
TunnelAlliantie
Een verbeterde samenwerking
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Camiel Meijneken, programmamanager TunnelAlliantie

Evert de Bie, projectmanager BAM Infra

P
ro

R
ail

O
p

d
rach

tgever

A
an

n
em

er



Welkom
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ProRail:

- Ontstaansgeschiedenis en doelstellingen TunnelAlliantie

- De werking

- De opbrengsten

BAM Infra:

• Aanpak

• Voorbeelden uit de praktijk

• De opbrengsten

Vragen



Spoortunnels
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Losstaande onderdoorgangen

Niet:

• Stationsonderdoorgangen & onderdoorgangen binnen integrale 

projecten

• Kleine faunapassages, d.m.v. gestuurd boren, zonder TVP

• Als overeenkomst het niet toestaat om de TA toe te passen.



•Behoefte van opdrachtgevers om op betrouwbare/ voorspelbare 

en efficiënte wijze tunnels te krijgen. Kwalitatief beter en met 

minder omgevingshinder.

•Behoefte van marktpartijen om op een goede verhouding 

prijs/kwaliteit gegund te krijgen en toegevoegde waarde te kunnen 

bieden in ontwerptraject.

•Behoefte van ProRail om het proces van ontwerpen en realiseren 

van onderdoorgangen en het saneren van overwegen verregaand 

en continu te verbeteren,

Waarom is ProRail de TunnelAlliantie 
gestart?



Kern van de aanpak

De TunnelAlliantie is een nieuwe manier van werken voor

onderdoorgangen en (indien nodig) opheffen/aanpassen 

overwegen.

• Beter prestatieniveau in de keten

• Minder faalkosten, minder afwijkingen, minder wijzigingen

• Samenwerking tussen Initiatiefnemer, ProRail en Aannemer

• Focus op continue leer- en verbeterproces

• Hoge mate van standaardisatie in een vereenvoudigd proces

• Elke partij in eigen kracht

• Risicogestuurd



De 4 fases van de TunnelAlliantie

Studiefase
Contract

voorbereid
ing

Minitender
Ontwerp 

en 
uitvoering

Intakegesprek
PvA, werking TA
Templates TA
Programmateam TA
Pre-kwalificatie aannemer
Raamovk toetsorganisatie
Financiële bijdrage aan TA

Productenlijst A-dossier
Prestatie-criteria
Review door TA-

aannemers
Projectovereenkomst
Risicodossier
Start aanbesteding:
Belangstellingsreg.

Basisovk TA (o.a. 
minder verrekening 
door review)
Prestatielijn

(bonus/malus)
Kwaliteits-
management-
systeem

Risicogestuurde
Contract 

Beheersing
Risicogestuurd

toetsen

Intake

Per april 2019

Planuitwerkingsfase: 
variantenstudie 

Planuitwerkingsfase: 
Uitwerking projectbeslissing

Realisatiefase: 
voorbereiding uitvoering 

Realisatiefase:
uitvoering, oplevering

Intake: 
startbeslissing 

Opdrachtgever ProRail Aannemer



TunnelAlliantie
Traditionele aanpak 

onderdoorgangen
TunnelAlliantie aanpak

onderdoorgangen

Opdrachtgever

ProRail

Aannemer

• Projecten worden aangevlogen als maatwerk; 

unieke locatie, unieke situatie, unieke oplossing

• De scope en de rolverdeling tussen Opdrachtgever 

en ProRail verschilt per keer. ProRail neemt al 

vroeg regie over het project.

• De markt wordt pas bij uitvoering betrokken

• Onvoldoende prijszekerheid, te veel onaangename 

verrassingen

• Ketensamenwerking vanuit uniform en transparant 

proces, met duidelijke taak- en rolverdeling tussen

opdrachtgever, ProRail en markt. 

• De juiste partij op het juiste moment ‘in the lead’ 

• Hoge mate prijszekerheid met minimale 

restrisico’s, door goede voorbereiding en 

scopebeheersing 

• Efficiënter resultaat en minder faalkosten door 

standaardisering van processen en eerder 

betrekken van de markt

Wat biedt traditionele werkwijze? Wat biedt TunnelAlliantie werkwijze?
IB

ALTERNATIEVENSTUDIE VOORFASE CONTRACTVOORBER. REALISATIE 

IB IB IB

Opdrachtgever in de lead

Pre-kwalificatie

Meer door 

markt

VOORFASE ALTERNATIEVENSTUDIE CONTRACTVOORBER. REALISATIE 



Opbrengsten
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• Tevreden met werkwijze TA: Wordt voort gezet

• 24 onderdoorgangen binnen de raamovereenkomsten

• Van raamovereenkomsten naar erkenningsregeling per april 2019

• Minder afwijkingen: Percentage wijzigingen van 12% naar 5%

• Vooral vroegtijdig betrekken markt wordt gewaardeerd

• Nu publiek beschikbaar via: www.prorail.nl > Leveranciers > 

Aanbesteden & Inkoop > Tunnelalliantie

http://www.prorail.nl/


Tunnelalliantie

Evert de Bie

ODG VEENENDAAL –
VOORPOORT
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BASIS

Raamcontract

• raamcontract overkoepelende documenten vastgesteld: 

PKP, VGM, Omgevingsmanagement, MP Overdracht

en Opleveren

• Kwaliteitsdocument Prestatielijn

Prestatielijn

• Afwijking Vormgeving

• Veiligheidsmanagement

• Afwijking Uitvoeringsontwerp

• TAO’s > 10 min

• Toerekenbare Schades

• Onrechtmatige VTW’s

• Afwijkingen op infra informatie

• Handelen conform vergunningen
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AANPAK

Industrialisatie programma < > omzet in raamcontract / rendement

• Klant : ProRail (en een eindgebruiker per onderdoorgang)

• Team : vast tenderteam en meerdere projectteams

• Partners intern : Rail, E&W, Infraconsult, Wegen

• Partners extern : Bonneveld, Mammoet, Holterman, Van der Linden Beton

• Proces : 

gekaderd tenderproces (8 weken met vaste deadlines en momenten informatie uitwisseling) 

projectmanagement systeem, SE, documentmanagement zijn specifiek voor TA ingericht

partners: vaste contractafspraken, raakvlak- en scopedefinitie

• Product : OVS, Railinfracatalogus, aantal werkmethodieken beperkt, prefab in de spoorbaan
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Studiefase

Advies eindgebruiker

• bouwmethodiek

• ontwerpoplossingen

> klantgericht, vraaggestuurd

Contractvoorbereiding

Controle van het contractdossier

• voldoende informatie: geotechniek, geohydrologisch, bestaand areaal

• check of eisen SMART zijn

• impact realisatie: bouwrouting, m2 werkterrein, werkmethodiek, sneller bouwen, 

minder TVP’s mogelijk?

> betere aanbieding, minder open eindjes, 

kleiner risicoprofiel
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Minitender

Aanbestedingsproces met 4 raamcontractanten

• check opvolging contractvoorbereiding

• slimste oplossing proberen te bedenken

> beste aanbieder is aannemer

Ontwerp en uitvoering

Realisatie binnen raamcontract, Prestatielijn en eventuele

projectspecifieke aanvullingen

• processen bekend, templates en omgeving staan

• back office ProRail bekend 

• focus op kritische onderdelen en kostendrijvers

> betrouwbaar en voorspelbaar
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SPOORKRUISEND GEDEELTE PREFAB (i.h.w.) VOORBOUWEN

ODG VEENENDAAL –

NIEUWE WEG NOORD
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INBRENGEN DOOR MIDDEL VAN RIJDEN OF SCHUIVEN

Gefundeerd op staal

ODG VEENENDAAL –

NIEUWE WEG NOORD
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Standaardisatie in 

uitvoering:

• OVS

• Railinfra Catalogus

• Prefab in spoor

• Hulpwerk K&L

• Raakvlakken en 

scope betrokken 

partijen

ODG DIEREN
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Opbrengsten

BAM Infra

• BIM : TVP in 4D / verdere koppeling tussen model en begroting / administratie(nacalculatie)

• parametrisch model gekoppeld aan begroting

• minder kosten ondersteunende processen

• snellere opstart project en doorlooptijden korter

• resultaten vergelijkbaar met reguliere ProRail projecten

ProRail – BAM

• raamcontract vs projectorganisatie (mensenwerk)

• over het raamcontract heen leren tussen ProRail en raamcontractanten

• innovatieve oplossingen beperkt mogelijk
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ODG AMSTELSTROOMLAAN te AMSTERDAM

- onderdeel van nieuwe aansluiting S111 (Spaklerweg) op het Bajes Kwatier

ODG 

AMSTELSTROOMLAAN

AMSTERDAM
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ODG AMSTELSTROOMLAAN te AMSTERDAM

- 16 daagse TVP juli 2020

- 3 tunnelmoten ingereden

- op palen gefundeerd

ODG 

AMSTELSTROOMLAAN

AMSTERDAM



Vragen?
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