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Terugblik betrokkenheid ontwerp 
(contractfase) 

Proces: 

 Lobby met partijen voor pro-actieve aanpak 

 

 Integrale benadering middels samenwerking centraal 

 

 Ambities: Kwalitatief hoogwaardig ontwerp tegen 
acceptabele kosten m.n. gericht op veiligheid 

 

 Nadrukkelijke rol voor hulpdiensten in ontwikkeling 
project/spoortunnel 

 Deskundigheid veiligheid 

 “Eindgebruiker” specifieke voorzieningen 
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Terugblik betrokkenheid ontwerp 
(contractfase) 

Resultaten:  

 Ontwerp tunnel/tunnelinstallaties afgestemd op behoeften 
OHD 

 

 ALARP maatregelen getroffen  

 

 Soepel verlopen proces van adviseren bouwvergunning 

 

 Kennisopbouw binnen eigen organisatie 

 

 Opgebouwde vertrouwensrelatie: belang OHD hoog op 
agenda (serieuze en betrouwbare partner) 

 

 Intensief en nadrukkelijk betrokken bij lopende en 
toekomstige ontwikkelingen 
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Terugblik realisatiefase (bouwfase) 

Tijdelijke inrichting openbare ruimte (TIOR) 

 

 Bereikbaarheid van en mogelijkheden tot optreden op het 
bouwterrein en station (inclusief operationele voorbereiding) 

 

 Bereikbaarheid van de directe omgeving 

 

 Bereikbaarheid van de stad en regio (relatie andere 
ontwikkelingen) 

 

 Intensieve samenwerking o.a. hulpdienstenoverleg 

 

 ProRail, OBS, CCL en later BAM, Structon Bouw en Rail 

 Gemeente Delft; BoWoTo, Verkeer, Sociale Veiligheid 

 OHD; Politie, Ambulance en Brandweer 
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Oude 

Binnenstad 

DSM 

TU Delft 
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Waar staan we nu 

Focus op de operationele voorbereiding 

 Plannen en procedures 

 Opleiden, trainen en oefenen 

 

Focus op het ontwerp en de uitvoering 

 Afronden ontwerpen 

 Formele toets  

 Toezicht uitvoering en testen 

 

Focus op de tijdelijke inrichting openbare ruimte bij 
ingebruikname systeem (relatie bouwfase met gebruik) 

 Veiligheid vervoersstromen van en naar station 

 Mogelijkheden tot optreden OHD 

 Veilig gebruiken v.s. veilig bouwen 
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Lessons Learned 

 Vroegtijdig en intensieve betrokkenheid levert belangrijke 
voordelen op, maar vraagt om een professionele organisatie 
(structuur, discipline, betrouwbaar, deskundig) 

 

 Voldoende aandacht schenken aan bouwfase. Intergrale 
benadering richt zich met name op het te realiseren project 

 

 Bijzondere aandacht voor overgangsfase van ontwerp/contract 
naar uitvoering: Verandering van rollen en 
verantwoordelijkheden, maar ook wisselende relaties en 
verandering van focus 

 

 


