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VOORWOORD
Tijdens de voorbereiding van het project
Ontsluiting Bio Science Park (OBSP) heeft het
gemeente
lijke projectteam een vernieuwend
samen
werkings
concept voor de verleggingen
van kabels en leidingen ontwikkeld en toegepast.
Met succes! Niet in de laatste plaats dankzij
de betrokken netbeheerders, Dunea, Liander,
Nuon Warmte en Liandon, die het hebben aangedurfd om af te wijken van gebaande paden.
Het innovatieve karakter van de gekozen aanpak
en samenwerkingsvorm bestaat eruit dat de
verleggingsopgave is geïntegreerd in het
D&C-contract (Design & Construct-contract) voor
het project OBSP. De gemeente heeft hierbij
namens de netwerkbeheerders opgetreden als
opdrachtgever voor de verleggingen van de aanwezige kabels en leidingen ten opzichte van
Heijmans, opdrachtnemer van het project OBSP.

De voorliggende publicatie laat zien dat het
fundament van deze samenwerkingsvorm is
gelegen in het gemeenschappelijk belang van
gemeente en netbeheerders om – bij de realisatie
van infrastructurele projecten in stedelijke
gebieden, waarbij omvangrijke verleggingen van
kabels en leidingen veelal onontkoombaar zijn –
te komen tot de maatschappelijk laagste kosten.
Ik hoop dat ons verhaal u inspireert om de samenwerking en innovatie op te zoeken in de opgaves
waar u zich in uw gemeente of projecten voor
gesteld ziet. Gelet op de positieve ervaringen met
dit project ben ik ervan overtuigd dat er door
bundeling van kennis, kunde en energie meer
kansen kunnen worden verzilverd.
Robert Strijk
Wethouder Bereikbaarheid, Economie,
Binnenstad en Cultuur

De praktijk heeft uitgewezen dat deze alternatieve
samenwerkingsvorm heeft bijgedragen aan een
vlottere uitvoering en een effectievere beheersing
van coördinatierisico´s dan bij de gangbare
verleggingen op traditionele wijze. Bovendien is
het mogelijk gebleken om aanzienlijke kosten
besparingen te realiseren.
Dit samenwerkingsconcept weerspiegelt waar de
gemeente Leiden voor staat. Namelijk:
“Samenwerken en innoveren”.
Vanuit bestuurlijk perspectief acht ik het nuttig
en waardevol om onze ervaringen met deze
aanpak en samenwerkingsvorm te delen met
andere opdrachtgevers, netbeheerders, bouw
onder
nemingen, vakspecialisten en overige
geïnteresseerden.
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INLEIDING

Verlegging van Kabels en Leidingen (K&L) vormt bij veel projecten een lastig onderwerp
dat grote risico’s kan veroorzaken. Vooral de coördinatie van alle werkzaamheden, die in
de gangbare praktijk door verschillende partijen worden uitgevoerd, is daarin vaak problematisch en kan nadelige consequenties hebben voor de planning en financiën van een project.

Ook bij het project Ontsluiting Bio Science Park
(OBSP) vormden de verleggingen op voorhand
een belangrijk vraagstuk met een behoorlijke
complexiteit. Immers:
ÎÎ Alle belangrijke nutsvoorzieningen
van Leiden lopen door het gebied,
en het betreffen dan ook voornamelijk
de hoofdleidingen;
ÎÎ De beschikbare ruimte in het projectgebied
OBSP is uiterst krap;
ÎÎ Om de start van de gebiedsontwikkeling van
het Leiden Bio Science Park te bespoedigen
diende het project OBSP binnen een zo kort
mogelijke tijd te worden gerealiseerd;
ÎÎ Door de innovatieve aanbestedingsvorm
werd het ontwerp, inclusief de tracéplannen
voor K&L, pas bij de aanbesteding ontwikkeld en na gunning nader uitgewerkt;
ÎÎ Het vooraf verleggen van K&L zou hoge
maatschappelijke kosten veroorzaken;
ÎÎ Het tijdens het werk op een traditionele
manier verleggen van alle K&L zou voor
alle betrokken partijen grote risico’s met
zich meebrengen.

D&C-contract voor de aanleg van nieuwe weg
infrastructuur. En met een succesvolle uitvoering!
In deze publicatie is het hele proces vanaf het
startpunt tot aan het model van de samenwerking
beschreven. Te beginnen met een korte uitleg
over het project OBSP, waarmee de context van de
verleggingsopgave wordt geschetst. Daarna is per
fase toegelicht hoe de samenwerkingsvorm tot
stand is gekomen, hoe deze in elkaar zit en hoe
het in de praktijk heeft gefunctioneerd. De leer
ervaringen uit tussentijdse evaluaties zijn fasegewijs daarin opgenomen. Ook hebben alle
betrokkene partijen hun ervaringen verwoord.

Om die redenen is door het projectteam OBSP een
innovatieve aanpak ontwikkeld. De kern hiervan
is een nieuwe vorm van samenwerking tussen
gemeente en betrokken netbeheerders. Het project OBSP is het eerste project waarin de verlegging van K&L integraal onderdeel uitmaakt van het
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Ervaring van de gemeente Leiden
Pieter van Leeuwen, projectcoördinator K&L
Fred Gonlag, projectmanager OBSP
“In de gemeente Leiden is het gebruikelijk dat de
benodigde verleggingen van kabels en leidingen bij
(gebieds-)ontwikkelingsprojecten worden besproken
in het Leidse Kabels en Leidingen-overleg.

over meerwerkclaims, maar ook tot verstoorde verhoudingen, wederzijdse verwijten en onderlinge frustraties, waarbij de gemeente doorgaans de financiële
gevolgen van deze coördinatierisico’s draagt.

Gangbaar praktijk
Dit overleg wordt voorgezeten door de gemeentelijke
projectcoördinator voor K&L. De betreffende netbeheerders worden daarbij verzocht om op basis van
het (civieltechnisch) ontwerp van de gemeente hun
verleggingsplannen op te stellen. Om ruimte te creëren voor de geplande (gebieds-)ontwikkeling wordt
er in de regel voor gekozen om de kabels en leidingen
vooraf buitenom te verleggen. Het bijkomende
nadeel van het buitenom verleggen – grotere
lengtes en relatief hoge kosten – wordt veelal als een
onontkoombaar feit beschouwd.

Dat moet toch anders en vooral efficiënter kunnen,
zou je zeggen…

De netbeheerders zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor de verlegging van hun eigen netwerken.
Voor de verleggingswerkzaamheden zet elke net
beheerder zijn eigen onderaannemers in. De coördinatie tussen de aannemers van de (gebieds-)
ontwikkeling en de verleggingen van K&L berust bij
de gemeente. Problemen bij de uitvoeringswerkzaamheden van één van de aannemers kan verstrekkende gevolgen hebben voor de geplande
werkzaamheden van de andere betrokken aan
nemers. Door de uiteenlopende belangen kunnen de
eventueel benodigde aanpassingen van plannen en
planningen en moge
lijke vertragingen vaak maar
moeizaam worden opgelost. In de praktijk neigen de
partijen ernaar de problemen van zich af te schuiven
en anderen ervoor verantwoordelijk te houden.
Dit leidt regelmatig tot moeizame discussies
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Nieuwe aanpak
Tijdens de voorbereiding van het project OBSP, waarbij een groot aantal primaire netwerken en telecomnetwerken verlegd dienden te worden, is er dan ook
gezocht naar een andere samenwerkingsvorm met de
netbeheerders. Het komen tot een efficiëntere aanpak van de verleggingen tegen de maatschappelijk
laagste kosten gold daarbij als centrale doelstelling.
Na een moeizame start en met de nodige discussie
over nut en noodzaak van een andere aanpak, hebben de netbeheerders en de gemeente moed
getoond en hebben zij er gezamenlijk de schouders
onder gezet. Voorafgaand aan de start van de aanbesteding van het project OBSP zijn er tussen de
gemeente en de netbeheerders samenwerkings
overeenkomsten opgesteld, waarin afspraken zijn
vastgelegd over onder meer de wijze van samen
werking, taken en verantwoordelijkheden en de
nodige procedurele en financiële aspecten.
Door het integreren van de verleggingen in het contract voor het project OBSP is het streven om te
komen tot maatschappelijk laagste kosten voor het
project, inclusief de verleggingen van K&L, tot een
gezamenlijk belang gemaakt van de gemeente, de
netbeheerders en Heijmans, de hoofdaannemer van
het project OBSP.
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Zowel tijdens de aanbesteding als tijdens de uit
voering hebben de netbeheerders commitment
getoond, zijn bekwame projectleiders ingezet en zijn
de afgesproken toets- en beoordelingstermijnen in
acht genomen en deadlines gehaald.
Naast de netbeheerders verdient ook Heijmans,
aannemer van het project OBSP, een pluim voor het
integrale ontwerp, de efficiënte coördinatie en de
vlotte uitvoering van de verleggingswerkzaamheden.
Dankzij de gekozen aanpak en de nauwe samen
werking zijn we er met elkaar in geslaagd om de verleggingen in dit complexe project op efficiënte wijze
uit te voeren, de coördinatierisico’s grotendeels weg
te nemen en forse besparingen te realiseren.
Last but not least is de werkrelatie tussen de
gemeente Leiden en de netbeheerders aanzienlijk
verbeterd!

Achteraf gezien is het vreemd dat wij als profes
sionele organisaties niet al eerder tot een betere
samenwerking in projecten wisten te komen. Dat valt
voor een groot deel te verklaren doordat we graag
werken zoals we dat gewend zijn te doen. Vaak is er
een bijzondere aanleiding nodig om veranderingen
door te voeren. Het project OBSP was zo’n aanleiding. De wil tot samenwerking, het wederzijdse vertrouwen en het onderlinge respect vormden de
sleutels tot het behaalde succes!
De aanpak van de verleggingen in het project OBSP,
biedt kansen voor vergelijkbare projecten en verdient
wat ons betreft navolging. Niet alleen in Leiden, maar
zeker ook daarbuiten.”

Start voorbereidende werkzaamheden OBSP d.d. 27 februari 2014

V.l.n.r. Willem te Beest (Universiteit Leiden), Hans Sturkendam (Ondernemersvereniging Verbeekstraat),
Erna Barèl (Ondernemersvereniging Bio Science Park) en Robert Strijk (gemeente Leiden)
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PROJECT OBSP

Het project Ontsluiting Bio Science Park (OBSP) is onderdeel van het Programma Bereikbaarheid van de gemeente Leiden. Het project is vooral bedoeld om de bereikbaarheid van Leiden
te verbeteren in het algemeen en van het Leiden Bio Science Park (LBSP) in het bijzonder.
Samen met de Universiteit Leiden heeft de
gemeente Leiden de ambitie om het Leiden Bio
Science Park, dat behoort tot de top 5 van
Europese scienceparken, te laten doorgroeien
naar een park dat wereldwijd toonaangevend is
op het gebied van life sciences. Om dit mogelijk te
maken is een verbetering nodig van de bereikbaarheid, vandaar het project Ontsluiting Bio
Science Park.
Bovendien heeft het project OBSP als doel om de
verkeerssituatie vanaf de A44, die aan de westkant langs Leiden loopt, te verbeteren. Dit betreft

zowel de bereikbaarheid van de binnenstad, als de
doorstroming op de provinciale weg N206, die
momenteel nog dwars door Leiden loopt.
2.1 KENMERKEN OBSP
OBSP is voor de gemeente Leiden een relatief
groot project, met een totale begroting van ruim
40 miljoen euro. Om de bereikbaarheidsdoel
stellingen te halen moet ter plaatse van de entree
van het Leiden Bio Science Park een ongelijkvloerse kruising komen. Zowel de gemeente Leiden als
de stakeholders hadden een uitgesproken voorkeur voor een verdiepte ligging van de ongelijk-

Situering van het project OBSP in de stedelijke context van Leiden
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Schematische weergave van de te realiseren bovengrondse infrastructuur

Parallelschakeling, aanbesteding- en bestemmingsplanprocedure
RUIMTELIJKE
ORDENING

AANBESTEDINGS‐
PROCEDURE

RUIMTELIJKE
ORDENING

AANBESTEDINGS‐
PROCEDURE

bron: ambitiedocument OBSP

VOORSTEL
Concept Integraal Ruimtelijk
Planologisch Kader
* tekening ruimtelijke doos
* (technische) onderzoeken
* nota van uitgangspunten

CONCEPT
Aanbestedingsdossier, incl.:
* Amitie stedenbouw
* Concept gunningsmodel
EMVI

VOORSTEL
Integraal Ruimtelijk
Planologisch Kader

start
dialoog‐
fase

B&W

Raads‐
commissie

B&W

Visie / ambitiedocument

5x

Raad
VASTGESTELD
Concept Integraal Ruimtelijk
Planologisch Kader
* schets oplossingsvariant
* (technische) onderzoeken
* nota van uitgangspunten

VOORSTEL
EMVI
Gunningsmodel

start
aanbe‐
steding

Raads‐
commissie

Inspraak

Vooroverleg
toek. best.plan
* provincie
* vrom‐inspectie
* h.heemraadschap
* RD Cult. Erfgoed
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Ontwerp

VOORSTEL
Ontwerp Bestemmingsplan

Voorgenomen
Gunniningsdossier:

3x

Aanmelding
en
selectie

Raad

VASTGESTELD
EMVI
Gunningsmodel

VOORSTEL
Integraal Ruimtelijk Planologisch
Kader

VASTGESTELD
Integraal Ruimtelijk
Planologisch Kader

start
dialoog‐
fase
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vloerse kruising. De haalbaarheid hiervan was
echter onzeker. Het was namelijk onduidelijk of de
beschikbare middelen toereikend zouden zijn
voor een verdiepte ligging of dat alleen een (goedkopere) fly-over binnen het budget zou passen.
Mede door deze onzekerheid is gekozen voor
een innovatieve marktbenadering. Uitgangspunt
hiervan was om te komen tot een D&C-contract
met zoveel mogelijk ontwerpvrijheid voor marktpartijen. Via een concurrentiegerichte dialoog als
aanbestedingsvorm is een functionele specificatie
op de markt gezet, waarin de minimale verkeers
kundige eisen vast stonden, zoals de af te wikkelen
verkeersintensiteiten, maximale wachttijden, etc.
Alle functionaliteiten - zoals verkeer, groen,
water, alsmede alle ondergrondse infrastructuur moesten worden ingepast binnen de beperkte
ruimte die het project ter beschikking stond.

RUIMTELIJKE
ORDENING

AANBESTEDINGS‐
PROCEDURE

Ten aanzien van het gunningscriterium is aan het
aspect ‘kwaliteit’, voor wat betreft inpassing en
vormgeving van het ontwerp, een beduidend
zwaarder gewicht toegekend dan aan het aspect
‘prijs’. Dit betekent dat de marktpartijen de
vrijheid kregen om een eigen oplossing te
ontwikkelen, die op het aspect kwaliteit hoog
diende te scoren in het gunningscriterium om
kans te maken op het winnen van de aanbesteding
(zie nadere toelichting onder hoofdstuk 5.1 Beste
oplossing wint).
2.2	PARALLELSCHAKELING
Om de doorlooptijd tussen de aanbesteding en
de oplevering van het project zo kort mogelijk te
houden, is ervoor gekozen om de bestemmingsplanprocedure grotendeels parallel te laten
ver
lopen met de aanbestedingsprocedure. (Zie
onderstaand schema)

RUIMTELIJKE
ORDENING

AANBESTEDINGS‐
PROCEDURE
gunning
voor‐
overeen‐
komst

VASTGESTELD
Ontwerp Bestemmingsplan
Voorgenomen
Gunniningsdossier:

VOORSTEL
Ontwerp Bestemmingsplan

1x

OBP ter inzage
t.b.v. zienswijzen
Ontwerp en
werkvoorbereiding
Verwerken reacties

B&W

VOORSTEL
Definitief Bestemmingsplan

Definitief (realisatie)ontwerp

Raads‐
commissie
B&W
Raad

Raads‐
commissie

Raad
VASTGESTELD
Ontwerp Bestemmingsplan

gunning
voor‐
overeen‐
komst
VASTGESTELD
Definitief Bestemmingsplan

ONHERROEPELIJK OF
INWERKING
Definitief Bestemmingsplan

Omgevingsvergunning

gunning
realisatie
overeen‐
komst

Realisatie
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Voorafgaand aan de aanbesteding is een Integraal
Ruimtelijk Planologisch Kader (IRPK) opgesteld,
waarin de nodige onderzoeken naar de milieueffecten zijn uitgevoerd. Voor het opstellen
van het Ontwerp Bestemmingsplan is gebruik
gemaakt van uit de aanbestedingsprocedure verzamelde inzichten over de ontwerpoplossingen.
Uiteindelijk is het Definitief Bestemmingsplan uitgewerkt op basis van de winnende inschrijving
van Heijmans.
2.3	KABELS EN LEIDINGEN ALGEMEEN
Binnen het projectgebied lag een grote verscheidenheid aan kabels en leidingen. Dit betrof voor
een belangrijk deel de primaire transportsystemen
van verschillende netbeheerders:
ÎÎ water transportleidingen Ø 500 mm
(AC=asbestcement en beton) en Ø 800 mm
(AC) (Dunea);
ÎÎ hoge druk gas 12” 8 bar (Liander);
ÎÎ middenspanning 10 kV (Liander);
ÎÎ hoogspanning 50 kV (Liandon);
ÎÎ stadswarmte 2x Staal-in-Staal Ø 400-600
mm (Nuon).
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Verder was er sprake van de aanwezigheid van
een groot aantal telecomkabels van in totaal 14
verschillende telecom netbeheerders.
Ook moet worden vermeld dat de introductie
van een nieuwe Leidingenverordening door de
gemeente Leiden tijdens de voorbereiding van het
project OBSP van invloed is geweest op het
proces. De netbeheerders waren ontstemd over
de invoering van deze gemeentelijke verordening,
omdat de regeling over nadeelcompensatie erin
voorzag dat de afschrijvingstermijn werd terug
gebracht van 40 naar 15 jaar. Daardoor konden de
netbeheerders bij OBSP niet of nauwelijks
aanspraak maken op nadeelcompensatie vanuit
de gemeente, terwijl de benodigde verleggingen
relatief grote investeringen zouden vergen.
2.4	SPECIFIEKE RANDVOORWAARDEN
De aanleg van de ongelijkvloerse kruising was niet
mogelijk zonder de verleggingen van de aanwezige hoofdtransportleidingen in het projectgebied.
De complexiteit van de verleg
gingen werd in
belangrijke mate bepaald door de krappe ruimte

ANDERS VERLEGD Innovatieve aanpak en samenwerking bij verlegging van Kabels & Leidingen

en de randvoorwaarden met betrekking tot de
uitvoeringstijd, waaronder restricties voor verlengingen tijdens het stookseizoen.

fietstunnel, neemt een groot deel van de beschikbare ruimte in beslag. Daarnaast is er ook de
nodige fysieke ruimte mee gemoeid om de ambities waar te kunnen maken van een kwalitatief
hoogwaardige vormgeving en inrichting van
de openbare ruimte, dat een ‘park way’-achtig
karakter en een nieuwe groenstructuur met
zoveel mogelijk bomen dient te krijgen.

De krappe ruimte is voor het project als geheel
een kritieke factor. De projectvoorbereiding heeft
bijna één jaar langer geduurd dan gepland. De
voornaamste reden hiervan zijn de langdurige
onderhandelingen die met de Universiteit Leiden
zijn gevoerd over de benodigde grondverwerving
voor het project OBSP. De belangen van enerzijds
de gebiedsontwikkeling van het LBSP en anderzijds de uitbreiding van de bestaande weginfrastructuur leken lange tijd onverenigbaar.

Al deze factoren maakten de beschikbare
hoeveelheid ruimte voor de K&L zeer beperkt.
Een ongelijkvloerse kruising met een verdiepte
ligging, extra asfalt en een nieuwe groeninrichting
met zoveel mogelijk bomen, verdragen zich slecht
met ondergrondse infra. De K&L nemen namelijk
een behoorlijke ruimte in beslag. Dit komt door de
grootte en omvang van de K&L zelf, maar ook

Het nieuwe verkeersareaal, met onder andere een
forse ongelijkvloerse kruising en een nieuwe

Situatie kabels en leidingen in het projectgebied OBSP vóór verleggingen
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door de technische eisen en de aan te houden
onderlinge afstanden, die het adequaat functioneren moeten garanderen.
Een ander belangrijk punt betrof de diverse
planningsrandvoorwaarden. De netbeheerders
hebben te maken met seizoensgebonden tijd
vakken voor het uitvoeren van de verleggingen.
Zo is het onwenselijk tijdens het stookseizoen
gebruikers van stadswarmte in de kou te laten
zitten. Bovendien kan het uitvoeren van werkzaamheden aan de K&L vaak alleen bij voldoende
hoge omgevingstemperatuur (minimaal 5°C).
Daarbij dienen de omschakelmomenten van oude
naar nieuwe K&L-systemen een bepaalde tijd van
tevoren bekend te zijn en ingepland te worden. Al
met al betekent dit, dat een significant deel van
het jaar uitvalt als werkbare periode.
Verder was bepaald welke inbreng de netbeheerders dienden te leveren. Dit betrof de levering
van materialen en de technische uitwerking van
de verleggingsplannen ten behoeve van de uitvoering. In samenspraak met de netbeheerders

zijn hiervoor in het D&C-contract (maximum-)termijnen opgenomen, waar de opdrachtgever
vanuit kon gaan bij het opstellen van zijn uit
voeringsplanning. Dit gold overigens niet voor
Noun Warmte, die alle zaken aan de D&C-
opdrachtnemer heeft overgelaten.
De voorgeschreven engineeringstijd bedroeg circa
4 maanden. De maximale levertijden varieerden
per systeem, waarbij de langste levertijd 7 maanden bedroeg. Dit betrof de 50kV-hoogspannings
leidingen van Liandon. Contractueel was er
overigens ruimte voor de opdrachtnemer gelaten
om op eigen risico tot bestelling over te gaan
vóórdat het verleggingsplan definitief was afgerond en geaccepteerd.
Omdat de K&L praktisch gezien allemaal verlegd
moesten worden vóórdat met de aanleg van
omleidingswegen en de bouw van de ongelijkvloerse kruising kon worden begonnen, waren
deze zaken bijzonder bepalend voor de planning,
fasering en uitvoering van het hele project.
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ERVARING VAN LIANDON
Bart Noordhoek, projectmanager Liandon
“Liandon is de serviceprovider voor Liander wat
betreft aanleggen en instandhouden van het 50.000
Volt hoogspanning elektriciteitsnet. Bij iedere nieuwe
gebiedsontwikkeling is het de nadrukkelijke wens van
Liander om de bestaande hoogspanning elektri
citeitskabels te handhaven. Verleggen van kabels
betekent immers hoge kosten die uiteindelijk moeten
worden betaald door de gebruikers, de consumenten.
En dat willen we zo veel mogelijk voorkomen. Ook
gaat de leveringsbetrouwbaarheid van stroom kortstondig naar beneden doordat de bestaande kabelverbinding moet worden onder
broken en uitgezet
om te kunnen verleggen. Er kan natuurlijk niet worden gewerkt aan hoogspanning elektriciteitskabels
die nog stroom voeren.
Als het dan toch onontkoombaar is om de bestaande
kabels te verleggen is het zaak om samen met de

gemeente een hoogwaardige oplossingsrichting
te vinden in een tracé dat toekomstbestendig is.
Normaal gesproken wordt een nieuw kabeltracé óm
het nieuw te ontwikkelen gebied heen gelegd, zodat
er geen raakvlakken zijn met het ontwerp voor
gebiedsontwikkeling.
In het geval van het project OBSP vormde de geringe
ruimte rond Plesmanlaan een fysieke beperking. In
verband hiermee is er na veel afstemming met de
gemeente Leiden voor gekozen om het ontwerp van
het nieuwe kabeltracé onderdeel uit te laten maken
van het hele ontwerp voor OBSP.
Kenmerkend voor dit samenwerkingsverband is dat
Liander en de gemeente Leiden niet tegenover elkaar
staan, maar samen een belang hebben om ervoor te
zorgen dat de uitvoerende partij haar verplichtingen
nakomt.
Bijkomend voordeel was dat de uitvoerende aan
nemer zelf verantwoordelijk was voor de coördinatie
van de aanleg van alle kabels en leidingen (K&L) in
project OBSP. Hierdoor konden er voor de K&Leigenaren geen planningsproblemen ontstaan, waar
dit normaal gesproken nog wel eens kan conflicteren.
Vanuit Liandon zijn wij content met de constructieve
manier waarop met de gemeente Leiden en ook met
de uitvoerende aannemer is samengewerkt. Daarbij is
het belang van geen stroomuitval te allen tijde het
belangrijkste uitgangspunt geweest.”
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3

VOORTRAJECT

Tijdens de voorbereidingsfase van het project OBSP is uitvoerig stilgestaan bij de vragen:
Hoe en op welke wijze zouden de verleggingen van K&L het meest efficiënt kunnen worden
georganiseerd? En hoe zou de totale doorlooptijd zo veel mogelijk kunnen worden beperkt?
Er waren diverse redenen om te verkennen of een
nieuwe manier van samenwerking tussen
gemeente en netbeheerders mogelijk zou zijn.
Een belangrijke drijfveer daarbij was het streven
om te komen tot de maatschappelijk laagste
kosten voor het hele project, inclusief de verleggingen van K&L.
Het voortraject laat zich kenmerken als een
pionierstocht over onontgonnen terrein. Daarbij is
door de partijen Nuon, Dunea, Liander, Liandon
en gemeente Leiden gezocht naar de meest
geschikte vorm van samenwerking, een heldere
procesarchitectuur en een passende invulling van
de verantwoordelijkheden, taken en bevoegd
heden van alle partijen. Het gezamenlijk belang
om te komen tot de (maatschappelijk) laagste
kosten en het onderling vertrouwen vormden
daarbij de belangrijkste succesfactoren.
De totstandkoming en de ondertekening van
de samenwerkingsovereenkomsten tussen de
gemeente Leiden en de betrokken netbeheerders
Dunea, Liander, Liandon en Nuon Warmte tijdens
een feestelijke bijeenkomst op 14 oktober 2013
vormden een belangrijke mijlpaal in de voor
bereidingsfase van het project OBSP.
3.1	REDENEN VOOR SAMENWERKING
Dankzij de gekozen D&C-aanpak waren de kaders
voor verlegging voorafgaand aan de aanbesteding
zeer ruim. Door de K&L buiten het projectgebied
om te verleggen, en zo het plangebied vooraf vrij
te maken van kabels en leidingen, zou de com-

plexiteit van de uitvoering van het project kunnen
worden beperkt. Deze variant zou evenwel relatief
grote investeringen met zich meebrengen. Er
waren ook goedkopere oplossingen denkbaar,
maar alleen indien de verleggingen binnen het
projectgebied zouden plaatsvinden.
Voor de gemeente zouden de verleggingen
van K&L buiten het projectgebied OBSP om minder risicovol zijn geweest. Bovendien zouden de
verleggingskosten, op grond van de nieuwe
Leidingen
verordening, zo goed als geheel voor
rekening van de netbeheerders komen. Los van
deze voordelen vormde de planologische status
van het project een mogelijk minpunt, aangezien
er in de voorbereidingsfase nog geen aangepast
bestemmingsplan voorhanden was Bovendien
was in de projectplanning voorzien dat het
nieuwe bestemmingsplan voor OBSP pas na de
gunning van het project zou worden vastgesteld
en onherroepelijk zou worden.
Doorslaggevende factor voor de gemeente vormde de maatschappelijke verantwoordelijkheid die
zij heeft. In het geval van het “buitenom”-scenario
zou er geen sprake zijn van de laagst mogelijke
maatschappelijke kosten. De rekening hiervoor
zou uiteindelijk betaald moeten worden door de
bedrijven en inwoners van Leiden.
De kosten van de verleggingen buiten het projectgebied om werden vooraf geraamd op zo’n 5
miljoen euro, waarvan meer dan de helft voor de
verlegging van de stadswarmteleidingen van
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Nuon Warmte. Tegelijkertijd werd de inschatting
gemaakt dat de totale kosten van de verleggingen
20 tot 50% lager zouden kunnen uitvallen als
deze integraal zouden worden meegenomen in
het project OBSP.
Belangrijk punt van zorg met betrekking tot de
kosten, vormden de grote risico’s die meespelen
bij verleggingen van K&L op een traditionele
wijze. De kans op lagere maatschappelijke kosten
zou teniet kunnen worden gedaan door het
kostenverhogend effect dat optreedt met betrekking tot de coördinatie en de doorlooptijd van
de uitvoerende werkzaamheden. Deze risico’s
werden als hoog ingeschat.
Bij traditionele projecten wordt een civieltechnisch ontwerp gemaakt dat wordt afgestemd met
de netbeheerders. Naar aanleiding hiervan
worden afspraken gemaakt over het verleggen
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van de ondergrondse infrastructuur. De afspraken
worden vastgelegd in een projectovereenstemming, waarna de netbeheerders beginnen met
hun werkvoorbereiding. De opdrachtgever werkt
het civieltechnisch ontwerp uit naar een definitief
ontwerp en maakt een bestek. De verleggingen
van kabels en leidingen worden vervolgens vooraf
of gefaseerd tijdens de uitvoering van het project
uitgevoerd. Hierbij heeft de opdrachtgever de
regie over zijn eigen project, terwijl iedere net
beheerder zelf de regie voert over de verleggingen
van de eigen infrastructuur.
De ervaring met een traditionele werkwijze bij
de verlegging van K&L tijdens andere grotere
projecten binnen de gemeente wees uit, dat er
vaak afstemmingsproblemen ontstaan tijdens de
uitvoering. Met alle nadelige gevolgen in termen
van tijd en geld.
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Om de risico’s te minimaliseren leek de variant,
waarbij de verleggingen in het projectgebied zouden worden geïntegreerd en de coördinatierisico’s
integraal bij één partij zouden worden belegd, het
meest gunstig. In dat geval is het logisch om het
coördinatierisico bij de D&C-opdrachtnemer van
de gemeente te leggen en het als een integraal
onderdeel van de opdracht op te nemen binnen
het D&C-contract.
De netbeheerders deelden deze analyse. Om
reden van kostenbesparing gaven de netbeheerders er uiteraard de voorkeur aan om hun K&L niet
vooraf te verleggen buiten het projectgebied.
Verder waren ook zij ervan overtuigd dat de
risico’s het beste zouden kunnen worden
beheerst, indien de verantwoordelijkheid voor de
coördinatie van alle werkzaamheden, inclusief de
verlegging van K&L, bij de D&C-opdrachtnemer
van de gemeente zou worden gelegd. Voor de
netbeheerders was de keuze om mee te gaan in
de vastgestelde aanpak niet alleen ingegeven vanuit kostenoverwegingen, maar ook vanuit het
oogpunt van duurzame samenwerking met de
gemeente in bredere zin.
3.2	TOTSTANDKOMING SAMENWERKING
De ontwikkeling van de samenwerkingsvorm voor
de verleggingen bij project OBSP is een gezamenlijk
traject geweest van alle vier betrokken net
beheerders en de gemeente Leiden. Daarbij lag het
initiatief bij de gemeente, die ook de penvoerder
is geweest tijdens het traject. Vanuit de initiële analyse waarom een samenwerkingsvorm wenselijk
was tot en met het sluiten van de samenwerkingsovereenkomsten is sprake geweest van een intensieve voorbereidingsperiode. Daarin is vanuit alle
partijen met een positieve grondhouding gezocht
naar de manier waarop de samenwerking het beste
kon worden ingericht.

Het heeft erg geholpen dat vanuit alle partijen
deskundige en ervaren mensen in het proces zijn
betrokken. Alle netbeheerders hebben ervaren
projectmanagers ingezet, die gedurende het hele
traject de benodigde steun hebben gekregen van
hun leidinggevenden en achterban. Bij het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst zijn de
bedrijfsjuristen van de netbeheerders nauw
betrokken en hebben een constructieve bijdrage
geleverd om tot evenwichtige afspraken te komen.
Vanuit de gemeente was er volop draagvlak voor
het traject, waaraan zowel de bestuurlijk als de
ambtelijk opdrachtgever van het project OBSP
altijd hun volledige steun hebben betuigd. Ook de
stadspensionaris (juridisch adviseur) van de
gemeente Leiden heeft een belangrijke inbreng
gehad, niet alleen vanwege zijn gedegen juridische en bestuursrechtelijke kennis en ervaring,
maar ook vanwege zijn doortastende en pragmatische opstelling.

Pieter van Leeuwen (gemeente Leiden) presenteert tijdens
de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomsten
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Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomsten v.l.n.r. Jan van Oorschot (directeur Klant en Markt Alliander),
Piet Jonker (directeur Dunea), Norbert Simons (Regiomanager Nuon Warmte), Robert Strijk (wethouder Leiden)

Binnen het gemeentelijk projectteam OBSP was de
stadsbrede coördinator K&L de bedenker en grote
animator van het model, met actieve steun en
stimulerende inbreng van de projectmanager.
Ook de tendermanager heeft een intensieve
rol gespeeld. Hij heeft er in belangrijke mate toe
bijgedragen dat het samenwerkingsmodel voor de
verleggingen van K&L naadloos aansloot op het
D&C-contract tussen de gemeente en de opdrachtnemer van het project OBSP.
Vermeldenswaardig is het gegeven dat en passant
per netbeheerder feitelijk een “mini-D&C-contract
is gemaakt” ten behoeve van de verlegging van
hun respectievelijke netwerken. Hierin waren
zowel functionele specificaties opgenomen, die
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konden dienen als set topeisen voor het overall
D&C-contract voor het project OBSP, als een set
van relevante normen, richtlijnen en voorschriften
van de desbetreffende netbeheerder. Voor de
netbeheerders was ook deze wijze van contrac
teren nieuw. Het geeft aan dat ook zij met
deze samenwerking behoorlijk wat moed hebben
getoond.
De netbeheerders beschouwden de gekozen
aanpak als een gelegenheid om ervaring op
te doen met de gehanteerde contractvorm
(Design & Construct). Dit betekende echter wel
dat het de netbeheerders naar verhouding veel
voor
bereidingstijd heeft gekost. Dat geldt niet
alleen voor het gehele proces om te komen tot de

ANDERS VERLEGD Innovatieve aanpak en samenwerking bij verlegging van Kabels & Leidingen

samenwerkingsovereenkomst, maar ook voor het
opstellen van de individuele vraagspecificaties.
Voor de netbeheerders was het belangrijk dat zij
zelf voldoende regie zouden houden, zowel
tijdens het ontwerpproces als tijdens de uitvoering
van de verleggingen. Dit mede vanwege het feit
dat zij in dit geval alleen de eisen en randvoorwaarden meegaven waaraan het ontwerp en de
uitvoering moesten voldoen, in plaats van dat
zij het ontwerp voor de verleggingsplannen
helemaal zelf opstelden.

De samenwerkingsovereenkomsten zijn vast
gesteld door de directies van de netbeheerders en
het College van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Leiden.
De samenwerkingsovereenkomsten zijn op 14
oktober 2013 met enige luister en in aanwezigheid van pers ondertekend door vertegenwoor
digers van de betrokken netbeheerders en
wethouder Robert Strijk. Daarmee werd het
formele startschot gegeven voor deze unieke
samenwerking.

In verband met de kwaliteitsborging hebben de
netbeheerders naast de functionele specificaties,
ook eisen c.q. criteria gesteld aan de door de
D&C-opdrachtnemer in te schakelen partijen.
Daardoor werd geborgd dat uitsluitend gespecialiseerde bureaus en vakkundige (onder-)aan
nemers, die gecertificeerd zijn voor het
betreffende werk, konden worden betrokken bij
de ontwerp- en/of uit
voeringswerkzaamheden
van de verleggingen.
De onderlinge afspraken ten aanzien van vorm,
inhoud en proces van de samenwerking zijn
uiteindelijk vastgelegd in samenwerkings
over
eenkomsten per netbeheerder met de gemeente.
In de overeenkomsten zijn ook de bijbehorende
financiële en organisatorische afspraken opgenomen, evenals de netwerk-specifieke vraagspecificaties, die één-op-één in het overall D&C-contract
van het project OBSP zijn opgenomen.
De totstandkoming van de samenwerkings
overeenkomsten tussen de betrokken netbeheerders Nuon Warmte, Dunea, Liander, Liandon en
de gemeente Leiden vormde een belangrijke mijlpaal in de voorbereidingsfase van het project
OBSP.
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ERVARING VAN NUON WARMTE
Matthijs de Graaf, projectmanager Nuon Warmte
“In Leiden wordt aan circa 13.000 huishoudens en
150 bedrijven stadswarmte geleverd door Nuon
Warmte. Deze warmte wordt gebruikt voor het
verwarmen van gebouwen en het warme kraan
water, maar onder meer ook voor het verwarmen van
zwembaden en industriële doeleinden.
Om de verkeersontsluiting van het Bio Science Park
in Leiden te verbeteren moest ook een deel van
het stadswarmte transportnet worden verlegd. Gezien
de technische complexiteit van dit stuk transportnet
kan echter beter worden gesproken over een lokale
reconstructie van het stadswarmte transportnet.”
Staal-in-Staal voor transportnet
“Het transportnet ter plaatse is namelijk van het type
Staal-in-Staal. Dat betekent dat zowel de aanvoer- als de
retourleidingen zijn opgebouwd uit een stalen leiding,
waar een coating op is aangebracht en continu een elektrische spanning op wordt gezet tegen het roesten.

En dan bevond zich in het transportnet dat gereconstrueerd moest worden ook nog een grote betonnen
ondergrondse afsluiterput.
Kortom, technisch een hele uitdagende 3D-puzzel
voor alle betrokken partijen en met stip de duurste
nutsdiscipline die verlegd en gereconstrueerd moest
worden binnen het project OBSP.
De benodigde materialen zijn allemaal in het
buitenland gefabriceerd en daar ook al zoveel als
mogelijk samengesteld. Alle (samengestelde) componenten zijn op locatie tot één geheel gemaakt.
Het nieuwe stuk transportnet is ingebouwd op het
bestaande transportnet. Dit alles zonder dat de klanten onderbroken zijn geweest van de
warmtelevering!”
Staal-in-Staal systeem

In die leiding zit een kleinere diameter leiding waar
het warme water doorheen stroomt. Tussen die twee
leidingen bevinden zich allemaal glij- en rollagers om
de twee leidingen gecentreerd te houden van elkaar.
Tussen beide leidingen wordt een vacuüm gecreëerd
om te voorkomen dat het warme water afkoelt.”
Staal-Pur-PE voor aftakkingen
“In het verlegde stuk transportnet dat gereconstrueerd
moest worden, zaten ook nog aftakkingen met een
ander type leidingsysteem, van het type Staal-Pur-PE.
Bij dit type leidingsysteem stroomt het warme water
door een stalen buis en bevindt zich om die buis een
laag pur (polyurethaanschuim) voor de isolatie en daar
weer omheen een laag PE (polyetheen-hard kunststof)
om de pur droog te houden en te beschermen.

Aanleg nieuwe warmteleiding
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4

SAMENWERKINGSVORM

De samenwerking tussen de netbeheerders en de gemeente Leiden is gebaseerd op gelijkwaardigheid van de partners, elk met hun eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheden. Het
gedeelde belang betreft het streven om te komen tot de maatschappelijk laagste kosten.
Doordat de verleggingen van K&L als integraal
onderdeel in het D&C-contract voor het project
OBSP zijn opgenomen, is het welslagen van de
verleggingen tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid gemaakt van gemeente en netbeheerders.
In de contractrelatie met de D&C-opdrachtnemer
treedt de gemeente namens de netbeheerders op
als opdrachtgever voor de verleggingen.
4.1 UITGANGSPUNTEN
In de samenwerkingsovereenkomsten met de
netbeheerders zijn de uitgangspunten voor de
samenwerking uitgewerkt in concrete afspraken.
Onder het motto “samen uit, samen thuis” hebben alle partijen ermee ingestemd, dat de
integraal beste inschrijving (met een kwalitatief

hoogwaardig ontwerp tegen een concurrerende
prijs) voor het hele project OBSP de aanbesteding
zou winnen.
Ten behoeve van de aanbesteding zijn tijdens de
voorbereidingsfase ook de uitgangspunten per
partij duidelijk afgebakend. Zoals: de scope, de
te hanteren plafondprijzen voor de individuele
netwerken, maar ook praktische zaken zoals de
maximale reactietermijnen die tijdens iedere processtap moesten worden genomen.

SOK: Leiden OG namens NB’s

4.2	CONTRACTUELE CONSTELLATIE
De betrokkenheid van de netbeheerders in de
formele contractrelatie tussen gemeente en D&Copdrachtnemer maakte het noodzakelijk om de

Samenwerkingsovereenkomst
Gemeente
(OG)

Netbeheerder

EISEN
Netbeh.

D&Ccontract

toetsen
(via gemeente)
afstemming

ON D&C

Schematische weergave contractuele constellatie

ONTWERP

UITVOERING
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onderlinge relaties, de eigen en wederzijdse verantwoordelijkheden en verplichtingen vooraf duidelijk in beeld te brengen en vast te leggen.
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De figuur op de vorige pagina is een schematische
weergave van de contractuele constellatie tussen
netbeheerders, gemeente en D&C-opdrachtnemer, zoals die voor het project OBSP is gehanteerd.

De verleggingen van K&L zijn onderdeel geworden van het D&C-contract door er als het ware
een viertal “sub-D&C-contracten” in op te nemen.
Dit is gebeurd door in het D&C-contract van de
gemeente een aantal toevoegingen op te nemen
over onder meer het proces van ontwerp, engineering en uitvoering van de verleggingen, en
door die activiteiten in verband te plaatsen met
het project als geheel.

In de figuur is te zien dat per netbeheerder een
samenwerkingsovereenkomst is ook gesteld,
waarin de afspraken tussen de gemeente en de
desbetreffende netbeheerder zijn vastgelegd.
Daarnaast is per netbeheerder een aanvullende
vraagspecificatie opgesteld, waarin de specifieke
eisen per netbeheerder zijn benoemd. Deze
vraagspecificaties per netbeheerder zijn integraal
onderdeel van zowel de samenwerkingsover
eenkomsten als het D&C-contract met de D&C-
opdrachtnemer. Daarmee is het “back-to-back”
vastleggen van de afspraken ingevuld.

Ook is geregeld dat er inhoudelijke beoordeling
van en afstemming over producten van de D&C-opdrachtnemer door de netbeheerders plaatsheeft.
Zowel bij de technische uitwerking van de plannen
als tijdens de uitvoering. Daarmee is voor de netbeheerders geborgd dat zij rechtstreeks het benodigde inzicht en de gewenste zeggenschap hadden
over de voorstellen en werkzaamheden van de
D&C-opdrachtnemer. Daarmee was tegelijkertijd
voor de gemeente afgedekt dat de inhoud, kwaliteit en voortgang van de verleggingen door de netbeheerders dienen te worden bekrachtigd.
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ERVARING VAN DUNEA
Rob Loomans, projectleider Dunea
“De leidingen van Dunea die in het projectgebied
OBSP liggen, zijn transportleidingen. Via deze
leidingen wordt drinkwater vanaf de productielocatie
Katwijk naar de burgers en bedrijven getransporteerd.
De transportleidingen dienen de drinkwatervoorziening te faciliteren conform standaarden in de
Drinkwaterwet (voorheen Waterleidingwet). Tijdens
de werkzaamheden in het project OBSP diende het
waternetwerk te blijven functioneren.
Gemeente Leiden en Dunea zijn na een moeizaam
begin tot een akkoord gekomen om de werkzaam
heden gezamenlijk aan te besteden in een zogenaamd UAV-GC-contract.
Om het functioneren van de drinkwatervoorziening
te borgen tijdens en na de realisatie van OBSP, is voorafgaand aan de aanbesteding een document opgesteld waarin alle eisen voor het verleggen van de
transportleidingen zijn opgenomen. Specifiek is hierbij gelet op onder meer beheerbaarheid, bereikbaarheid en doelmatigheid.

Samen met Dunea is de opdrachtnemer gekomen tot
een goedgekeurd tracéplan dat verder is uitgewerkt
tot een verleggingsplan. Tijdens de uitvoeringsperiode
heeft Dunea nauw toezicht gehouden op naleving van
de contracteisen. Ook het in en uit bedrijf nemen van
de transportleidingen is onder toezicht van de afdeling
Bedrijfsvoering van Dunea gedaan.
Om de waterlevering in de gemeente Leiden en
omstreken te garanderen zijn diverse transportleidingen succesvol verlegd. Daarbij is de water
levering
aan enkele dichtbijgelegen belangrijke waterverbruikers, zoals het Bio Science Park en hotel Holiday Inn,
niet in het geding geweest.
Kortom, optimalisaties tegen de laagste maatschappelijke kosten.
Dat sluit goed aan bij de missie van waterbedrijf en duinbeheerder Dunea: onze klanten kunnen elke dag rekenen op natuurlijk, goed drinkwater en op rust en ruimte
in de Randstad. Dunea zorgt voor duin & water.”

Verwijderde oude
vlinderklep (afsluiter)
Nieuwe waterleiding
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5

AANBESTEDING

De gekozen aanbestedingsprocedure voor project OBSP is de concurrentiegerichte dialoog. In
deze procedure worden bekwame partijen geselecteerd voor deelname aan (individuele) dialooggesprekken tussen gegadigde en opdrachtgever, waarin informatie-uitwisseling kan
plaatsvinden over alle facetten van de opdracht.

5.1 BESTE OPLOSSING WINT
De ingediende inschrijvingen betroffen dus
het geheel van het gemeentelijk project én de
ver
leggingen van de in het projectgebied aan
wezige netwerken van de vier netbeheerders.
Het gunningscriterium voor het project bestond
uit een combinatie van prijs en kwaliteit.
De bij de beoordeling gehanteerde kwaliteitscriteria hadden louter betrekking op inpassings- en
vormgevingsaspecten. De inschrijvers hadden
grote oplossingsvrijheid om te komen met een
eigen ontwerp, waarin het verkeerssysteem de
toekomstige verkeersprognoses moest kunnen
verwerken. De wijze waarop het verkeersontwerp
werd ingepast in de beschikbare (krappe) ruimte
(met welke uitstraling, hoeveel groen, de vormgeving van de onderdoorgangen, etc.) was in
belangrijke mate bepalend voor de kwaliteit. De
kwaliteit werd beoordeeld door een beoordelingscommissie van deskundigen op basis van het
Plan Inpassing en Vormgeving (met presentatie en
toelichting op het Integraal Inschrijvingsontwerp).
De beoordeling resulteerde in een waardering in
de vorm van een “rapportcijfer”.

Het criterium met betrekking tot het prijsaspect
was tweeledig en kende de volgende maatstaven waaraan de ingediende begrotingen worden getoetst:
ÎÎ Overall plafondprijs voor gehele project
inclusief verleggingen K&L;
ÎÎ Specifieke plafondprijzen voor de te
onderscheiden onderdelen van het project, d.w.z. individuele plafondprijzen per
netwerk c.q. netbeheerder en een
plafondprijs voor het gemeentelijk
deel van de opdracht.

Kosten verleggingen bij de aanbesteding vormen integraal
onderdeel van totale kosten OBSP

financiering
netbeheerders

financiering
gemeente

Plafondprijzen
K&L
(per netbeheerder)

Plafondprijs
OBSP gemeente

totale plafondprijs

Bij de aanbesteding van het project OBSP is
via deze dialoogprocedure ook gevraagd een zo
geheten tracéplan te maken voor de verleggingen
van alle K&L als specifiek onderdeel van het Integraal Inschrijvingsontwerp voor het hele project.
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De toegepaste formule voor de eindbeoordeling
was als volgt:
(Rapportcijfer Inpassing en Vormgeving)2 x Totale plafondprijs
Inschrijvingssom

Deze formule, waarin de waardering van de
kwaliteit kwadratisch meetelde, moest de inschrijvers stimuleren een plan in te dienen met een
goed integraal ontwerp dat hoog zou scoren op
kwaliteit. De werking van de formule is zodanig,
dat een partij met een lage score op kwaliteit dit
nooit zou kunnen compenseren door te gaan
“prijsduiken”. In het geval twee partijen vergelijkbare scores op kwaliteit zouden behalen, kan een
concurrerende prijs wél doorslaggevend zijn.
Dit betekent dat het voor alle partijen risicovol is
om een kwalitatief goed ontwerp voor een hoge
prijs aan te bieden.
In de praktijk is gebleken dat de toegepaste formule
de gegadigden heeft gestimuleerd om een kwalitatief hoogwaardig plan in te dienen voor een realistische maar evenwel concurrerende prijs.
De gemeente en de netbeheerders waren het
er op voorhand over eens dat de gegadigde met
het beste integrale ontwerp de aanbesteding
zou moeten winnen, waarbij de kwaliteit doorslaggevend zou zijn. De netbeheerders hebben
daarmee geaccepteerd dat het winnende ontwerp
een minder gunstige oplossing voor één of meerdere netbeheerders met zich mee zou kunnen
brengen. Dit is overigens op zich niet anders dan
wanneer de gemeente het plan zelf zou hebben
ontwikkeld.
Evenzo konden de kosten voor de verleggingen
de uitslag van de beoordeling beïnvloeden. De
werking van het gehanteerde gunningscriterium
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impliceerde immers dat een kwalitatief goed ontwerp, waarvan de kosten voor de verleggingen
relatief laag zouden zijn, zou kunnen winnen van
een kwalitatief vergelijkbaar ontwerp met relatief
hoge verleggingskosten. Omdat de kosten van verleggingen uit maatschappelijk oogpunt net zo
zwaar meewegen als alle overige kosten, heeft de
gemeente geaccepteerd dat een dergelijke situatie
zich bij de beoordeling zou kunnen voordoen.
Van een geldige inschrijving zou pas sprake zijn
als de kosten onder de voorgeschreven plafondprijzen zouden vallen. Zowel de inschrijvings
begroting in z’n geheel alsook de begrotingen per
onderdeel dienden realistisch te zijn. Hiermee
werden oneigenlijke verschuivingen tussen verschillende posten voorkomen.
Met uitzondering van Nuon Warmte hadden de
netbeheerders ervoor gekozen om de levering van
materialen zelf te verzorgen. Daarom is in de
vraagspecificatie per netwerk aangegeven welke
materialen moesten worden gehanteerd en welke
eenheidsprijzen daarvoor dienden te worden
gerekend. Nota bene: Voor de verleggingen van
het stadswarmtenet Nuon Warmte was in de
vraagspecificatie wel voor
geschreven welk type
leiding diende te worden toegepast (staal-in-staal
of staal-pur-PE), maar lag de inkoop daarvan bij de
D&C-opdrachtnemer. In samenspraak met de netbeheerders zijn ook (maximum-)termijnen voor de
levertijden van materialen bepaald, waaraan de
net
beheerders zich ten opzichte van de D&C-
opdrachtnemer dienden te houden.
5.2 DIALOOG
Tijdens de dialoog is door iedere gegadigde een
plan voor het project OBSP als geheel ontwikkeld,
met als voornaamste onderdeel een overall tracéplan voor de verleggingen van alle K&L en een
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Winnende inschrijving van Heijmans met als thema “rust, ruimte en samenhang”

nadere uitwerking daarvan in tracéplannen per
netbeheerder. In deze tracéplannen is beschreven
waar en hoe alle K&L verlegd zouden gaan
worden, met in achtneming van de ruimtelijke
kaders van het project en de relatie tussen de K&L
onderling, inclusief de telecom.
In lijn met het ontwikkelen van het ontwerp voor
het hele project zijn ook de tracéplannen tijdens
de dialoog per gegadigde ontwikkeld. Per dialoogronde zijn telkens de stapsgewijs verder uit
gewerkte versies besproken met de betreffende
gegadigde. Voorafgaand aan iedere dialoogronde
zijn de concept tracéplannen beoordeeld door de
netbeheerders, zodat tijdens de dialooggesprekken de bevindingen konden worden gedeeld.

Er is bewust voor gekozen om de netbeheerders
niet zelf te laten deelnemen aan de dialoog
gesprekken, maar om de communicatie via het
dialoogteam van de gemeente te laten verlopen.
De K&L-coördinator van de gemeente was hierin de
linking-pin. De voornaamste reden voor deze werkwijze was om het risico van “cherry picking” (overdracht van bijzondere ideeën of oplossingen tussen
gegadigden) te voorkomen. Hoewel dit minder
praktisch is dan rechtstreekse communicatie, is het
uiteindelijk een effectieve werkvorm gebleken.
In lijn met de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomsten tussen gemeente en netbeheerders was het wenselijk dat de netbeheerders
al vóór de gunning van het D&C-contract hun
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Leerervaring
Vanwege het innovatieve karakter en de ver
onderstelde complexiteit van afstemming met vier
verschillende netbeheerders was de gedachte om
het ontwikkelen van de tracéplannen zo vroeg
mogelijk ter hand te nemen en af te ronden.

Achteraf bezien is er dus relatief veel tijdsinspanning in de eerste fase van de dialoog geweest,
terwijl het beter zou zijn geweest om dat meer in
de tweede fase te doen toen het hele ontwerp al
meer uitgekristalliseerd was.

Wat echter bleek is dat de tracéplannen sterk
samenhingen met het totale plan en kleine
veranderingen daarin grote gevolgen voor de
verleggingen konden hebben en vice versa.

Ook komt uit de evaluaties naar voren dat
rechtstreekse afstemming tussen gegadigden
en netbeheerders in de aanbestedingsfase toch
wenselijk is.

formele instemming zouden geven aan de
op
lossing van de winnende inschrijver. Om dit
te kunnen garanderen, is aan iedere gegadigde
de voorwaarde gesteld om tegelijk met zijn
inschrijving door de netbeheerders geaccordeerde
tracéplannen aan te leveren.
Aan het begin van de dialoog is het model en
de beoogde werkwijze met alle gegadigden
besproken. Dit leverde positieve reacties op van
alle gegadigden. Het gegeven dat de tracéplannen voor de verleggingen van K&L onderdeel uitmaakten van de ontwerpopgave, gaf de
gegadigden het benodigde zicht op de mogelijkheden en beperkingen van de verleggingen binnen het projectgebied.

Tevens verschafte dit het benodigde inzicht in de
raakvlakken tussen de verschillende K&L onderling, alsmede met de te realiseren weginfrastructuur, de aan te leggen civieltechnische constructies
en inrichtingselementen in de openbare ruimte.
Zodoende kregen de gegadigden al vanaf de
eerste dialooggesprekken een goed besef van de
complexiteit van de opgave, die in belangrijke
mate werd bepaald door de krappe ruimte en de
samenhang tussen bovengrondse en ondergrondse infrastructuur. In een vroeg stadium was duidelijk wat de eventuele knelpunten en risico’s waren.
Hierdoor waren de gegadigden beter in staat om
effectieve oplossingen te bedenken en de juiste
ontwerpkeuzes te maken om tot een goed

De drie aangeboden ontwerpoplossingen bij inschrijving
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Bekendmaking opdrachtverlening OBSP aan Heijmans (v.l.n.r. Matthijs de Graaf (Nuon Warmte), Rob Loomans (Dunea),
Cock Baltissen (Liander), Dino Gaya Walters (Quooste / gemeente Leiden), René Laan (Heijmans), Robert Strijk (gemeente Leiden)

integraal ontwerp te komen en een realistische
inschrijvingsbegroting op te stellen.
Ook het feit dat de coördinatie van de verleggingswerkzaamheden bij de opdrachtnemer zou
worden gelegd, zorgde voor enthousiasme bij de
gegadigden. De praktijk heeft eerder uitgewezen
dat de verleggingen van K&L voor de aannemers
vaak een lastig onderwerp en een risicoverhogend
aspect vormen. Als oorzaak geldt dat afstemming
met de netbeheerders over de verleggingen van
K&L veelal pas wordt opgestart na opdrachtver
lening voor een te realiseren project. Bovendien
willen de net
beheerders graag de regie houden
over de verleggingen en zijn zij het doorgaans

zelf, die ieder voor zich de verleggingswerkzaamheden van hun eigen netwerken voorbereiden,
engineeren en (laten) uitvoeren.
Tijdens de uitvoeringsfase van een project levert
de coördinatie tussen meerdere betrokken partijen
regelmatig problemen op, die vaak tot ongewenste vertragingen en extra kosten leiden. In een project als OBSP, met meer dan 20 verschillende K&Lsystemen en evenzovele netbeheerders, was het
coördinatieprobleem evident.
In dit model worden meer verantwoordelijkheden
bij de opdrachtnemer gelegd, maar doordat
de opdrachtnemer de coördinatie over de verleg-
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gingswerkzaamheden zouden gaan voeren,
hadden de gegadigden zelf ook de verwachting
dat de voordelen daarvan de eventuele nadelen
verre zouden overstijgen.
5.3	BEOORDELING EN GUNNING
Tijdens de beoordeling van de inschrijvingen bleek
dat er drie duidelijk verschillende oplossingen
waren aangeboden.
De drie inschrijvingsontwerpen onderscheidden
zich zowel qua verkeerskundige oplossing, alsook
wat betreft inpassing en vormgeving. Maar ook
qua verleggingen van K&L verschilden ze behoorlijk van elkaar. Dit betekende dat er ten aanzien de
begrote verleggingskosten duidelijke verschillende
waren tussen de drie inschrijvingen.
Als voorbeeld geldt een relatief dure afsluiterput,
waarin diverse leidingen van Nuon Warmte
samenkomen. Eén van de inschrijvers had de
bestaande put zodanig in zijn ontwerp ingepast,
dat deze op dit onderdeel, en daarmee voor het
hele project, goedkoper uitviel.
Voor het maken van de tracéplannen hebben alle
partijen interne expertise gebruikt, eventueel
gedeeltelijk aangevuld met externe specialisten.
In het algemeen zijn de ingediende plannen door
de netbeheerders positief ontvangen.

eindelijke D&C-opdrachtnemer en bestond bij
alle betrokkenen het vertrouwen dat er goede,
integrale plannen voorlagen.
Uit de ingediende tracéplannen was op te maken,
dat de gegadigden op onderdelen verschillende
keuzes hadden gemaakt. Behalve de situering
van de K&L, betrof dit ook de wijze van uitvoering
en de fasering. Enigszins tegenvallend was de
constatering dat de integratie van de verleggingen
van K&L in het project OBSP slechts in beperkte
mate combinatievoordelen heeft opgeleverd in de
inschrijvingsbegrotingen.
Uiteindelijk heeft de inschrijver met de hoogste
score op kwaliteit de aanbesteding van het project
OBSP gewonnen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat er door geen van de inschrijvers op prijs
is gestunt en dat het gunningscriterium dus heeft
gewerkt zoals beoogd.
De opdrachtverlening aan bouwbedrijf Heijmans
is op 22 juli 2014 door de gemeente Leiden
offi
cieel bekendgemaakt. Heijmans heeft zich
voor het opstellen van het inschrijvingsontwerp en
bij de verdere uitwerking van de plannen tot
definitief ontwerp laten ondersteunen door de
bureaus Karres + Brands Landschapsarchitecten
en ipvDelft creatieve ingenieurs.

Het dient opgemerkt te worden dat alle oplos
singen het predicaat ‘integraal’ verdienen, in die
zin dat alle aspecten van het project, inclusief de
verleggingen van K&L, integraal zijn benaderd.
Dit betreft zowel de ruimtelijke inpassing (in 3D),
alsook de fasering en de volgorde van uitvoering.
Daarmee was dus ook de integrale verantwoordelijkheid goed en duidelijk neergelegd bij de uit
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ERVARING VAN LIANDER
Cock Baltissen, projectmanager Liander
“Energie is essentieel voor ons welzijn en onze
welvaart. Zonder energie kunnen we onze huizen niet
verwarmen, koken, lesgeven, communiceren, het
verkeer veilig houden, treinen laten rijden en ons
financiële systeem draaiende houden.
Als groot Nederlands energienetwerkbedrijf hebben wij
de verantwoordelijkheid voor de energievoor
ziening
van 2,9 miljoen klanten en nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de energietoekomst van Nederland. Dus
ook de klanten in het projectgebied OBSP.
Bij ieder project waar het verleggen van de bestaande
energie-infrastructuur noodzakelijk is, is het de uit
daging om dit met zo min mogelijk overlast voor
omgeving en tegen maatschappelijk verantwoorde
kosten uit te voeren.

het project de samenwerking op te zoeken en de
belangen en verantwoordelijkheden te bundelen,
kon worden voldaan aan waar Liander voor staat.
Kenmerkend binnen deze samenwerking was dat alle
partijen hetzelfde belang en dezelfde intentie hadden
om de werkzaamheden binnen de afgesproken
planning uit te voeren. De basis hiervoor was een
samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente
Leiden en Liander. Dit resulteerde in het contract met
de opdrachtnemer, waarin de uit
voering en coör
dinatie in één hand lag en waardoor plannings
problemen tot een minimum werden beperkt.
Vanuit Liander zijn wij zeer tevreden over de ‘bijzondere’ samenwerking binnen dit complexe project.”

Hierbij kan het soms gebeuren dat de belangen in
iedere fase van een project niet helemaal gelijk
opgaan. Door in iedere fase (ontwerp/uitvoering) van

Middenspanning

Tillen van de gasleiding
Innovatieve aanpak en samenwerking bij verlegging van Kabels & Leidingen ANDERS VERLEGD
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6

ONTWERP EN REALISATIE

De gunning van het D&C-contract voor het project OBSP aan Heijmans betekende automatisch
ook dat het bedrijf verantwoordelijk droeg voor het ontwerp en de uitvoering van de verleggingswerkzaamheden van de in het projectgebied aanwezige K&L.
De inpassing, organisatie en uitvoering van de
verleggingen in het 2-fasenproces van het D&Ccontract kan worden gekwalificeerd als een goed
stuk maatwerk.

ÎÎ D
 e feitelijke uitvoering van de verleggingen.
Deze zijn grotendeels uitgevoerd vooruitlopend op de start van de overige uitvoeringsactiviteiten.

6.1 PROCES
Het proces voor de verleggingen bestond uit twee
fasen, te weten:
ÎÎ Het ontwerp en de engineering van het door
Heijmans bij inschrijving ingediende tracéplan tot een overall verleggingsplan met
specifieke verleggingsplannen per netbeheerder. Deze ontwerpactiviteiten verliepen
parallel met de uitwerking van het definitief
ontwerp voor het project als geheel;

Het proces c.q. de werkwijze van de verleggingen
van de K&L in het project OBSP is in onderstaand
schema gevisualiseerd.
Het gehanteerde proces, en de daarin besloten
werkwijze als zodanig, zijn opgenomen in zowel
de samenwerkingsovereenkomsten met de net
beheerders als het D&C-contract met Heijmans.

Processchema voor de verleggingen

NETBEHEERDERS

AANNEMER

LEIDEN

FASE 1 D&C

Gunning
D&C

FASE 2 D&C

B.Plan
in werking/
onherroepelijk
engineering

Definitief
Tracéplan

uitvoeren verleggingen

Verleggingsplan
(door IB-NB of
“erkend” IB)
toetsen,
accepteren
(afh. van model)

Netbeheerders
Netbeheerders

Oplevering

Oplevering
Verleggingen

toezicht

Netbeheerders

Garantieperiode

acceptatie,
overname

Netbeheerders

evt. bestellen/leveren materialen

Fase 2 SOK (ontw/engin)

Fase 3 SOK (uitvoering verleggingen)

Garantieperiode
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Luchtfoto van het projectgebied OBSP in de uitvoeringsfase

6.2	UITWERKEN VERLEGGINGSPLANNEN
Het door Heijmans bij de aanbesteding opgestelde
overall tracéplan met de bijbehorende tracé
plannen per netbeheerder vormden na gunning
het uitgangspunt voor de verdere uitwerking in de
verleggingsplannen.
Deze engineeringsactiviteiten zijn onder de regie
en verantwoordelijkheid van Heijmans uitgevoerd.
Hoewel hierbij op voorhand de inbreng van de
eigen ingenieursbureaus van de netbeheerders
(Dunea, Liandon en Liander) was voorzien, is dit in
de praktijk beperkt gebleven tot een toetsende
rol. De engineering is hoofdzakelijk door Heijmans
gedaan, zoals bij Nuon Warmte al was beoogd.
Deze werkwijze ontstond gaandeweg het proces.
Heijmans kreeg daardoor meer grip en invloed op
de planning en uitvoering van deze werkzaam
heden. Door het gegroeide vertrouwen bij de netbeheerders stonden zij ook achter deze aanpak.
De netbeheerders zijn samen met Heijmans
tot gedetailleerde plannen gekomen. Doordat
één partij (Heijmans) over alle gegevens beschikte,
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kon er een gedetailleerd 3D-BIM-model
(driedimensionaal Bouwwerk Informatie Model),
met collision checks, worden gebouwd. Het
gebruik van het digitale BIM-model was van grote
toegevoegde waarde voor het project en de
verleggingen van K&L. Al in de ontwerpfase ontstond een goed beeld van de potentiële knelpunten tussen bestaande en aan te leggen
infrastructuur onderling, alsmede tussen ondergrondse infrastructuur en bovengrondse inrichtingselementen.
Met betrekking tot het verleggingsplannen zijn
er ook enkele contractdiscussies geweest. Deze
gingen overigens niet zozeer over de eisen van de
netbeheerders, maar vooral over de situering van
de K&L binnen het projectgebied. Het betrof
onder meer de eis dat de K&L in openbare ruimte
dienen te liggen en de vraag hoe dit moet worden
geïnterpreteerd in relatie tot het publieke en private grondeigendom binnen het projectgebied. Met
name de notie en duiding van deze begrippen
leidden tot flinke discussies tussen de gemeente
en Heijmans.
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Bij de uitwerking van het ontwerp van OBSP zijn
diverse wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van
de inschrijving. Dit bleek noodzakelijk omdat een
aantal eisen in het D&C-contract tot knelpunten
leidde bij de inpassing van alle functionaliteiten
binnen de krappe ruimte van het projectgebied.
Voor een deel werden de wijzigingen aangebracht
op verzoek van de opdrachtgever. Bijvoorbeeld
om toekomstige ontwikkelingen te faciliteren,
waaronder de gewenste aanleg van een
directe regionale fietsverbinding tussen Leiden en
Katwijk. Er zijn ook bepaalde opties afgevallen die
wel zijn bestudeerd. Dit onderzoek was met name
ingegeven om het aansluitende project Rijnlandroute van de Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat te faciliteren. Latere aanpassingen van
de aansluiting op de A44 zouden eenvoudiger en
goedkoper kunnen worden gerealiseerd door in

het project OBSP al maatregelen te treffen, zodat
extra verleggingen in de toekomst worden beperkt.
Al deze zaken zijn in onderlinge samenspraak en
in een goede samenwerking doorgevoerd, waarbij de gemeente een zeer coöperatieve opstelling
van alle netbeheerders en van Heijmans heeft
ervaren. Hier heeft het toegepaste samen
werkingsmodel ook erg geholpen. Doordat én
de coördinatie in één hand lag én alle partijen
het belang van laagst maatschappelijke kosten
deelden, waren alle partijen bereid om samen
te werken en waar nodig snel te schakelen om
knelpunten en problemen op te lossen.
Het D&C-contract en de vraagspecificaties hebben
bovendien het gewenste houvast geboden voor
inhoudelijke vraagstukken bij de uitwerking van
het ontwerp en bij het oplossen van de gevoerde
contractdiscussies.

Robert Strijk (wethouder Leiden) en Guido Bosman (projectdirecteur Heijmans) in de bouwput
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Leerervaring
De afstemming en samenwerking in de ontwerpfase, waarbij de verleggingsplannen door
Heijmans zijn uitgewerkt, is door alle partijen
als positief ervaren. De gemeente heeft hierin
een afstandelijke rol gespeeld en vooral aandacht gehad voor de raakvlakken met de rest
van het project. De netbeheerders hebben op
onderdelen ervaren dat de inbreng van hun
inhoudelijke kennis en ervaring noodzakelijk
was om tot een voldragen uitwerking te komen.

De uiteindelijk uitwerking in de verleggings
plannen is tot tevredenheid van alle partijen
verlopen. Dankzij de goede samenwerking met de
netbeheerders kon Heijmans de verleggingen op
tijd realiseren. Ook de netbeheerders hebben
hierbij hun nek uitgestoken, bijvoorbeeld door
materialen al te bestellen vóórdat het verleggingsplan definitief was.
De netbeheerders waren ook tevreden
de werking van het contract. Hoewel dit
alle netbeheerders de eerste ervaring
deze manier van (functioneel) specificeren
heeft dit goed gewerkt.

over
voor
met
was,

Een leerervaring (die vaak uit evaluaties naar voren
komt) is dat het voor alle partijen wenselijk is
zoveel mogelijk met dezelfde teams te werken
gedurende alle fases van het project. Met name
aan de kant van Heijmans waren er – deels
gedwongen door omstandigheden – diverse personele wisselingen. Op bepaalde momenten in
het proces was het gebrek aan continuïteit zowel
voor Heijmans zelf, als voor de andere betrokkenen lastig, doordat er sprake was lacunes in kennis
en informatie uit het voortraject.
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Tijdens de uitwerking tot verleggingsplannen
bleef de krappe ruimte een lastig thema. Hoewel
Heijmans op momenten flink heeft moeten
puzzelen bij de detaillering, is daarmee ook
gebleken dat de gevolgde aanpak hier zijn
vruchten heeft afgeworpen. Het inpassen van
de ingewikkelde kluwen aan K&L had ongetwijfeld tot veel afstemmingsvraagstukken en daarmee een groot risico voor de voortgang geleid,
als dit niet in één hand was gelegd.

6.3 UITVOEREN VERLEGGINGEN
De verleggingen zijn op basis van een zeer strakke
planning uitgevoerd. Dit had voor een belangrijk
deel te maken met het gegeven dat de verleg
gingen vóór de start van het stookseizoen
dienden te zijn afgerond. Zo kon bijvoorbeeld
Nuon Warmte het zich niet permitteren dat er als
gevolg van de verleggingsactiviteiten gedurende
het stookseizoen sprake zou zijn van onder
brekingen in de levering van stadswarmte aan
haar klanten. Ook dienden de verleggingen tijdig
gereed te zijn omdat een begin moest worden
gemaakt met het graven van de bouwputten
ten behoeve van de bouw van de ongelijkvloerse
kruising (Plesmanlaan) en de aanleg van een
fietstunnel (onder de Dr. Lelylaan).
In algemene zin is de uitvoering zeer vlot
ver
lopen. Dit is mede te danken aan de korte
lijnen tussen Heijmans en de netbeheerders.
Hierdoor was het mogelijk om, waar nodig, snel
te schakelen en onderling af te stemmen over
keuzes die op meerder momenten tijdens de
uitvoeringswerkzaamheden moesten worden
gemaakt. Voor de netbeheerders was het ook een
manier om erop toe te zien dat de kwaliteit van de
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Fred Gonlag (projectmanager OBSP) en Dino Gaya Walters (contractmanager OBSP) op werkbezoek tijdens
verleggingswerkzaamheden

uitvoering en het eindresultaat bevredigend
zouden zijn. Dit is door hen als prettig ervaren,
omdat zij soms het gevoel kregen dat Heijmans
zich niet altijd voldoende bewust was van
het belang van bepaalde netwerkspecifieke eisen
en voorschriften.
Tijdens de uitvoering heeft zich ook een aantal
problemen en onvoorziene omstandigheden
voorgedaan. Zo dreigde door een lek in een mof
van de recent verlegde waterleiding grote waterschade te ontstaan aan de in aanleg zijnde 50 kV
hoogspanningsleidingen. Op een ander moment
was sprake van drukverlies in de waterleidingen,
waarvan de oorzaak lastig te traceren was. En bij
het affakkelen van een oude gasleiding leek het
restgas schier onuitputtelijk. De oorzaak daarvan

bleek een haperende gasafsluiter buiten het
projectgebied te zijn.
Hoewel sommige problemen best enige impact
hebben gehad, zijn ze – mede dankzij de samenwerkingsbereidheid en het snelle en bekwame
handelen van alle betrokken partijen (Heijmans,
netbeheerders) – uiteindelijk goed opgelost en
hebben ze geen noemenswaardige vertraging van
de overige projectwerkzaamheden veroorzaakt.
De vlotte uitvoering is volgens alle betrokkenen
voor een belangrijk deel te danken aan de gekozen
samenwerkingsvorm. De samenwerking in het
voortraject had al geleid tot korte lijnen, waardoor
mensen elkaar makkelijker konden vinden. Maar
de samenwerkingsvorm heeft ook bewerkstelligd
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dat er een vorm van gezamenlijk belang ontstond.
Namelijk: een zo voorspoedig mogelijk verloop van
het gehele verleggingsproces.
Dat gezamenlijke belang is ook gelegen in het feit
dat eventuele contractdiscussies per definitie
“grijs” zijn en niet zozeer “zwart/wit”. In meer
traditionele contractvormen zijn partijen geneigd
om problemen vanuit het “wij-zij denken” te
benaderen en hun eigen posities in te dekken. Het
effect hiervan is dat er geen samenwerking ontstaat, maar eerder tegenwerking. In plaats
van synergie en verantwoordelijkheid nemen,
prevaleert het eigen belang dat voeding geeft
aan wantrouwen jegens de overige partijen in
het bouwproces. Het creëert een dynamiek van
impasse, omdat aan beide zijden van de “wij-zij
kloof” de verantwoordelijkheid consequent bij de
ander wordt gelegd en problemen worden uitvergroot. Alleen al daardoor ontstaat vaak vertraging
en daarmee ook financiële schade.
Doordat bij de verleggingsopgave voor het project
OBSP alle partijen al vanaf de voorbereiding waren
betrokken én door de gekozen aanpak de
complexe opgave als een gemeenschappelijke
uitdaging werd gezien, hebben zij zich gecom
mitteerd aan het gezamenlijke doel: het behalen
van een kwalitatief goed resultaat tegen de maatschappelijk laagste kosten binnen de ambitieuze
planning. Alle partijen zijn dan ook de mening
toegedaan dat zonder de gehanteerde samen
werkingsvorm het project forse vertraging zou
hebben opgelopen, met de nodige extra kosten
en claims als gevolg.
De netbeheerders hebben de kwaliteit van de uitvoering als goed gekwalificeerd. We zijn van
mening dat dit mede te danken is aan het feit
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dat er tijdens de uitvoering korte lijnen waren
tussen de Heijmans en de netbeheerders, waardoor eventuele (potentiële) gebreken snel konden
worden gesignaleerd en verholpen. De deskundigheid van Heijmans en haar onderaannemers is
als wisselend ervaren. In de optiek van de net
beheerders was met name de kennis van alle
gestelde eisen en de verificatie (aantoning dat aan
de gestelde eisen wordt voldaan) niet altijd even
adequaat. Overigens zijn factoren als de complexiteit van de verleggingen en de toepassing van
bepaalde bijzondere technieken mede van invloed
hierop geweest.
In enig contrast met bovenstaande ervaringen
staan de verleggingen van de in het projectgebied
aanwezige telecom
netwerken. De complexiteit
zat hier niet in de verleggingen van de telecomnetwerken als zodanig, maar vooral in het grote
aantal telecombeheerders. De relatieve eenvoud
van de verleggingen en de verhoudingsgewijs
beperkte investeringen die daarmee zijn gemoeid,
maakten dat de telecomnetwerken als zogeheten
“volgers” in het project OBSP werden beschouwd.
Doordat de telecombeheerders niet in de samenwerking waren opgenomen, verliep het proces
met hen merkbaar anders. Ook hier was Heijmans
verantwoordelijk voor de afstemming en coördinatie en is er uiteindelijk in geslaagd tot afspraken
te komen, zodat de telecomnetwerken gecoördineerd en door één uitvoerende aannemer zijn
verlegd. Dit proces was voor Heijmans moeilijker
te organiseren en te plannen, omdat de tele
compartijen minder nauw bij het project waren
betrokken en minder waren genegen om zich aan
de strakke projectplanning te committeren.
Zij beriepen zich hierbij op de termijnen uit de
Telecomwet.

ANDERS VERLEGD Innovatieve aanpak en samenwerking bij verlegging van Kabels & Leidingen

ERVARING VAN HEIJMANS
Guido Bosman, projectdirecteur Heijmans
“Het werken in binnenstedelijk gebied brengt altijd
diverse problemen met zich mee. De grootste problemen worden meestal veroorzaakt door het niet tijdig
verlegd krijgen van de kabels en leidingen. Een ander
probleem is dat de opdrachtgever (gemeente Leiden
in dit geval) vaak niet alle raakvlakken in kaart kan
brengen, omdat er diverse aannemers tegelijk aan
een project werken.
Bij het project OBSP heeft Heijmans zowel het ontwerp gemaakt als alle werkzaamheden uitgevoerd.
Hierdoor is er vroegtijdig een inventarisatie gemaakt
met daarin alle mogelijke raakvlakken. De complexiteit van het bouwen van twee tunnels en de aan
sluitende wegen en fietspaden met daarbij de
verleggingen van alle bestaande en nieuwe kabels en
leidingen, was op zich best wel een uitdaging.
Mede door het ontwerpen met een 3D-model hebben we één van de grootste raakvlakken, het heien

van palen met daaronder diverse boringen voor
kabels en leidingen, goed kunnen beheersen. Door
de samenwerking tussen de diverse betrokken, interne partijen en vakdisciplines van Heijmans hebben we
ook een slimme fasering bedacht, zodat de hinder
voor het verkeer tot een minimum beperkt is gebleven.
We hebben de werkzaamheden kunnen uitvoeren
zonder wegen te hoeven afsluiten. Een goed voorbeeld hiervan is dat we met diverse telekranen een
gasleiding over de Haagse
Schouwweg hebben getild
om deze in een boring te
geleiden.”
Diverse kabels en leidingen

Tillen van de gasleiding
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CONCLUSIES

De samenwerkingsvorm voor de verleggingen van
de K&L bij het project OBSP kan als zeer geslaagd
worden beschouwd. Alle betrokken partijen –
gemeente, netbeheerders en aannemer – zijn
het erover eens dat deze samenwerkingsvorm
het project en de betrokken partijen duidelijke
voordelen heeft opgeleverd. Te weten: minder
overlast, korte doorlooptijd van het hele project,
beperking van risico’s en, niet in de laatste plaats,
lagere kosten.
VLOTTE UITVOERING
Voor wat de gemeente betreft kan worden gesteld
dat de verleggingen daadwerkelijk tegen de laagst
maatschappelijke kosten zijn uitgevoerd. Ook is de
overlast voor de omgeving beperkt gebleven,
mede dankzij de vlotte en gecoördineerde uit
voering. Er zijn tijdens de uitvoeringswerkzaam
heden geen noemenswaardige storingen of
onderbrekingen in de dienstverlening van de netwerken geweest. Het grootste voordeel is het feit
dat de coördinatie van alle werkzaamheden door
één partij goed heeft gefunctioneerd, waardoor
het risico op vertraging en schadeclaims sterk is
verkleind.
KOSTENBESPARING
Ook voor de netbeheerders heeft de samen
werkingsvorm goed uitgepakt. Een factor van
belang hierbij was dat netbeheerders direct finan
cieel belang hadden. Op grond van de lokale ver
leggingsregeling komen immers vrijwel de volledige
kosten van de verleggingen voor hun rekening.
Aangezien de verleggingen zijn geïntegreerd in
het hoofdontwerp, zijn de kosten over het geheel
genomen beduidend lager uitgevallen dan wanneer
de K&L vóóraf buiten het projectgebied om zouden
zijn verlegd.

Deze kostenbesparing is niet voor alle netbeheerders even groot geweest, maar voor alle K&L
tezamen is bijna 1,5 miljoen euro bespaard (ofwel
25-30%) ten opzichte van de plafondbedragen.
Dit ondanks de relatief hoge kosten tijdens de
voorbereidingsfase, waarin de betrokken net
beheerders een bovengemiddelde inspanning
moesten plegen om de benodigde input voor het
D&C-contract aan te leveren.
De extra inspanning in de voorbereidingsfase heeft
zich uiteindelijk wel uitbetaald, doordat zowel de
ontwerp- als de uitvoeringsfase veel vlotter is ver
lopen dan te doen gebruikelijk. Bovendien is die
extra inspanning gedeeltelijk te bestempelen als een
investering voor de toekomst, omdat het gehanteerde samenwerkingsmodel ook toepasbaar is voor
andere complexe projecten. Dankzij deze samenwerking in het project OBSP hebben de netbeheerders bovendien de benodigde kennis en ervaring
opgedaan met de werking van het D&C-contract,
met het opstellen van functionele specificaties en
met de toepassing daarvan in de praktijk.
EFFECTIEVE BEHEERSING
Niet in de laatste plaats heeft het samenwerkingsmodel ook vruchten afgeworpen voor Heijmans.
Het belangrijkste voordeel voor hen was dat met
het gehanteerde model de beoogde, rechtstreekse en nauwe samenwerking met alle partijen
reeds bij gunning was geregeld. Hierdoor bestond
van begin af aan duidelijkheid over de rol, de
onderlinge werkrelatie, de verantwoordelijkheden
en de bevoegdheden van de betrokken partijen.
Daarmee was een belangrijke voorwaarde ingevuld om tot een effectieve beheersing van het
coördinatierisico te komen.

49

De opgave was bijzonder complex en risicovol
vanwege de combinatie van de zeer krappe
ruimte, de fysieke relaties tussen de K&L onderling
en met het hoofdproject, de diverse onderlinge
planningsverbanden (inclusief het ophanden
zijnde stookseizoen) en de veelheid aan betrokken
partijen. Desondanks hebben zich bij de ver
leggingen in het project OBSP geen noemenswaardige coördinatieproblemen voorgedaan.
Dat maakt de prestatie van Heijmans bijzonder,
zowel in technische als in organisatorische zin.
Zonder het samenwerkingsmodel zou Heijmans
het coördinatierisico nooit afdoende hebben
weten te beheersen en zou hiervan qua planning
en kosten ook nadeel hebben ondervonden.

Uiteraard zijn er uit de ervaringen met de toe
passing van het samenwerkingsmodel ook diverse
leerpunten te destilleren. De samenwerking
is door de betrokken medewerkers van de
gemeente én de betreffende netbeheerders eind
2015 geëvalueerd. Daarnaast zijn door de betrokkenen van de gemeente en de netbeheerders
onderling en ook in gezamenlijkheid met betrokken medewerkers van Heijmans, de specifieke
ervaringen met de uitvoering van de verleggingen
geëvalueerd. Op basis van de bevindingen uit
deze evaluaties zijn de diverse leer- en verbeterpunten naar voren gekomen. De belangrijkste
aanbevelingen uit deze evaluaties zijn navolgend
kort samengevat.

Situatie kabels en leidingen in projectgebied OBSP na verleggingen
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AANBEVELINGEN

In deze publicatie zijn diverse leerpunten en aanbevelingen genoemd. Hierna zijn, per fase van
het hele proces, de belangrijkste punten nog eens op een rij gezet.
Algemeen
Alle betrokken partijen (netbeheerders, aannemer
en gemeente) zijn voorstander om het samen
werkingsmodel vaker te toe te passen.
ÎÎ Pas het samenwerkingsmodel vooral toe bij
vergelijkbare, complexe projecten waarbij
het ‘vooraf verleggen’ minder gunstig is,
omdat er hoge(re) kosten mee gemoeid zijn
en/of omdat het teveel overlast veroorzaakt;
ÎÎ Zorg voor continuïteit in de personele
samenstelling van de teams van alle
betrokken partijen.
Voorbereiding
De inspanning in de voorbereiding bij dit samenwerkingsmodel is weliswaar groter dan in een
traditionele aanpak. Gezien de noviteit van
de aanpak was de inspanning tijdens de voor
bereiding bij het project OBSP extra groot. Dit
heeft zich echter terugbetaald in een aanzienlijke
beperking van het coordinatierisico en een aanmerkelijke kostenbesparing.
ÎÎ Neem tijd voor een gedegen voorbereiding;
ÎÎ Betrek de netbeheerders al in een vroeg
stadium van de voorbereidingsfase;
ÎÎ Maak een goede afweging van de belangen
van alle betrokken partijen;
ÎÎ Leg afspraken over taken en verantwoordelijkheden van betrokkenen eenduidig vast;
ÎÎ Beleg taken en risico’s bij die partij
(gemeente, aannemer of netbeheerders)
die deze het beste kan beheersen.

Aanbesteding
Integratie van de verleggingen van K&L met de
overige onderdelen van de ontwerpopgave is erg
belangrijk en verdient vanaf het begin de nodige
aandacht.
ÎÎ Maak de verleggingen van K&L tot een
integraal onderdeel van de hoofdopgave
(aanleg nieuwe bovengrondse weginfrastructuur en bijbehorende herinrichting
openbare ruimte);
ÎÎ Zorg dat netbeheerders instemmen met de
tracéplannen voor de K&L vóór inschrijving;
ÎÎ Maak de tracéplannen tot onderwerp van
bespreking in de aanbestedingsfase.
Direct contact tussen gegadigden en net
beheerders is te prefereren, uiteraard met
borging van de ideeën van de gegadigden
(voorkom ‘cherry picking’).
Ontwerp
De D&C-opdrachtnemer is goed in staat om
het intergrale ontwerpproces in te vullen, maar
technische afstemming met de netbeheerders is
en blijft ook tijdens de ontwerpfase na gunning
noodzakelijk voor een goede uitwerking van het
intergaal ontwerp.
ÎÎ Maak de technische afstemming met
de netbeheerders in de ontwerp- en
uitvoeringsfase tot een contractuele
verplichting van de opdrachtnemer;
ÎÎ Zorg dat de integraliteit wordt geborgd.
Een driedimensionaal bouwwerkinformatiemodel (3D-BIM-Model) is een nuttig, zo
niet onontbeerlijk hulpinstrument om
knelpunten en fouten bij de uitvoering te
voorkomen;
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ÎÎ Z org voor periodieke afstemming tussen
opdrachtgever en netbeheerder over ontwerpoplossingen en raakvlakken met de
ondergrondse K&L om de kwaliteit bij de
uitwerking tot een voldragen ontwerp te
borgen.
Uitvoering
De bereidheid tot samenwerking tijdens de uitvoering wordt versterkt door het gezamelijke
belang van een voorspoedig verloop van de uitvoerende werkzaamheden, een vlotte oplossing
van eventuele knelpunten en problemen tijdens
de uitvoering en het voorkomen van storingen
en onderbrekingen van de dienstverlening ter
beperking van het risico van mogelijke claims van
de eindverbruikers.
ÎÎ Leg de verantwoordelijkheid voor de
integrale coordinatie van de uitvoerende
werkzaamheden inclusief de verleggingswerkzaamheden bij de D&C-annnemer;
ÎÎ Zorg dat tijdens de uitvoering van
verleggingswerkzaamheden voor
voortdurende technische afstemming
tussen netbeheerders en D&C-opdracht
nemer plaatsvindt;
ÎÎ Organiseer periodiek overleg tussen
opdrachtgever en netbeheerders over
de voortgang , eventuele knelpunten
en benodigde beheersmaatregelen bij voorkomende risicio’s gedurende de uitvoering.
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FEITEN
Hoofdnetwerken (water, gas, elektriciteit,
stadswarmte) 5.562 meter
Betrokken netbeheerders:
Dunea, Liander, Liandon, Nuon Warmte
Lengte per systeem
ÎÎ Water 1.049 meter
• Leiding 800mm 844 meter
• Leiding 500mm 155 meter
• Leiding 300mm 50 meter
• 500mm ligt deels in Avegaarboring
700mm (50 meter) diepte 3,00 meter
ÎÎ Gas 1.372 meter
• Hogedruk 8”(duim) 219mm 1.009 meter
• Hogedruk 4”(duim) 114mm 119 meter
• Hogedruk 8”(duim) 219mm gestuurde
boring 244 meter tot 32 meter diep
ÎÎ Elektra 2.916 meter
• Laagspanning 230 meter waarvan gestuurde boring 188 meter tot 27 meter
diep
• Middenspanning 10kV 1.474 meter
waarvan gestuurde boringen 740 meter
tot 27 meter diep en 12 meter raketpersing DN 200mm 1,50 meter diep
• Hoogspanning 50kV 1.212 meter waarvan gestuurde boringen 558 meter tot
27 meter diep en 24 meter raketpersing
DN 400mm 2,00 meter diep
ÎÎ Stadswarmte 225 meter
• 184 meter Staal-in-Staal
-- 161 meter DN400-DN600
-- 23 meter DN250-DN450
• 41 meter Staal-Pur-PE
-- 25 meter DN300/400
-- 16 meter DN250/400
• 1 ondergrondse afsluiterput van
3,9 meter breed, 2,5 meter lang en
4,2 meter hoog/diep

Telecom - netwerken ca. 30.000 meter
Betrokken netbeheerders:
BT Global Services
Colt Technology Service B.V.
EUROFIBER Nederland B.V.
Interoute Managed Services B.V.
Jacobs Nederland (BAM Infratechniek B.V.)
KPN N&S Capacity Acces
Level3 Communications B.V.
Lijbrandt Telecom B.V.
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, District Zuid
Tele2 Nederland B.V.
TenneT TSO B.V.
VERIZON B.V.
Volker Wessels Telecom
Ziggo
ÎÎ T otale lengte omgelegde telecomnetwerken:
ca. 30.000 meter mantelbuizen t.b.v.
glasvezel
ÎÎ Inblazen glasvezelkabel ca 30.000 meter
ÎÎ Lengte per systeem: variërend per netbeheerder tussen 200 tot 1.500 meter.
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BETROKKEN INSTANTIES EN PERSONEN
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Gemeente Leiden
• Dino Gaya Walters
(Quooste, tender- en contractmanager OBSP)
• Fred Gonlag
(projectmanager OBSP)
• Pieter van Leeuwen
(coördinator K&L)
• John Olivier
(stadsjurist)
• Eric Tollenaar
(technisch manager OBSP)
• Chris de Vor
(programmamanager bereikbaarheid)

Liander
• Cock Baltissen
(projectmanager)
• Suleyman Can
(engineer)
• Steven Haarbosch
(bedrijfsjurist Alliander)
• Raymond Hollander
(projectmanager)
• Ron Regeer
(uitvoeringsbegeleiding gas)
• Harry Steenbeek
(uitvoeringsbegeleiding elektra)

Heijmans
• Peter Benschop
(projectmanager uitvoering K&L)
• Guido Bosman
(projectdirecteur OBSP)
• Patrick Sanders
(projectcoördinator K&L uitvoeringsfase)
• Henk van Wijlen
(projectmanager K&L ontwerpfase)

Liandon
• Ruud de Monnink
(uitvoeringsbegeleiding)
• Bart Noordhoek
(projectmanager)
• André de Rijk
(projectmanager)
• Michiel Wagenaar
(toezicht uitvoering)

Dunea
• Peter van Barneveld
(teammanager)
• Rob Loomans
(projectleider)

Nuon Warmte
• Remco Bron
(jurist)
• Robbert van den Bulk
(opzichter)
• Matthijs de Graaf
(projectmanager)
• Kees de Heus
(projectmanager)
• Hans Klein
(opzichter)
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