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Inhoud

• Scope A4 Delft-Schiedam

• Ervaringen tunnel- en IT projecten

• Getrokken conclusies 

• Gekozen aanpak

• Vragen en suggesties
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Scope project

Omgevingsinvloed leidt tot:
Landtunnel
Verdiepte bak
Half verdiepte bak

Verder: Ombouw Kethelplein 
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Ervaringen tunnel-
en  IT-projecten

Tunnelervaring in Nederland!
-> TI en Planning ‘Kind van de rekening’
-> TI en ICT ‘Twee werelden komen bij elkaar’
-> Tunnels en Veiligheid ‘Wat is veiligheid waard, wie mag 

bepalen’

Technische Installaties: “10% van het geld, 90% van het risico!”

IT-ervaring
• Goede Architectuur is succesfactor
• Invloed stakeholders raakt hart van het systeem
• IT-aanpak anders dan aanpak civiel
• Grote oplossingen voor grote problemen is groot risico



Conclusies

• Organisatie markt en overheid vwb IT-kennis moet verbeterd worden
• Rekening houden met grote invloed bevoegd gezag ook tijdens de rit
• Volgorde aanpak vaak onlogisch: wat je in de staart doet zou je in 

het begin moeten doen
• Streef naar eenheid en structuur
• Communiceer aan de hand van architectuur
• Ontwikkel incrementeel en stem af met gebruiker/bevoegd gezag
• Tijdprikkel alleen op einddatum werkt problemen met 

tunneltechnische installaties in de hand
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Gekozen aanpak voor succesvol TI bij Tracé A4DS

Contract

Organisatie

Inhoud

- Concurrentie Gerichte Dialoog
- Designteam en Samenwerkings overeenkomst
- Assesments op samenwerking
- RAMS en meerjarig onderhoud in contract

- TI gelijkwaardig aan Civiel
- Veiligheid vanuit risico bij TI
- Vroeg overleg Interne Stakeholders
- Vroeg overleg Externe Stakeholders

- Taakgericht werken als basis (IM, VM, OM)
- Besturing en Bediening
- Prijs Basis Ontwerp
- W-Model
- Pre-Bouwplan 
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Gekozen aanpak: Samenwerking
in Designteam (eerst denken, dan doen)

• Assesments onderdeel EMVI
• Partners bij opstellen Definitief Ontwerp TI A4DS
• Beginsel: Beste voor Project
• Vergoeding Opdrachtnemer op basis van urenrealisatie
• Bonus halen Targetdatum (30-09-2012, € 0,5 mln)
• Eén Design Team Bestuur (vier posities)
• Eén gezamenlijk Design Team met rolverdeling RWS en ON
• Desnoods onafhankelijk advies
• Kerntaak:

• Definitief Ontwerp TI opstellen (laagste functioneel niveau)
• Nota van Verschillen

• Prikkel op eerder testen en dan in 1x goed! 



Vragen? Suggesties?
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