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Kabels en leidingen bij grote projecten 
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Van worsteling tot een slimme aanpak 



Drie projecten – drie aanpakken
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1. Ontsluiting Bio Science park Leiden

◦ Opdrachtgever vanuit gemeente Leiden, Pieter van Leeuwen 

◦ Opdrachtnemer Heijmans, Henk van Wijlen

2. De Rotterdamsebaan Den Haag

◦ Opdrachtgever vanuit gemeente Den Haag,  Henk Hogenbirk

3. SAA - A9 Gaasperdammerweg

◦ Ingenieursbureau voor opdrachtgever, Movares, Wessel Arnold



Ontsluiting Bio Science park
Pieter van Leeuwen (gemeente Leiden) en Henk van Wijlen (Heijmans)
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Verbeteren toegang Bio Science Park middels een ongelijkvloerse kruising en een fietstunnel. UAV-GC 
contract met concurrentie gerichte dialoog waarbij opdrachtnemer één integraal ontwerp maakt en 
realiseert voor zowel de bovengrondse als ondergrondse infrastructuur incl. verlegging van kabels en   
leidingen. Op basis van een plafond bedrag van € 29 miljoen. 



• Risico afweging opdrachtgever:

◦ Complexiteit (zeer beperkte ruimte binnen projectgrenzen)

◦ Planning (seizoensgebonden uitvoering)

◦ Logistiek (verkeerstromen moeten doorgang blijven houden)

◦ Primaire hoofdinfrastructuur, stadswarmte Ø400-600, watertransport Ø500 en Ø800 , 
hoogspanning 50kV, hoge druk gas 8 bar, midden spanning 10kV, telecombedrijven (14 stuks).

◦ Bedrijfszekerheid kabels en leidingen

◦ Laagst maatschappelijke kosten (geen nadeelcompensatie k&l > 15 jaar)

• Vooraf vrijmaken project van k&l raming € 4,5 miljoen

• Samenwerkingsovereenkomst met netbeheerders Nuon, Liander, Liandon en Dunea
en alle eisen netbeheerders meegenomen in UAV-GC contract.
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Aanpak kabels & leidingen; Bio Science Park



Aanpak kabels & leidingen; Bio Science Park

Tenderfase project: D&C met concurrentiegerichte dialoog

◦ Een integraal afgestemd aanbiedingsontwerp van het complete infrawerk waarvan het 
verleggen van kabels & leidingen (tracéplan k&l) onderdeel is 

◦ Plafondprijs project ca € 29 miljoen; budget k&l € 4,5 miljoen

◦ Tracéplan k&l via opdrachtgever afstemmen met netbeheerders (3 dialoog rondes) 

◦ Het tracéplan k&l moet voldoen aan de eisen zoals gesteld door de Netbeheerders (Dunea, 
Liandon, Nuon Warmte en Liander)

◦ Beheersen van de raakvlakken ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, kunstwerken, 
watergangen, duikers, bomen en niet onbelangrijk een juiste fasering! 

◦ Heijmans heeft de keuze gemaakt om Disciplineleider k&l op te nemen in kernteam en om de 
k&l  engineers deel uit te laten maken van het ontwerpteam
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Aanpak kabels & leidingen; Bio Science Park

Ontwerp en Voorbereiding en uitvoering:

◦ ON is verantwoordelijk voor een integraal ontwerp dus ook het ontwerp / engineering van de 
noodzakelijke verleggingen inclusief de uitvoering hiervan.

◦ Uitgangspunt Heijmans: vooraf in één keer verleggen k&l naar definitieve tracés rekening 
houdend met bestaande én toekomstige situatie én fasering.

◦ Uitwerken integraal 3D ontwerp van het gehele project (dus inclusief k&L)

◦ Intensief contact met Netbeheerders, betrekken bij ontwerp/engineering. Samenwerken!

◦ Rekening houden met seizoensgebonden uitvoering (stookseizoen)

◦ Coördineren verleggingen telecom kabels door één combi aannemer

◦ Opleveren en aanleveren opleverdossier aan netbeheerders
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Ervaringen Bio Science Park

• Eén opdrachtgever voor alles 

• Eén opdrachtnemer

• Minder overlast voor omgeving

• Kortere doorlooptijden projectfasen

• Coördinatie door één partij

• Geen derden op het werk

• Beperking van risico’s (graafschade; afstemming)

• Lagere kosten (besparing 1,25 mio)

• Hogere tenderkosten opdrachtnemer
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• Continuïteit betrokken sleutel-personen

• Integraal 3D ontwerp

• Kabels en leidingen afstemmen na hoofdontwerp

• Directer contact netbeheerder met 
opdrachtnemer tijdens dialoogfase

• Betrokken partijen vinden dat deze wijze van 
verleggen een vervolg moet krijgen, goede 
samenwerking.

Ervaringen Aanbevelingen



De Rotterdamsebaan
Henk Hogenbirk (gemeente Den Haag) 
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Aanpak kabels en leidingen; De Rotterdamsebaan
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Aanpak kabels en leidingen; De Rotterdamsebaan
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Binckhorst
boortunnel

Vlietzone
knooppunt

Ypenburg

Laan van

Hoornwijck



Aanpak kabels en leidingen; De Rotterdamsebaan
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Binckhorst
boortunnel

Vlietzone
knooppunt

Ypenburg

Laan van

Hoornwijck

Vooruit 
verleggen!

Verleggen 
waar 

mogelijk!



Aanpak kabels en leidingen; De Rotterdamsebaan

Gebieden verschillend van aard en aanpak:

• Binckhorst

◦ bedrijventerrein met veel ondergrondse infra

◦ Nutspartijen, Gasunie, TenneT en 15 telecompartijen

◦ Verleggingen duurden ca. 2 jaar

• Vlietzone en Ypenburg

◦ Verleggen Gasunie en TenneT vooruit

◦ Verlegging integraal met de te bouwen onderdelen
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Aanpak kabels en leidingen; De Rotterdamsebaan

• Regierol bij Gemeente Den Haag

◦ Verlegging door 2 partijen (ex Gasunie en TenneT)

◦ Hoofdaannemer trof functievrij gebied aan – warme start!

• Vooraf aan hoofdcontract afspraken en opdrachten

• Contractueel coördinatie bij hoofdaannemer voor restant

• Benutten van de tijd voorafgaand aan de gunning en voorbereiding van de 
hoofdaannemer

• Overlast voor de omgeving beperken door gefaseerde uitvoering
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Rotterdamsebaan, de ervaringen 

• Opdrachtgever heeft regie 

• Er gaat geen tijd verloren in voortraject

• De verleggingen zijn op tijd gerealiseerd

• 2 aannemers voor “nuts” en telecom werken 
samen met rioolaannemer en sloopaannemer

• Aannemer heeft geen nadeel van voortraject

• Overzichtelijk in fasering en omgeving
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• Een duidelijk verlegplan leidt naar vlekkeloze 
realisatie

• K&l-eigenaren en verlegaanemers werken 
eenparig aan project

• Zorg voor goede regie (zelf doen!) op stakeholders 
omgeving

• Zorg voor meegroeien van partijen in het project

• Verlegplan opknippen in zo groot mogelijke fasen 
(met name voor telecompartijen)

Ervaringen Aanbevelingen



SAA – A9 Gaasperdammerweg
Wessel Arnold (Movares) 
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A9 Gaasperdammerweg, het project 
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Nieuwe Landtunnel (2016-2020)

Bestaande situatie Het is eind 2013 en in 
2015 komt de civiele 
aannemer. 
Dat is te kort voor de 
Netbeheerders om 
hun leidingen te 
verleggen



A9 Gaasperdammerweg, keuzes K&L vraagstuk 

Tijd

hinder

imago
Regie

RWS

Telecom

Intensief

overleg RAW

Wenstracé

Tijdig 
verleggen
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Kengetallen project:
• Beschikbare tijd 21 maanden
• Standaardproceduretijd 36 mnd

• 12 Netbeheerders
• 12 aannemers zonder grip (hinder)

• Ruimtebeslag Landtunnel vooraf 
functievrij van Cat 1 leidingen

• Werk met Werk: “Telecom mee”
4 kruisende boorlocaties
1 overkluizing
1 parallelle NUON-warmte leidingBesluit

Besluit



A9 Gaasperdammerweg, de organisatie 
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RASCI- Kabels en Leidingen

RWS:
• OG van RAW-bestek
• Verzoeker aanpassingen
• Omgevingsmanagement & Communicatie
• Wenstracé verlegging

IBA:
• Integrale aanpak bestek
• BLVC-plannen (wenstracéprocedure)
• Afstemming en coördinatie RAW
• Directievoering en toezicht

Nutsbedrijven:
• Input RAW-bestek
• Directieleveringen (NUON, telecom etc)
• Eigen specifiek werk

VSH:
• Aanleg civiele deel RAW-bestek
• Afstemming en coördinatie (planning)
• omgevingscommunicatie
• Leidingwerk (waternet en NUON) (bonus)
• Maaiveldinrichting

IXAS:
• Was nog gegadigde (kreeg input)



A9 Gaasperdammerweg, de ervaringen 

• Regie-voering ligt bij jezelf
◦ Goede kijk op proces (voortgang)
◦ Goede kijk op kosten
◦ Direct contact met belanghebbenden

• Tijdige verlegging gerealiseerd

◦ Rooien oude leidingen bij Civiele aannemer

• Besparing op uitvoeringskosten

◦ Door gecombineerd bestek

• Beperkte imagoschade

◦ Minder overlast voor omgeving
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• Telecommers beter apart
◦ Eigen werkproces dat veel sneller verloopt 

(stagnatie)

• Was RAW wel meest geschikte vorm?
◦ Alleen Waternet hanteerde RAW-vormen
◦ Komt dit overeen met standaard inkoopstrategie 

Netbeheerders

• Capaciteit omgevingsteam (hinder)
◦ Inzet personeel OG veel groter door directe 

regievoering (hierop beter anticiperen)

• Duidelijk afspraken over rolverdeling team
◦ Wie draagt welke verantwoordelijkheid

Positieve Ervaringen Leerpunten 



Bio Science
Park 

Gaasperdammer
weg  

Rotterdamse 
baan 

Discussie 
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• Eén opdrachtgever; één opdrachtnemer

• Minder overlast voor omgeving

• Lagere kosten ; Hogere tenderkosten

• Opdrachtgever heeft regie

• Geen tijd verloren in voortraject

• Aannemers werken samen

• Regie-voering ligt bij jezelf

• Besparen uitvoeringskosten

• Beperkte imagoschade

• Continuïteit betrokken sleutel-personen

• Kabels en leidingen afstemmen na hoofdontwerp

• In dialoogfase directer contact netbeheerder -
opdrachtnemer 

• Duidelijk verlegplan en goede regie omgeving

• K&L eigenaren en verlegaannemer werken eenparig

• Laat partijen meegroeien in het project

• Telecom apart

• Gebruik de juiste contractvorm

• Hoge inzet omgevingsteam 

Ervaring Aanbeveling



We gaan verder! 
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U bent van harte uitgenodigd: 
Woensdag 25 januari van 14.00 uur tot 17.00 uur


