuning opdrachtgever bij aanvragen 
vergunningen.  

 

 

Hoog risico in tijd  = geld 

Risico op wijzigingen in ontwerp  = tijd = geld 





Deformatie oude stationsgebouw 



4.  Molen “De Roos” en Bagijne Toren 

scope 

• Handhaven historische monumenten 

• Inpassing met Plan Busquets 

  

Risico’s 

• Monumenten-status (vergunning) 

• Oud (verzekering) / wat is de staat 

• Gelokaliseerd boven op de tunnel 
uitdaging voor het tunnelontwerp en fasering 

• Emotionele waarde voor Delft 

• Geen invloed van opdrachtnemer op basis scope 

• Privaat eigendom 
   



Bagijne Toren 



Molen “De Roos” 



5. Dienstgebouwen 

Scope opdrachtnemer 

• Design & construct dienstgebouw “fit for purpose” (technische 

installaties) 

• Maximaal ruimtebeslag voorgeschreven 

• Onder architectuur (basis vorm gespecificeerd) 

 

• Risico’s: Vergunningen (architectuur) 

   Ruimtebeslag 

   Hoogte  

   Inpassing in omgeving i.r.t. Plan Busquets 

   Extra m2 noodzakelijk voor technische installaties 



Dienstgebouw Zuid (oktober 2013) 



6. Tunnel Technische Installaties (TTI)  

Scope 

• Ontwerp en uitvoering hardware installatie TTI én 

Stationsinstallaties 

• Op basis van risicobeheersing scope Besturing TTI 

toegevoegd aan hoofdcontract 

• Afstemmen beheer met beheerorganisatie ProRail 

• Faciliteren opleiding ProRail personeel 

• Faciliteren opleiden, trainen, oefenen hulpdiensten 

 

Risico 

• Slecht ‘track-record’ indienststellingen tunnels 

 



Tunnel Technische Installaties (TTI) [2] 

Opleiding operators Operationeel Besturingscentrum Infra (OBI) 

• Volledige MMI Delft op Rail Infra Opleidingscentrum (Amersfoort) 

• Procesoperator VL (treindienstleider) 

• Onderhouds- en calamiteitenoperator OBI 

• Aangevuld met 1 dag bezoek tunnel Delft 

• Opstellen fact-sheet (vindt navolging voor alle tunnels Rail) 

 

Opleiding hulpdiensten 

• Ruim 1.000 hulpverleners opgeleid op locatie  

Opleiden – Trainen – Oefenen (OTO) 

 



Tunnel Technische Installaties (TTI) [3] 



Tunnel Technische Installaties (TTI) [4] 

Integrated Factory Acceptance Test (IFAT) 

• Opbouw volledige configuratie in bedrijfshal Zoetermeer 

• Uitvoering integrale systeem testen 

• Beproeven procedures en calamiteitenafhandeling 

• Periode november 2012 – april 2013 



Raakvlakken met andere werken 

Scope opdrachtnemer 

 

Het werk moet gecoördineerd worden op basis van 
coördinatie-overeenkomst; opgenomen in eisenpakket 
opdrachtgever. 

 

• Activiteiten in tijd en plaats van alle contractpartijen 

• Technische coördinatie (raakvlakmanagement) 

• V&G coördinatie 

• Bij conflicten escalatie naar opdrachtgever. 
(draagt rekening en risico) 



“Stick to the plan” 



Testfase oktober 2014 – januari 2015 



Stationshal (februari 2015)  

Foto Ronald Tilleman 



 

station, fietsenstalling en stadskantoor (maart 2015) 



Successen   

• Tunnel en stationshal binnen planning  

in exploitatie genomen (28.02.2015) 

• Meeste atteliers binnen budget 

• Tevreden stakeholders 

• Coördinatie met aannemer stationshal  

• Conflicterende belangen gemanaged 

 (best for project) 

Lessons Learned  fase 2 

• Continueren samenwerking 

Meest ateliers afgesloten, maar de samenwerking loopt door 

voor K&L, tram, en PPT. 

• Omgevingsmanagement 



Nieuwe uitdagingen 
• Bouw fase 2 tunnel (sloop oude kunstwerk, 1 km lengte) 

 

• Bouw ondergrondse parkeergarage (600 plaatsen) 

 

• Verkeer, veiligheid, voorkomen schade 

 

• Inrichting openbare ruimte 

 

• Bouw tweede ondergrondse fietsenstalling (Gemeente Delft) 

 

• Draagvlak bewoners en middenstand Delft 

 

• Tevreden stakeholders 

 

• Binnen budget and planning 



 

Vragen? 
 
 

Foto Ronald Tilleman 

http://www.prorail.nl/zakenpartners

