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VOOrwOOrD

Bij de overgang van 2021 op 2022 is het project A9 Gaasperdammerweg overgedragen aan de 
regionale rijkswaterstaatdienst west Nederland Noord (wNN). De bovenkant van de tunnel en 
het gebied ernaast komen onder verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam. Daarmee 
komt er een eind aan een mooie projectperiode waarin de langste landtunnel van Nederland, met 
daarboven op het grootste dakpark, succesvol is gerealiseerd. 

RIXWAS verbindt
Als projectmanager bij rijkswaterstaat kijk ik terug op een indrukwekkende periode waarin we 
onder de vlag van rIXwAS een geweldig project hebben gerealiseerd. Dat project ging in het hart 
over verbinden. Binnen mijn dienst wordt dit wel onder ‘soft skills’ of ‘zachte waarden’ geschoven, 
maar als projectmanager weet ik beter. Projectsucces valt of staat met verbinden. Letterlijk gaat het 
project A9 Gaasperdammerweg over een verbinding tussen knooppunt Holendrecht en de brug 
over de Gaasp en over de verbinding tussen de stadsdelen Bijlmermeer en Gaasperdam. Succesvol een 
project realiseren gaat vooral over persoonlijke relaties aangaan en onderhouden, dit door nieuws-
gierig naar elkaar te zijn en te begrijpen dat we allemaal belangen en gevoelens hebben. Die staan 
niet in een boekje, systeem of richtlijn, maar worden bepaald door de context en persoonlijkheid. 
Door continu gericht te zijn op het verbinden van mensen en altijd relaties voorop te stellen, is 
de uiteindelijke uitkomst een succesvol project waar we trots op kunnen zijn. Het project staat 
volledig klaar om overgedragen te worden, zonder noemenswaardige restpunten, zonder ‘lijken in 
de kast’ zodat onze collega’s bij de onderhoudsorganisaties van rijkswaterstaat, IXAS en gemeente 
Amsterdam er ook hun succes mee kunnen bereiken; dit door open te blijven staan voor elkaars 
belangen en door nieuwsgierig naar elkaar te blijven. 

Mij wordt ook vaak gevraagd hoe je dit tot stand brengt, hoe je ervoor zorgt dat de ‘kaarten zo 
geschud’ zijn dat er een succesvolle relatie kan ontstaan die ook standhoudt. Als ik het wist, zou ik 
een ander beroep kiezen, maar er zijn wel voorwaarden voor de A9 Gaasperdammerweg geschapen 
die het mogelijk maakten dat dit kon ontstaan. Een bepalende voorwaarde was het feit dat project-
directeur Hans ruijter binnen het Schiphol-Amsterdam-Almere-programma de focus op dienend 
opdrachtgeverschap legde. Hiermee was er een basis waarin iedereen de mindset had om te denken 
vanuit ‘best for project’ en daarbij de vraag stelde ‘waar maak ik het verschil?’. Door hier continu 
naar te vragen en dit ook met elkaar als verhalen op papier te zetten, ging het leven; werd het onder-
werp van gesprek en was ook duidelijk dat iedereen hierin een rol had. 

Gezamenlijk leren
Binnen deze context was het voor mij mogelijk om met de opdrachtnemer af te spreken dat we 
gezamenlijk gingen leren. Na de aanbesteding besloten we al snel dat we ‘ons verhaal’ niet aan het 
eind van de rit bij openstelling wilden vertellen, maar dat we het gedurende het proces gingen 
ophalen en vertellen. Het ging per slot niet om het resultaat maar om de ‘weg ernaar toe’. Dit besef 
heeft ons meermaals voor dilemma’s gesteld. Als het moeilijk werd en gesprekken dreigde te 
stoppen omdat belangen uit elkaar liepen, was de eerste neiging om in het systeem en de procedures 
te vluchten. Letterlijk heb ik mezelf ook wel eens afgevraagd hoe we ‘met elkaar nog door de deur 
konden’, omdat de belangentegenstelling te groot leek. De week daarop stonden we samen op een 
podium om te vertellen wat we geleerd hadden en dat werkte als een stok achter de deur. Op die 
momenten moesten we ook door de zure appel bijten. Dus niet elkaar gelijk die mail sturen om de 
ander erop te wijzen dat hij het niet begrepen had, maar eigen oordeel uitstellen; bellen en vragen 
hoe het echt gaat. Het is door dit onderlinge vertrouwen in elkaar dat we nu de realisatie van park en 
tunnel succesvol afsluiten en het beheer vol vertrouwen overdragen aan onze collega’s. 

Ruimte
Als directeur van IXAS heb ik de werkwijze bij rIXwAS omarmd en wil deze doorzetten bij volgende 
projecten. Als je in openheid alles kunt vertellen en bespreken en respect hebt voor elkaars belangen, 
dan kom je tot oplossingen waar je in je eentje nooit op was gekomen. De ene keer gaat dat wat 
makkelijker en sneller dan de andere keer, zoveel is duidelijk. werken aan goede samenwerking is 
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OPEN
Zondagmiddag 5 juli om 13.00 uur opende minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat 

(eerste foto hieronder) de eerste rijstroken van de A9 Gaasperdammertunnel. De openstelling van de laatste 

tunnelbuis vond plaats op maandag 23 november 2020. Het tunnelvooltooiingscertificaat was toen binnen 

(onderste foto).
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niet alleen belangrijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, ook binnen een bouwconsortium 
waar verschillende bloedgroepen samensmelten is het noodzaak. Iedereen heeft een moederorga-
nisatie achter zich staan die eigen belangen en wensen heeft. Bij IXAS hebben we dat goed kunnen 
scheiden, we werkten als IXAS’ers aan de klus. Zeker het laatste jaar hadden we een kleine, platte 
en zeer efficiënte organisatie. We zaten in één keet, wisten elkaar snel te vinden en we hadden wat 
voor elkaar over. Net als Frans de Kock heb ik geen kant en klaar recept liggen voor het smeden van 
hechte teams. wat zeker helpt is om altijd mensen te kiezen op basis van hun kennis en kunde en 
niet omdat hun werkgever ze op een project moet plaatsen. Die ruimte moet je krijgen of opeisen.

Deel drie
Het kennistraject heeft in zes jaar tijd drie boeken opgeleverd die het proces beschrijven van ont-
werpen en bouwen, met alle ups en downs die erbij horen. Het schrijven van alle verhalen was niet 
mogelijk geweest zonder een organisatie die er het podium voor geeft en waar het gepresenteerd 
wordt met een goeie band op de achtergrond ... het COB, onder de bezielende leiding van Karin 
de Haas. De boeken waren er ook niet geweest als Hanneke Blok niet het initiatief had genomen 
om ze te redigeren. Het was ook niet gelukt als Henk Bellinga en Peter Juijn er geen ordening in 
hadden aangebracht, want interviews verzamelen en er dan ook nog een verhaal van maken is veel 
herschrijven. 

we hebben gemerkt dat alleen al het maken van de boeken heeft gezorgd voor veel leuke en inspi-
rerende gesprekken met betrokken mensen die een machtig project bouwen waar ze trots op zijn. 
Nu de boeken gereed zijn, hopen we dat die gesprekken in de sector worden voortgezet als spin-off 
van dit leertraject.

Amsterdam, november 2021

Frans de Kock
Rijkswaterstaat

Pieter Teeuw
IXAS
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HOOFDSTUK 1    INLEIDING

HOOfdstuk 1HOOFDSTUK 1 

INLEIDING
Het imago van tunnelprojecten is de laatste decennia matig. Dat is niet zo vreemd: nieuwe tunnels 
werden zelden op tijd en binnen het geplande budget opgeleverd. En waren ze eenmaal open, 
dan deden zich vaak nog allerlei problemen voor met de bediening van de tunneltechnische 
installaties (TTI). 

Bij de start van het project A9 Gaasperdammerweg was voor Rijkswaterstaat en IXAS één ding 
zonneklaar: de problemen waarmee eerdere tunnelnieuwbouwprojecten te maken hadden gehad 
wilden ze koste wat kost voorkomen. Het moest een ‘openstelling worden zonder gedoe’. Terug-
kijkend is dat doel behaald. De tunnel ging op tijd open en sinds de openstelling werkt de bediening 
vanuit de verkeerscentrale in Velsen zonder noemenswaardige problemen. De weg hiernaar toe 
verliep echter niet altijd vlekkeloos en veroorzaakte stress bij de projectteams van rijkswaterstaat 
en IXAS, bij de verkeerscentrale en andere stakeholders. 

Belangrijke keuzen
Natuurlijk stond het resultaat vooraf niet vast, maar er zijn in een vroeg stadium wel diverse 
belangrijke keuzes gemaakt die de kans op succes hebben vergroot. Hans ruijter, directeur van het 
programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) en als voormalig tunnelregisseur nauw betrokken 
bij het opstellen van de Landelijke Tunnelstandaard (L TS) zegt hierover: “De tunnelprojecten 
die moeizaam verliepen, kenden een specifieke bouwvolgorde. Eerst werd de civiele constructie 
gebouwd, vervolgens werden de bekabeling en installaties aangebracht en pas daarna werd de soft-
ware geïnstalleerd om alles te bedienen en te bewaken. Die werkwijze heeft in de meeste gevallen 
tot gedoe geleid, zoals vertraagde openstellingen en forse budgetoverschrijdingen.”

“Bij het opstellen van de L TS hebben we daarom niet alleen bedacht welke veiligheidssystemen 
allemaal in een tunnel dienen te zitten, maar ook nagedacht over hoe je het bouwproces moet 
organiseren om te voorkomen dat je problemen krijgt met de bediening en bewaking van de 
tunnel. Daarvoor hebben we de werkwijze aanleg wegtunnels (wwAT) opgesteld. Deze werk-
wijze draait de werkvolgorde compleet om. De wwAT gaat ervan uit dat je eerst nadenkt over 
de bedienprocessen, vervolgens nagaat welke software je daarvoor nodig hebt en als het ware 
pas op het laatst het beton er omheen aanbrengt. De Gaasperdammertunnel is volgens de L TS 
gebouwd en aannemerscombinatie IXAS heeft vanaf het begin gekozen voor een integratie van 
de TTI en civiel.” 

Gezamenlijk doel
Een tweede succesfactor was de keuze van de teams van IXAS en rijkswaterstaat om echt samen 
te werken aan het gezamenlijke doel. Natuurlijk stond de onderlinge verhouding af en toe serieus 
onder druk, maar beide partijen wisten elke keer weer met elkaar in gesprek te blijven en elkaar 
te helpen met het vinden van oplossingen. Een andere goede keuze was volgens voormalig IXAS- 
directeur Peter Schouten en rijkswaterstaat-projectmanager Frans Kock hun besluit om samen 
met het COB een gezamenlijk leerproces te starten. Schouten zegt hierover: “Dit besluit was een 
gouden greep. we zaten regelmatig met beide teams bij elkaar om te leren wat wel en niet goed 
werkte en hoe dingen beter konden. Door deze bijeenkomsten leerden we elkaar steeds beter 
kennen en wisten we ook steeds beter wat we aan de ander hadden. Dat heeft ertoe geleid dat we 
bij problemen altijd samen naar oplossingen zijn blijven zoeken.”

Lessen van de A9 Gaasperdammerweg deel 3
Dit COB-groeiboek is het derde en laatste deel van de boeken over de lessen en ervaringen die 
door rijkswaterstaat en aannemerscombinatie IXAS zijn opgedaan bij het project A9 Gaasper-
dammerweg. De boeken richten zich vooral op de aanleg van de Gaasperdammertunnel, een drie 
kilometer lange landtunnel tussen de spoorlijn Amsterdam-Utrecht en de rivier de Gaasp in het 
dichtbevolkte Amsterdam Zuidoost. Voor elk deel zijn gesprekken gevoerd met mensen van rijks-
waterstaat, IXAS en andere betrokken partijen. 
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LEREN tIJdENs HEt PROJECt
Het project A9 Gaasperdammerweg is een project met hoge ambities op het gebied van samenwerking en 

leren. Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie IXAS hebben direct bij de start van het project afgesproken 

om de samenwerking en werkzaamheden kritisch te volgen en regelmatig samen te reflecteren op erva-

ringen en leermomenten, zowel op zaken die goed gingen als zaken die niet goed verliepen. Door dat te 

doen kunnen ze lessen in volgende fasen van het project benutten. Daarnaast hebben Rijkswaterstaat en 

IXAS besloten om lessen al tijdens het project met de sector te delen. Daarvoor hebben ze samen met het 

COB een kennistraject opgezet, inclusief begeleiding vanuit het COB. Onderdeel van dit kennistraject zijn 

drie groeiboeken over het project met opgedane lessen en ervaringen.
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Het eerste deel uit de reeks gaat in op de lessen en ervaringen uit de aanbestedings- en ontwerp-
fase in de periode tussen 2014 en 2016. Het beschrijft de manier waarop rijkswaterstaat en IXAS 
samenwerken, de integratie van de civiele techniek en de TTI en hoe beide partijen toewerken naar 
een veilige tunnel die op tijd en zonder gedoe opengaat. Verder komt in dit deel het omgevings-
management aan de orde. 

Het tweede deel behandelt de uitvoeringsfase tot en met het behalen van het beschikbaarheids-
certificaat op 25 juni 2018. Het gaat in op ervaringen en lessen tijdens de bouw van de tunnel, de 
wegen, de kunstwerken en de aanleg en het testen van de tunneltechnische installaties.

Dit derde deel gaat kort terug naar de periode vóór de beschikbaarheidsdatum (BD). Vervolgens 
beschrijft het de periode vanaf BD tot en met de openstelling van de laatste tunnelbuis op maandag 
23 november 2020. Ook de werkzaamheden die IXAS uitvoert tot aan de voltooiingsdatum, eind 
december 2021 komen aan bod. Dan moet het project zijn afgerond, inclusief de aanleg van het park 
op het tunneldak en alle aanpassingen aan de kruisende wegen en fietspaden. Tot slot blikt dit deel 
vooruit op het beheer van de tunnel waar IXAS tot 2038 voor verantwoordelijk is.

Een belangrijk kenmerk van de periode vanaf BD tot en met de openstelling is dat alle werkzaam-
heden die nodig waren om de tunnel veilig te kunnen openstellen voor het verkeer - denk aan het 
wegwerken van restpunten, het testen van de TTI, de aanvraag van de openstellingsvergunning en 
het opleiden van de wegverkeersleiders – bijna een jaar zijn uitgesteld door een onvoorzien traject. 
Tijdens de uitvoeringsfase werd namelijk duidelijk dat de voorgeschreven betonmengsels waarmee 
de Gaasperdammertunnel werd gebouwd, niet voldeden aan de eisen voor de brandveiligheid. Na 
veel interne discussies besloot rijkswaterstaat om de tunnel eerst af te laten bouwen en vervolgens 
hittewerende beplating te laten aanbrengen. Dat betekende dat alle installaties tijdelijk uit de 
tunnelbuizen werden verwijderd, zodat de platen konden worden gemonteerd. Daarna werden de 
installaties weer op hun oorspronkelijke plaats opgehangen en kon het traject voor de openstelling 
van de tunnel eind 2019 van start. 

De aanloop naar de openstelling wordt in het voorjaar van 2020 verstoord door de Covid-uitbraak. 
Vanwege de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, moeten allerlei gebruikelijke 
werkwijzen op de schop. Daardoor wordt het toch al lastige openstellingstraject extra lastig. Tussen 
juli en november 2020 wordt de tunnel in fases opengesteld voor het verkeer. De nieuwe oost- 
westverbinding is dan een feit. Eind 2020 wordt met een park op het tunneldak ook de verbindingen 
tussen de wijken Bijlmermeer en Gaasperdam gelegd.

Leeswijzer
HOOFDSTUK 2 gaat in op de periode vanaf de laatste maanden voor de BD tot en met het laatste open-
stellingsweekend eind november 2020. Het beschrijft wat in deze periode de belangrijkste gebeur-
tenissen waren en hoe de verschillende betrokkenen deze gebeurtenissen hebben ervaren. 

In HOOFDSTUK 3 komt het brandwerendheidstraject aan de orde. De aanleiding om hittewerende 
beplating aan te brengen komt aan bod en waarom rijkswaterstaat besloot om eerst de tunnel 
te laten afbouwen. Daarnaast wordt de werkwijze van IXAS beschreven en de manier waarop de 
onderaannemers van IXAS het werk hebben uitgevoerd. 

HOOFDSTUK 4 gaat in op het beheer en onderhoud van de tunnel, de overdracht van de tunnel naar de 
beheerder rijkswaterstaat west-Nederland Noord eind 2021 en de werkzaamheden die IXAS tot 
die tijd nog uitvoert. 

HOOFDSTUK 5 vertelt over het sluitstuk van het project: het park op het tunneldak. In het hoofdstuk 
wordt teruggekeken op de ontwerpkeuzes die zijn gemaakt en de samenwerking met de gemeente 
Amsterdam.

Tot slot reflecteert Marcel Hertogh, hoogleraar Integraal ontwerp en beheer van civiele infra-
structuren van de TU Delft in HOOFDSTUK 6 op het leertraject dat in 2015 in samenwerking met het 
COB werd ingezet en wat we kunnen leren van leren. 

Tussen de hoofdstukken door zijn interviews met medewerkers van het project opgenomen. Zij 
vertellen over hun werk en ervaringen bij de A9 Gaasperdammerweg.
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Conrad Hordijk (rechts 

op de foto) werkt bij 

Ballast Nedam en was 

hoofduitvoerder Civiel 

Tunnel bij IXAS. Inmiddels 

werkt hij bij BAAK 

Blankenburgverbinding 

als hoofduitvoerder 

Maasdeltatunnel-noord.

Op de foto staan ook 

Jeroen Jacobs (links) 

en Johnny Mahadew, 

uitvoerders Civiel Tunnel.

Natuurlijk hebben we in het begin 
geworsteld met de uitvoering. Zo 
waren sommige onderdelen van 
ontwerpen nog niet gereed toen wij 
moesten gaan bouwen. Ook bleek 
het ontwerp in een aantal gevallen 
lastig uitvoerbaar. Verder hebben 
we onder een enorme tijdsdruk 
moeten werken. Maar nu die 
periode wat verder achter me ligt, 
herinner ik me vooral de goede en 
mooie dingen van het project. Zo 
ben ik nog steeds trots en onder de 
indruk dat we met zes volwaardige 
teams aan het werk waren toen de 
bouw goed op stoom lag. Elk team 
werkte met zijn eigen tunnelbekis-
tingen aan een deel van de tunnel, 
wat ervoor heeft gezorgd dat we 
binnen een jaar de ruwbouw gereed 
hadden. Dat is echt een indrukwek-
kende prestatie, want het gaat hier 
om een tunnel van drie kilometer 

lang. In die periode werkten we 
met eindeloos veel kranen, hebben 
we enorme hoeveelheden beton 
verwerkt en is het ons gelukt om 
alles logistiek goed te organiseren. 
Ook hebben we de kwaliteit goed 
weten te borgen, door voldoende 
mensen in te zetten op toezicht en 
controle. Een minpuntje was dat 
de veiligheid behoorlijk onder druk 
stond: we hadden liever wat minder 
dicht op elkaar gewerkt.

Door het project heb ik veel meer 
begrip gekregen voor de mensen 
van TTI. Vanwege de strakke 
planning moesten zij veel werk-
zaamheden vrijwel gelijktijdig met 
ons uitvoeren. Dat dit ook van ons 
het nodige vergde, hebben wij in het 
begin onderschat. Voor ons was een 
tunnelbuis gereed als de prefab-
platen op het middentunnelkanaal 
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lagen. En onder schoon opleveren 
verstonden wij een bezemschone 
vloer. Zij bleken daar heel anders 
over te denken, zij wilden 100% 
waterdicht en volledig stofvrij. 
Als civiele bouwers vonden we in 
eerste instantie dat ze zeurden. 
Na verloop van tijd kregen we 
echter meer inzicht in elkaars 
werk en hebben we elkaar 
gevonden.

Waar we de eerste tijd aan 
moesten wennen, waren de 
mensen van Rijkswaterstaat 
die vrijwel dagelijks op het werk 
rondliepen voor waarnemingen. 
Mijn eerste reactie was ‘wat 
komen jullie doen?’, omdat ik 
bij een eerder DBFM-project 
eigenlijk nooit iemand van de 
opdrachtgever op de bouw zag. 
Rijkswaterstaat heeft toen direct 
uitgelegd wat hun intentie was 
met de waarnemingen en daar-
door heb ik hun aanwezigheid 
nooit als vervelend ervaren. De 
terugkoppeling van hun waarne-
mingen ging op een heel prettige 
manier. Zo werden zaken die 
hen opvielen direct met ons als 
uitvoerenden besproken. Daar-
door ontstond er al heel gauw 
een situatie waarin we elkaar 
konden aanvullen.

Niet alleen de plezierige 
samenwerking met Rijkswater-
staat, maar ook het feit dat we 
mijlpalen steeds gezamenlijk 
hebben gevierd is me goed 
bijgebleven, met als hoogtepunt 
het feest na het behalen van 
de beschikbaarheidsdatum. 
Ook aan de gezamenlijke safety 
walks denk ik positief terug. 
Tijdens deze rondgangen over 
de bouwplaats, samen met de 
opdrachtgever, namen we in 
een ontspannen sfeer de tijd 

om te kijken hoe alles liep en 
bespraken we met elkaar waar 
verbeteringen mogelijk waren.

Inmiddels ben ik ervan overtuigd 
dat een prettige samenwerkings-
relatie met je opdrachtgever 
absoluut niet vanzelfsprekend 
is, ook niet als de intentie er bij 
iedereen is om het samen te 
doen. Het vereist meer, je hebt 
een goed team nodig met de 
juiste mensen op de juiste plek.

Ik ben trots dat we 

met zes volwaardige 

teams gelijktijdig aan 

het werk waren.
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Martien Heijmans 

was van 1990 tot eind 

2018 directeur van 

diverse onderdelen van 

Heijmans N.V. Begin 2019 

is hij vervroegd uitgetreden. 

Tussen 2014 en 2018 

was Heijmans directeur 

van IXAS Zuid-Oost, de 

zogeheten special purpose 

company (SPC). IXAS 

Zuid-Oost is het consortium 

dat als contractant 

van Rijkswaterstaat 

verantwoordelijk is voor de 

realisatie van het project A9 

Gaasperdammerweg.

Het project A9 Gaasperdammerweg 
was een heel intensief, leuk, 
uitdagend en uniek project. Een 
project met een enorme omvang en 
complexiteit. We moesten bouwen op 
een klein oppervlak in een dichtbe-
bouwde en drukbevolkte omgeving, 
waarbij we ook nog eens verantwoor-
delijke waren voor de financiering en 
beheer en onderhoud. Al die facetten 
samen maken het een uniek project.

Niet alleen het werk was complex 
maar ook de hele organisatie-
structuur. Als IXAS hebben we een 
contract met Rijkswaterstaat, onze 
opdrachtgever. IXAS is een consor-
tium dat bestaat uit drie marktpar-
tijen en een investeerder. Voor de 
financiering hebben we geld geleend 
bij diverse banken en die lening 
lossen we in twintig jaar af. Daarmee 
hebben de banken gedurende die 
periode min of meer het econo-

misch eigendom van het project en 
daarmee ook een behoorlijke zeggen-
schap. Onder andere vanwege deze 
complexe structuur hebben we vanaf 
het begin geprobeerd om problemen 
te voorkomen en bij meningsver-
schillen tussen Rijkswaterstaat en 
IXAS er gezamenlijk uit te komen. 
We hebben direct besloten om open 
kaart te spelen en Rijkswaterstaat op 
de hoogte te stellen als we als IXAS 
problemen hadden. Dat is niet altijd 
gebruikelijk in onze sector, maar het 
heeft heel goed uitgepakt. Het heeft 
ertoe geleid dat we geregeld elkaars 
problemen hebben opgelost en geen 
advocaten hebben ingeschakeld om 
conflicten te beslechten.

Onze werkwijze was echt heel anders 
dan bij conventionele contracten. Bij 
dat soort contracten ziet de opdracht-
nemer elke afwijking als meerwerk en 
mogelijkheid om meer te verdienen. 
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Bij ons was het uitgangspunt dat 
elke afwijking geld kost. Rijks-
waterstaat heeft normaliter geen 
budget voor meerwerk, terwijl de 
financiers geen verstoring van 
het bouwproces of afwijking van 
het door hun beoordeelde en 
gefinancierde ontwerp willen.  Dit 
uitgangspunt betekende veel voor 
de mensen op het werk. Immers, 
normaal zijn afwijkingen interes-
sant, terwijl ze afwijkingen nu juist 
moesten zien te voorkomen.

Deze werkwijze is heel goed 
bevallen, al hebben we als 
opdrachtnemer wel onderschat 
hoe complex dit werk was. Vooral 
voor Rijkswaterstaat is het een 
succes. Immers, het werk wordt 
op tijd, met een goede kwaliteit 
en zonder budgetoverschrijdingen 
gerealiseerd. Daar staat tegenover 
dat wij nauwelijks winst hebben 
gemaakt. Dat komt onder meer 
doordat we als aannemers meestal 
vrij opportunistisch zijn. Je weet 
dat er altijd sprake is van ineffici-
entie: op het hoogtepunt hadden 
we bijvoorbeeld circa 1.000 
mensen  op het project die met 
elkaar moesten samenwerken. Dat 
vraagt om inwerktijd, maar toch 
hebben we alles vanaf de eerste 
dag op honderd procent efficiëntie 
gepland. Daarmee bouw je in feite 
in dat elke afwijking een financiële 
consequentie heeft. Daarnaast 
hebben we de risico’s voor onszelf 
achteraf gezien te licht ingeschat. 

Eigenlijk moet je als je een project 
optimaal plant circa  tien procent 
voor inefficiëntie meenemen  om 
uiteindelijk de beoogde winst 
van een paar  procent te behalen. 
Tegelijkertijd weet je dat je de 
aanbesteding verliest als je tien 
procent extra rekent. Bij de meeste 
kleinere projecten met  een 
omvang van een paar ton , kun 
je wel een risico nemen. Bij dit 

soort megaprojecten van 600 tot 
700 miljoen euro komt echter de 
continuïteit van bedrijven in het 
geding. Dat is een van de redenen 
dat veel grote bouwbedrijven nu 
veel selectiever  inschrijven op 
grote projecten.

Ik vind dat jammer, omdat dit 
soort projecten met een integrale 
aanpak voor maatschappelijke 
meerwaarde zorgen. Het alterna-
tief – terugvallen naar de traditio-
nele werkwijze waarbij een project 
in een heleboel stukken wordt 
opgeknipt – is maatschappelijk 
minder aantrekkelijk. Het leidt 
tot een langere bouwperiode, een 
lagere kwaliteit en hogere kosten.

Achteraf gezien hadden wij iets 
meer financiële ruimte moeten 
hebben. Toen de winst in het 
gevaar kwam, gingen de  moeder-
bedrijven zich uiteraard  met het 
proces bemoeien. We hadden 
weliswaar een goede structuur 
geregeld, maar beursgenoteerde 
bedrijven kunnen tegen hun 
aandeelhouders niet zeggen ‘we 
maken verlies, maar gezien de 
projectstructuur kunnen we niet 
ingrijpen’. Gevolg was dat  mensen 
werden vervangen, nieuwe 
mensen moesten worden inge-
werkt en er nog meer uitvoerings-
rapportages werden gevraagd. Al 
deze maatregelen hadden geen 
positief effect op het werk en de 
stemming.

Ik kijk met voldoening terug op 
het project en vind niet dat het 
te complex was om het op deze 
manier te contracteren. Tegelij-
kertijd denk ik wel ‘hoe kan het 
in de toekomst beter?’ De manier 
waarop we  met Rijkswaterstaat 
hebben samengewerkt was 
volgens mij de meest effectieve, 
maar heeft als bezwaar dat de 
rekening vooral bij de opdracht-

nemer ligt. Anders gezegd, alles 
ging geweldig, maar de markt-
partijen hebben er weinig aan 
verdiend. Hoe je kunt zorgen 
voor een gezonde winst voor de 
bouwers in de huidige markt weet 
ik nog niet. Misschien moet een 
opdrachtgever partijen nog meer 
op kwaliteit selecteren  of ze nog 
eerder in het proces betrekken 
zodat je als opdrachtnemer 
nog beter kunt inspelen op alle 
wensen. Los daarvan denk ik dat 
een DBFM-contract waardevol is. 
Door het design bij de opdracht-
nemer te leggen benut je de 
creativiteit en innovativiteit van de 
bouwwereld, de externe financie-
ring zorgt ervoor dat de investering 
over een langere periode wordt 
uitgesmeerd - wat vooral voor de 
opdrachtgever aantrekkelijk is – en 
de maintenance in het contract 
leidt tot slimmere ontwerpkeuzen 
omdat je als opdrachtnemer naar 
de total life cycle costs gaat kijken.

Ik ben tevreden over de samen-
werking met Rijkswaterstaat. We 
hebben echt een evenwichtige 
manier gevonden om samen te 
werken. Rijkswaterstaat heeft zijn 
verantwoordelijkheid genomen, 
maar is niet op de stoel van de 
aannemer gaan zitten. Wat ik zelf 
jammer vind is dat ik als directeur 
van de SPC een vrij afstandelijke 
rol had. Binnen de SPC ging alles 
goed, maar ik zou liever dichter op 
de uitvoering hebben gezeten ook 
al had ik dan meer buikpijn gehad 
over het financiële resultaat.

Ik denk dat een 

DBFM-contract 

waardevol is.
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HOOFDSTUK 2   EEN OPENSTELLING ZONDEr GEDOE ...

HOOfdstuk 2HOOFDSTUK 2

EEN OPENSTELLING ZONDEr GEDOE ...
Bij grote, meerjarige projecten lukt het nooit om alles volgens het oorspronkelijke plan te doen. 
Omstandigheden veranderen, er vinden onverwachte gebeurtenissen plaats of er ontstaan nieuwe 
inzichten. Dat was ook het geval bij het project A9 Gaasperdammerweg waar onder andere brand-
werendheid en Covid de nodige creativiteit van de projectorganisatie vereisten.

Een gewijzigd plan
Het vorige deel in deze reeks groeiboeken, deel 2: 2016 – 2018, eindigt met het behalen van het 
beschikbaarheidscertificaat op de geplande datum 25 juni 2018, de zogeheten beschikbaarheids-
datum (BD). In dit boek gaan we eerst wat verder terug in de tijd, naar de periode voorafgaand aan 
BD. Op dat moment gaan rijkswaterstaat en IXAS nog uit van het volgende plan: we bouwen de 
tunnel en op BD werkt hij goed en helemaal conform het contract. Vervolgens neemt ‘IXAS-beheer 
& onderhoud’ het over van ‘IXAS-bouw’ en draagt de tunnel over aan de beheerder rijkswaterstaat 
west Nederland Noord. 

Begin 2018 begint IXAS te vrezen dat het BD niet gaat halen. Er moet nog heel veel werk worden 
verzet en de beschikbare tijd is beperkt. Het halen van BD is van groot belang voor IXAS. Aan het 
verkrijgen van het beschikbaarheidscertificaat is een forse betaling gekoppeld die cruciaal is voor 
het afbetalen van de lening van de banken. Dat leidt er onder andere toe dat bij IXAS het motto best 
for project onder druk komt te staan. Alles is gericht op het behalen van BD. 

Niet alleen voor IXAS is het behalen van BD van groot belang, ook voor rijkswaterstaat is dit 
uiterst belangrijk. In de eerste plaats omdat de betaling aan IXAS zorgt voor de continuïteit van 
het consortium, essentieel voor de realisatie van het project. Daarnaast is het behalen van BD voor 
rijkswaterstaat belangrijk, omdat er dan voldoende tijd beschikbaar blijft om de tunnel te voorzien 
van hittewerende platen zonder dat de voltooiingsdatum in gevaar komt.

In de maanden voorafgaand aan BD komt de relatie tussen de projectorganisatie van rijkswaterstaat 
en IXAS weliswaar onder druk te staan, maar toch lukt het beide partijen om samen afspraken te 
maken onder welke voorwaarden IXAS het beschikbaarheidscertificaat kan verkrijgen. Ze hebben 
oog voor elkaars belangen en durven toe te geven dat sommige afspraken en toezeggingen eigenlijk 
niet reëel zijn. Zo concludeert Rijkswaterstaat dat de hoge ambitie van een oplevering zonder rest-
punten – waaraan IXAS zich ook bewust heeft geconformeerd – onrealistisch is bij een groot en 
complex project als de A9 Gaasperdammerweg. 

Projectmanager Frans de Kock van rijkswaterstaat zegt hierover: “Bij de start van het project was 
onze inzet een ‘openstelling zonder gedoe’. Op BD moest de tunnel in beginsel geen restpunten 
kennen, dit bleek echter niet haalbaar. Om BD te halen moesten we voor een pragmatischere aanpak 
kiezen. Zo hebben we in de gesprekken met IXAS als doelstelling genomen dat de tunnel op BD 
veilig moest zijn. Vervolgens hebben we gekeken welke werkzaamheden dan per se op BD moesten 
zijn afgerond en welke eventueel ook op een later tijdstip konden worden uitgevoerd. Nadat we 
onderscheid in hoofd- en bijzaken hadden gemaakt, hebben we samen met IXAS alles op alles gezet 
om de hoofdzaken op tijd af te ronden. Dat is gelukt en we zijn van mening dat de tunnel op dat 
moment had kunnen worden opengesteld.”

Contractmanager van rijkswaterstaat, Victor van Veldhoven, vult aan: “Het oorspronkelijke contract 
stond op de BD geen restpunten toe. Het was echter duidelijk dat IXAS zonder restpunten BD niet 
zou halen. Bovendien zagen we in dat nul restpunten eigenlijk niet realistisch is. Daarom hebben 
we in het voorjaar van 2018 het contract aangepast conform de nieuwere contracten, die wel ruimte 
bieden voor enkele restpunten. Daarnaast hebben we voor alle openstaande restpunten, zowel op 
het gebied van TTI, civiel, wegen als dynamisch verkeersmanagement, met IXAS termijnen afge-
sproken waarbinnen de restpunten opgelost dienden te zijn.”

De nieuwe afspraken tussen rijkswaterstaat en IXAS leiden tot het gewenste resultaat. Na een 
periode van keihard werken en de nodige spanningen tussen rijkswaterstaat en IXAS weten de 
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WEERBARE ORGANIsAtIE
In de procesindustrie en veiligheidsorganisaties is veel onderzoek gedaan naar het inrichten van hoog be-

trouwbare organisaties. Henk Bellinga, coach/senior adviseur bij het project A9 Gaasperdammerweg, zegt 

hierover: “Er is geen receptenboek om gedoe te voorkomen. Gedoe is ongrijpbaar en hangt eigenlijk altijd 

samen met personen, belangen en onverwachte gebeurtenissen. Wil je gedoe tijdig zien aankomen, dan 

moet je niet alleen veel ervaring hebben en goede contacten met alle betrokkenen, maar ook zwakke signalen 

dat iets misschien niet lekker loopt snel kunnen oppikken. Bovendien dien je als je een zwak signaal krijgt, 

ook nog eens heel inventief te zijn en buiten de gebaande paden te kunnen denken om een beginnend 

ongenoegen of probleem te verhelpen. Het voorkomen van gedoe vraagt dus veel meer om improvisatie 

dan om een strak plan. Het vereist een weerbare organisatie die niet alleen oog heeft voor onverwachte 

situaties, maar ook weet hoe daarmee om te gaan. Een dergelijke organisatie heet in het Engels een high 

reliability organisation, ook wel HRO genoemd. Frans de Kock heeft veel energie gestoken om van de project-

organisatie een HRO te maken.”

traditionele projectorganisatie High reliability projectorganisatie

• Sturen op risico’s

• Oog voor systemen, technologie, procedures

• Oog voor verwachte en voorspelde 

gebeurtenissen

• Focus op gebeurtenissen: wat is niet goed?

• Gericht op voorkomen en beheersen van risico’s

• Nadenken over wat verkeerd kan gaan

• Sturen op gedrag

• Oog voor (disfunctionele) gedragspatronen

• Oog voor onverwachte en onvoorziene 

gebeurtenissen

• Focus op context van gebeurtenissen

• Gericht op veerkracht en herstelvermogen

• Nadenken over hoe iets kon gebeuren

HIttEWERENdE BEPLAtING
In de zomer van 2017 blijkt uit brandproeven bij Efectis dat de betonmengsels die Rijkswaterstaat al 

jaren voorschrijft voor brandgevoelige objecten zoals tunnels, bij hevige branden veel sneller afspatten 

dan acceptabel is. Deze uitkomst veroorzaakt onrust bij de projectorganisatie, omdat het beton van de 

tunnelconstructie sterk lijkt op de beproefde betonmengsels. Om vast te stellen of het beton van de 

Gaasperdammertunnel ook te afspatgevoelig is, laat de projectorganisatie brandproeven doen. Deze be-

vestigen wat werd gevreesd: ook dit beton voldoet niet aan de eisen. Op grond van deze uitkomst besluit 

Rijkswaterstaat om de tunnel eerst helemaal af te laten bouwen en vervolgens na de BD de tunnelbuizen 

te laten bekleden met hittewerende platen. In HOOFDSTUK 3 wordt het aanbrengen van de hittewerende 

platen, een onverwacht project dat van grote invloed was op de realisatie van de Gaasperdammertunnel, 

uitgebreid beschreven.
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teams op 25 juni 2018 BD te halen. Dezelfde avond volgt de ontlading: tijdens een gezamenlijk 
feest vieren ze samen uitbundig het behalen van het beschikbaarheidscertificaat. Het eerste oplever-
moment is een feit. 

Na het halen van BD breekt een nieuwe fase aan en begint het lange traject richting openstelling. 
De keuze om het contract aan te passen en een aantal restpunten toe te staan, betekent dat deze 
alsnog moeten worden opgelost. De al eerder genomen beslissing om de tunnel te bekleden met 
hittewerende beplating heeft echter nog veel meer gevolgen voor het oorspronkelijke plan.

Voor het aanbrengen van de hittewerende platen moeten vrijwel alle installaties uit de tunnelbuizen 
worden verwijderd, tijdelijk worden opgeslagen en, nadat de platen zijn aangebracht, weer worden 
teruggehangen. Vervolgens moet IXAS de meeste testen die vóór BD zijn gedaan om de werking 
van de tunneltechnische installaties (TTI) en software te toetsen, opnieuw doen om dezelfde uit-
gangssituatie te krijgen als op BD. Al deze werkzaamheden om de tunnel te laten voldoen aan de 
brandwerendheidseisen kosten ruim een jaar en de tunnel die op BD beschikbaar is, moet volledig 
ontmanteld worden en nogmaals worden opgebouwd. Frans de Kock zegt hierover: “De Gaasper-
dammertunnel is voor openstelling eigenlijk twee keer gebouwd en twee keer getest, je kan terug-
kijkend wel stellen dat we hiermee niet over ‘een nacht ijs’ zijn gegaan”. 

Na BD ontstaat er in de organisaties verloop van mensen. Volgens Pieter Teeuw, die op 1 sep-
tember 2019 wijnand Mellegers is opgevolgd als EPCM-directeur, verandert het karakter van het 
IXAS-team in de zomer van 2018 van een bouw- naar een onderhoudsteam: “De omvangrijkste 
werkzaamheden waren afgerond en we moesten hard aan de slag met het brandwerendheidstraject 
(zie HOOFDSTUK 3). Dit vroeg voor een deel om andere vaardigheden. Los daarvan hadden onze mensen 
in de periode voor BD zo onder enorme hoogspanning gewerkt, dat ze er grotendeels ‘doorheen’ 
zaten. wij vonden het daarom geen goed idee om deze mensen direct weer voor een nieuwe 
uitdaging te plaatsen. Het was bovendien de vraag of zij het meest geschikt waren voor de vervolg-
werkzaamheden. Immers, de focus verschoof sterk van afwerken naar het starten en inrichten van 
een nieuw project.” 

Teeuw vervolgt: “Als onderdeel van het brandwerendheidstraject vroeg rijkswaterstaat ons onder 
andere om het dak van de wisselbaan, die pas in 2025 in gebruik wordt genomen, eerder te maken 
dan wij hadden gepland. Daarom hebben we voor het storten van dit dak een versnellingsprogramma 
ontwikkeld. In december zijn we begonnen, waarbij we voor het grootste deel van het dak beton 
met pp-vezels hebben toegepast. Op plekken waar dit niet kon, hebben we standaardbeton gebruikt 
in combinatie met hittewerende beplating.”

In het najaar van 2018 bereidt IXAS het aanbrengen van de hittewerende beplating en het tijdelijk 
verwijderen, opslaan en later weer terughangen van alle installaties voor. Daarnaast werkt de aan-
nemerscombinatie aan het wegwerken van de restpunten die na BD nog openstonden. Verder voert 
IXAS nog een aantal testen uit. Eind 2018 is alleen een aantal TTI-restpunten nog niet opgelost. Eén 
van de redenen daarvoor is dat de meeste mensen van het TTI- en testteam van IXAS in november 
naar andere projecten zijn vertrokken. Pieter Teeuw: “Gedurende het brandwerendheidstraject - dat 
bijna een jaar zou duren - was voortdurend een aanzienlijk deel van de TTI uit de tunnel. Dat bete-
kende dat we heel veel testen en werkzaamheden niet konden doen en het voor ons heel inefficiënt 
zou zijn om het TTI- en testteam op het project te houden. Daarom hebben we het team grotendeels 
ontbonden en zijn we pas nadat alle TTI was teruggeplaatst het team weer gaan opbouwen. Dat door 
deze keuze een deel van de ervaring verloren zou gaan, hebben we voor lief genomen.”

Frans de Kock vult aan: “In elke fase van een project ligt de focus op een specifiek onderwerp. In de 
laatste maanden voor BD was alles erop gericht om het beschikbaarheidscertificaat te halen. Na BD 
waren we heel erg bezig met de vraag of alle stappen van het brandwerendheidstraject wel goed 
zouden verlopen. Vooraf zagen we allerlei risico’s waardoor het mis kon gaan. Zou de hittewerende 

‘Wij vonden het geen goed idee om deze mensen direct 

weer voor een nieuwe uitdaging te plaatsen.’
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FIGUUR 2.1 • BEDIENING MET ZICHT OP DE TUNNEL.



HOOFDSTUK 2   EEN OPENSTELLING ZONDEr GEDOE ...

23

beplating wel op tijd worden geleverd en worden aangebracht? Zou het verwijderen van alle 
installaties, het ordelijk opbergen hiervan en het weer terughangen en aansluiten van de installaties 
op de juiste plek niet voor gedoe gaan zorgen? Door deze zorgen waren we niet heel erg gericht op 
het verder wegwerken van de TTI-restpunten en het testen.”

In januari 2019 beginnen de onderaannemers van IXAS met het verwijderen van de TTI uit de 
eerste tunnelbuis en het aanbrengen van de hittewerende platen. Zodra een tunnelbuis is voorzien 
van de beplating en alle installaties weer op de juiste plek zijn teruggehangen en aangesloten, test 
IXAS de werking ervan. Deze werkzaamheden zijn eind oktober 2019 afgerond. Eerder dat jaar, 
in mei, toen het dak van de wisselbaan gereed was en de benodigde hittewerende beplating was 
gemonteerd, heeft IXAS ook in de wisselbaan alle TTI aangebracht. Dat maakt het mogelijk om in 
november een integrale test te doen, waarbij alle installaties in de vijf tunnelbuizen worden getest.

Volgens het gewijzigde plan zou na het brandwerendheidstraject eind 2019 alles klaar moeten zijn 
om te beginnen aan het daadwerkelijke openstellingstraject. Dat is niet helemaal het geval. IXAS 
heeft in november 2019 weliswaar alle restpunten weggewerkt die na BD nog op de zogeheten 
‘Mantislijst’ stonden, maar dan blijkt dat naast deze lijst toch nog meer restpunten circuleren. rijks-
waterstaat komt met nog een tiental wijzigingen, als reactie op bevindingen van de verkeerscentrale. 
De mensen van de verkeerscentrale bereiden zich in deze periode voor op het operationeel maken 
van de nieuwe tunnel en vinden dat de functionaliteiten die conform het contract worden gereali-
seerd, onvoldoende aansluiten bij hun gangbare werkwijze voor het bedienen van rijkstunnels. Ze 
zijn ook niet blij met de uitzonderingen die het gevolg zijn van de gekozen inpassing van de tunnel 
in het wegennet. Daarom vragen ze aan de projectorganisatie om aanpassingen te doen. IXAS voert 
een impactanalyse uit om de gevolgen van de laatste wijzigingen helder te krijgen en start begin 
2020 met het doorvoeren ervan. 

TTI en testen
In het voorjaar van 2019 bouwt IXAS het TTI- en testteam weer langzaam op en werken de team-
leden vooral aan software. Als in de zomer van 2019 blijkt dat het testen en wegwerken van rest-
punten niet goed loopt, halen zowel IXAS als rijkswaterstaat oud-medewerkers van hun TTI- en 
testteams terug naar het project. De grotendeels nieuwe teams hebben tijd nodig om op stoom te 
komen, maar in het najaar verlopen hun werkzaamheden weer goed en is, net als in de periode voor 
BD, sprake van integraal systeemdenken. 

Bij de testen na het brandwerendheidstraject gaat het niet alleen om de werking en aansturing van 
de verschillende deelsystemen, maar ook om de interactie tussen alle systemen en de bediening van 
het gehele tunnelsysteem. Daarom is de verkeerscentrale in Velsen, die de tunnel na openstelling 
gaat bedienen, intensief bij deze testen betrokken. De betrokken medewerkers van de verkeers-
centrale constateren allerlei punten die volgens hen ten koste gaan van de bedienbaarheid of die 
niet overeenkomen met hun verwachtingen. Samen met de bevindingen die ze al bij de reviews van 
het definitieve ontwerp (DO) en het uitvoeringsontwerp (UO) hadden ingebracht – en die tot hun 
ergernis toentertijd niet door het technisch management zijn meegenomen of gehonoreerd – leiden 
deze nieuwe bevindingen tot een forse lijst met wensen. Bij de projectorganisatie veroorzaakt deze 
lijst irritatie. Zo verzucht technisch manager Joop van der Velden van rijkswaterstaat: “Hoeveel tijd 
we er ook insteken, het is nooit goed genoeg. wat wij denken te moeten opleveren volgens het 
contract, komt niet overeen met datgene dat de verkeerscentrale verwacht.” 

Pieter Teeuw van IXAS reageert milder op de bevindingen van de verkeerscentrale: “ Voor een deel 
van hun wensen heb ik begrip, omdat allerlei aanpassingen de bediening inderdaad handiger 
zouden maken. Verder waardeer ik hun technische kennis. Hun wensen passen echter niet allemaal 
in het contract. Los daarvan zijn steeds nieuwe wensen voor ons als uitvoerende partij erg lastig. 
wij proberen ons werk goed te organiseren en als er elke keer aanpassingen nodig zijn, moeten wij 
telkens onze werkorganisatie wijzigen. Soms heb ik ook het gevoel dat anderen niet door hebben 
hoeveel werk een aanpassing vaak vergt en wat de logistieke en bedrijfsmatige effecten daarvan 

‘Als er elke keer aanpassingen nodig zijn, moeten wij 

telkens onze werkorganisatie wijzigen.’
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sECuNdAIRE AfsLuItBOMEN
De meeste tunnels zijn bij de tunnelingangen voorzien van een set op afstand te bedienen slagbomen, 

waarmee de tunnel in het geval van een calamiteit of onderhoudswerkzaamheden kan worden afgesloten 

voor het verkeer. Bij de Gaasperdammertunnel zijn de rijbanen richting Holendrecht voorzien van twee sets 

afsluitbomen. De reden is dat de Gaasperdammertunnel een andere configuratie heeft dan ‘standaard-

tunnels’. Zo heeft deze tunnel halverwege een in- en uitrit die aansluit op het onderliggende wegennet. 

Het afsluiten en ontruimen van de tunnel is daardoor veel complexer. Om dat veilig en efficiënt te kunnen 

doen, is gekozen voor een extra set afsluitbomen. Deze oplossing biedt de mogelijkheid om de rijstroken 

op de hoofdrijbaan en de rijstroken voor het lokale bestemmingsverkeer afzonderlijk van elkaar te kunnen 

afsluiten en weer vrij te geven voor het verkeer. De procedure bij een calamiteit in de tunnel is dat altijd de 

primaire afsluitbomen – die een paar honderd meter van de tunnel af staan op een locatie waar de rijstroken 

van de hoofdrijbaan en de rijstroken voor het bestemmingsverkeer nog niet van elkaar zijn gescheiden 

– worden dicht gedaan. Als de calamiteit is afgehandeld en één van de twee buizen weer kan worden vrij-

gegeven, kunnen de tunneloperators de andere buis afsluiten met de secundaire bomen die vlak voor de 

tunnelingang staan

tEstOMGEVING: MOGELIJkHEdEN EN BEPERkINGEN
Bij stakeholders is er vaak verwarring over de status van de testomgeving. Zo wordt vaak gedacht dat dit een 

soort digitale tweeling is van de productieomgeving, die gebruikt kan worden als OTAP-straat:

In de praktijk is dat echter niet het geval en is de testomgeving een simulator met een beperkte functiona-

liteit. Met deze simulator kan een aantal vooraf bepaalde scenario’s worden getest.
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zijn. Bij software-aanpassingen moeten we bijvoorbeeld tijdelijk het gehele systeem uitzetten en de 
tunnelbuizen afsluiten. Dat is erg lastig, zeker als je de tunnel al deels in gebruik hebt.”

Drie openstellingsscenario’s in 2020
Met de historisch lastige openstellingstrajecten van tunnels in het achterhoofd ontwikkelt de 
projectorganisatie voor 2020 maar liefst drie scenario’s voor openstelling; dit om te anticiperen op 
onverwachte gebeurtenissen. De scenario’s krijgen ook een eigen naam mee: het lente-, zomer- en 
nazomerscenario. Elke scenario gaat uit van een periode van achttien weken met vier weekend-
afsluitingen waarin de tunnel stapsgewijs in gebruik wordt genomen. De scenario’s zijn zodanig 
gepland dat bij het eventueel overschakelen van een scenario naar het volgende, de geplande 
weekendafsluitingen – die om de zes weken plaatsvinden, goed in het tijdschema blijven passen. 
Het lentescenario gaat uit van de eerste deelopenstelling in april 2020; het zomerscenario van een 
eerste deelopenstelling eind mei en het nazomerscenario begin juli 2020. 

Eind 2019 constateert IXAS dat voor het testen van het tunnelsysteem de interactie met het 
motorway trafic management (MTM)-systeem uiterst belangrijk is. Dat geldt onder andere voor 
het testen van de bedienprocessen voor de zogeheten secundaire afsluitbomen (zie kader) die op 
dat moment nog worden ontwikkeld. Het MTM-systeem rond de tunnel is echter nog niet gereed. 
Er ontbreken bijvoorbeeld nog allerlei matrixborden. Daarom besluit IXAS in samenspraak met de 
projectorganisatie om het ontbrekende deel van het MTM-systeem in het bediengebouw van de 
tunnel na te bouwen en dit deel, samen met het deel dat al gereed is, te koppelen aan het bediensys-
teem (de productieomgeving) van de tunnel. Pieter Teeuw: “In de engineeringsfase heeft niemand 
zich gerealiseerd dat de koppeling tussen het tunnelsysteem en de MTM moeilijk zou zijn. Dat was 
echt een blinde vlek. Door de proefopstelling te bouwen, hoefden we niet tot vlak voor de open-
stelling te wachten om de wisselwerking tussen beide systemen te testen, maar konden we dat al 
veel eerder doen. Dat bleek heel zinvol. Bij de testen in december liet de verkeerscentrale ons weten 
dat de MTM-systemen van de regio instabiel werden als wij met het tunnelsysteem ‘inschakelden’. 
De MTM-systemen bleken niet te kunnen omgaan met de omvang van ons systeem, als dit in één 
keer online kwam. Op dat moment is besloten om in januari verder te testen en de openstelling uit 
te stellen van het lentescenario naar het zomerscenario.”

Na dit uitstel spannen de betrokken partijen zich in om het zomerscenario te halen. In de eerste 
maanden van 2020 blijkt het ontwikkelen van de bedienprocessen voor de secundaire afsluitbomen 
en het bereiken van overeenstemming hierover lastiger dan gedacht. Pas in maart worden deze 
processen vastgesteld en dan moeten ze nog door IXAS worden ingebouwd in de testomgeving 
en het opleidings- en trainingssysteem (OTS) voor het opleiden van de wegverkeersleiders die de 
Gaasperdammertunnel gaan bedienen. Bovendien moeten de bedienprocessen dan nog worden 
getest. In deze periode wordt duidelijk dat de bedienprocessen voor de secundaire afsluitbomen 
niet met de testomgeving van IXAS zijn te verifiëren en alleen in de productieomgeving kunnen 
worden getest. Dat bemoeilijkt weer het testen omdat aan de productieomgeving nog volop wordt 
gewerkt en deze omgeving lang niet altijd beschikbaar is.

Frank de Vries, systeemarchitect voor rijkswaterstaat: “Om complexe problemen zoals de 
secundaire afsluitbomen vroegtijdig te kunnen opsporen, is een testomgeving nodig waarmee je 
alle situaties kunt nabootsen. Een dergelijk testomgeving hebben we hier helaas niet. De huidige 
testomgeving is onvolledig en te beperkt om complexere scenario’s te kunnen testen. Ik denk dat 
ons contract hiervoor niet duidelijk genoeg was. Zo staat er in het contract dat de testomgeving 
representatief moet zijn, maar wat is dat dan? Dat is dus niet SM ArT genoeg.”

Pieter Teeuw vult aan: “Bij BD is een aantal scenario’s afgesproken dat we met de testomgeving 
dienden te kunnen testen. Begin 2020 zijn daar nog extra scenario’s aan toegevoegd, zoals de 
procedures voor de secundaire afsluitbomen. In het contract zijn de eisen aan het testsysteem niet 
honderd procent dichtgetimmerd, waardoor er ‘operationele onduidelijkheid’ was. Dit heeft er 
onder meer toe geleid dat het testsysteem de laatste maanden voor de openstelling niet volledig 
overeen kwam met de productieomgeving en we voor het testen geregeld gebruik hebben moeten 
maken van de productieomgeving. we zorgen er overigens voor dat de testomgeving na het open-
gaan van de tunnel weer volledig overeenkomt met de productieomgeving. Dan kunnen we de 
productieomgeving namelijk niet meer gebruiken om dingen te testen.”
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WANNEER OPLEIdEN EN tRAINEN?
Tunnelbeheerders beginnen meestal pas laat met het traject van opleiden, trainen en oefenen (OTO). De 

gedachte daarbij is vaak ‘hoe later we beginnen des te beter het geleerde beklijft’. ‘Just in time’ beginnen, 

vlak voor de daadwerkelijke openstelling, gaat echter gepaard met diverse risico’s. Een van die risico’s is 

dat fouten en onhandigheden pas op het laatste moment aan het licht komen. Zo valt dit soort zaken 

meestal pas op als een ervaren, maar nog niet voor de specifieke tunnel opgeleide wegverkeersleider, met 

de bediening aan de slag gaat. Als dit pas vlak voor de openstelling gebeurt, is er meestal geen tijd meer om 

onderdelen aan te passen. Een alternatief is om een deel van de wegverkeersleiders al in een eerdere fase 

op te leiden. Dan worden ongewenste zaken in een vroeg stadium opgemerkt, is er voldoende tijd om te 

oefenen en is er vlak voor de openstelling veel minder opleidingstijd nodig, omdat het dan veel meer gaat 

om ‘opfrissen’ dan om ‘nieuwe dingen aanleren’. Bovendien kunnen de beheerder en de verkeerscentrale 

dan al voorafgaand aan de openstelling nadenken hoe ze de bediening zodanig kunnen operationaliseren, 

dat deze zoveel mogelijk aansluit bij hun wensen en routines.
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Een onverwachte nieuwe realiteit 
Het lastige en weerbarstige openstellingstraject wordt eind maart door een onverwachte gebeur-
tenis extra moeilijk. Door de wereldwijde Covid-uitbraak gaat Nederland in een ‘intelligente lock-
down’ en worden allerlei maatregelen ingesteld om besmettingen te minimaliseren. Deze maatrege-
len bemoeilijken de samenwerking en onderlinge afstemming. Zo moeten alle medewerkers van 
rijkswaterstaat zoveel mogelijk vanuit huis werken, vinden vrijwel alle overleggen plaats via digitale 
vergaderinstrumenten en moet de verkeerscentrale dicht voor externen. IXAS lukt het om met 
aanpassingen de geplande werkzaamheden in en rond de tunnel zoveel mogelijk door te laten gaan; 
dit onder andere door met kleine teams in een eigen bubbel door te werken, door werkplekken in de 
keet vrijwel volledig te scheiden en door stringent de Covid-maatregelen na te leven op het werk. 

Door de gedwongen nieuwe werkwijzen zijn er diverse veranderingen die een soepele voortgang 
van het project belemmeren en ervoor zorgen dat het toch al moeizame openstellingstraject nog 
moeizamer verloopt. Zo is het niet langer mogelijk om elkaar informeel te spreken en juist als het 
spannend wordt is dat cruciaal. Het uitpraten van meningsverschillen moet opeens digitaal met 
beperkt werkende systemen waarbij het niet mogelijk is elkaar even ‘in levenden lijve’ te ontmoeten. 
Tegelijkertijd ontstaan met de oplopende druk naar een openstelling frustraties bij betrokken 
partijen. Voor de verkeerscentrale zijn de gevolgen erg groot. wegverkeersleiders hebben weinig 
tijd voor opleiding, omdat ze voor zieke collega’s moeten invallen. Covid maakt dat inhuur van 
derden niet meer mogelijk is en het opleiden van wegverkeersleiders in groepen is niet meer toe-
gestaan waardoor dit een onvoorspelbaar traject wordt. Dit alles zet veel spanning op het geplande 
tweede openstellingsscenario. Tegelijkertijd valt op dat de ‘lockdown’ ook tot creatieve oplossingen 
leidt. Zo wordt besloten om de wegverkeersleiders in het bediengebouw van de tunnel op te leiden 
zolang er vanwege de Covid-maatregelen geen ruimte is in de verkeerscentrale. Ook wordt een 
manier ontwikkeld om de meeste testen ‘op afstand’ te doen vanaf de eigen laptop. 

Toch het nazomerscenario
Het inbouwen van de bedienprocessen van de secundaire afsluitbomen in het OTS verloopt 
moeizamer dan verwacht. IXAS wil hiervoor een losse module ontwikkelen, maar de verkeers-
centrale gaat hiermee niet akkoord. In april 2020 wordt een paar weken voor het geplande 
openstellingsweekend duidelijk dat één specifieke bedienfunctie nog niet in het OTS zit. Hoewel 
IXAS garandeert dat deze functie voor de openstelling zal zijn ingebouwd, concludeert de ver-
keerscentrale dat het OTS nog niet gereed is en het daardoor onmogelijk is om alle benodigde 
wegverkeersleiders goed op te leiden. De projectorganisatie plaatst hier vanuit haar pragmatische 
aanpak vraagtekens bij: is het ondanks het ontbreken van die ene functionaliteit niet mogelijk om 
het grootste deel van de opleiding van de wegverkeersleiders gewoon door te laten gaan? Voor 
deze suggestie blijkt geen steun te bestaan. Dat leidt ertoe dat ongeveer anderhalve week voor de 
geplande openstelling wordt besloten om van het zomerscenario af te zien en de tunnel open te 
stellen volgens het nazomerscenario. 

Bij het eerste uitstel was het voor alle betrokkenen duidelijk dat overgaan naar het zomerscenario 
een goede keuze was. Over de noodzaak van het tweede uitstel is aanmerkelijk minder overeen-
stemming. Zowel de projectorganisatie van rijkswaterstaat als IXAS voelen zich overvallen door 
het uitstel op het allerlaatste moment. Zo zegt Frank de Vries: “De openstelling was niet lastig door 
technische gebreken – qua techniek was alles op orde – maar door afstemmingsproblemen tussen 
de projectorganisatie en de verkeerscentrale en de tunnelbeheerder.”

Volgens Pieter Teeuw van IXAS leidde het tweede uitstel, zeker door het late tijdstip, tot veel frus-
tratie: “Het eerste uitstel – van het voorjaars- naar het zomerscenario – was voor iedereen logisch. 
Dat was het tweede uitstel niet. Als IXAS waren we helemaal klaar, we hadden circa honderd man 
gereed staan, waaronder diverse onderaannemers. Ook hadden we alle afspraken met de wegbe-
heerder vastgelegd. Op dat moment vond de verkeerscentrale dat ze hun mensen niet goed konden 
opleiden, omdat één klein onderdeel nog niet in het OTS zat. Dat was enorm frustrerend. Onze 

Over de noodzaak van het tweede uitstel is aanmerkelijk 

minder overeenstemming.
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RARE PERIOdE
De laatste anderhalf jaar kreeg het project te maken met coronamaatregelen. Dat had nadelen, complete 

teams werden naar huis gestuurd bij één coronageval, medewerkers moesten verder uit elkaar werken en 

IXAS kreeg te maken met personeelstekorten en gebrek aan materialen. Dat betekende dus wat voor de 

planning en beschikbaarheid van mensen. Maar er was ook een voordeel. Simon Jan Groenveld, business 

manager bij IXAS: “We kregen meer tijd om het laatste stukje van de snelweg te bouwen. Omdat er veel 

minder verkeer op de weg was, mochten we de A9 een wat langere periode afsluiten waardoor we niet in 

één weekend een onmogelijk grote hoeveelheid werk moesten verzetten. Dat leverde rust op en de laatste 

tunnelbuis ging gecontroleerd open. Al met al was het een rare periode. Na de laatste werkzaamheden 

stonden we op maandagochtend om 5 uur te kijken hoe het verkeer door de zojuist opengestelde tunnel-

buis ging rijden en daarna gingen we naar huis en was het business as usual. Er was geen feestje, geen 

moment om samen de mijlpalen te vieren. Dat hebben we bij RIXWAS allemaal gemist. Daarom is het leuk 

dat we de oplevering van het park kunnen vieren en het project samen kunnen afsluiten.

OPERAtIONAL REAdINEss
Een van de redenen dat openstellingstrajecten moeizaam verlopen heeft te maken met de procedure die 

Rijkswaterstaat volgt bij de ingebruikname van nieuwe tunnels. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat een tunnel 

die conform het contract wordt opgeleverd, direct ‘gebruiksklaar’ is. In de praktijk is dat vrijwel onhaalbaar 

gezien het groot aantal systemen dat op elkaar ingeregeld moeten worden. Zo willen de beheerder en de 

‘bedieners’ van de tunnel vaak nog allerlei aanpassingen om te zorgen dat ze de tunnel goed kunnen 

bedienen en beheren en dat alle systemen en procedures zo goed mogelijk aansluiten bij hun dagelijkse 

routines. Daarbij geldt dat deze routines niet onveranderlijk zijn, maar zich voortdurend doorontwikkelen, 

ook in de periode na het tekenen van het contract en de bouw van de tunnel. Beheerders en ‘operators’ 

proberen (on)bewust vaak tijdens de bouw maximaal hun operationaliseringswensen te realiseren vanuit 

ervaring dat het na acceptatie lastig is het alsnog te realiseren. Dit zet de openstelling enorm onder druk 

omdat dit gezien wordt als de laatste kans om wensen door te voeren. 

Diverse andere sectoren zoals de procesindustrie reserveren extra tijd en budget voor operationalisering. Bij 

deze sectoren bereiden aparte teams zich parallel aan de bouw voor op de operationaliseringsfase. Verder 

wordt een nieuwe installatie die voldoet aan het contract niet direct overgedragen aan de beheerder, maar 

wordt een tussenfase ingebouwd van tijdelijk beheer. Vaak begeleidt een zogeheten RTO-manager – waarbij 

RTO staat voor ‘ready to operate’ – dit proces. Hij neemt de installatie over en gaat deze tijdelijk beheren. 

Vervolgens zorgt hij ervoor dat er aanvullende maatregelen worden genomen, zodat de installatie niet alleen 

aan het contract voldoet, maar ook aan de wensen van de beheerder en de ‘operators’. Pas als dat is geregeld, 

wordt de installatie definitief overgedragen.
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mensen hadden hun uiterste best gedaan om ‘gesteld’ te staan en toen werd de openstelling op het 
allerlaatste moment afgeblazen. Naast de frustraties betekende het uitstel ook dat we een aantal 
onderaannemers moesten afbellen en compenseren.” De mensen in de verkeerscentrale beleefden 
dit anders. Zij werden in hun organisatie lamgelegd door Covid-maatregelen en waren van mening 
dat er nog te veel restpunten onvoldoende waren opgelost, waardoor de bediening onvoldoende 
vertrouwen gaf. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat de samenwerking met de centrale bij 
herhaling onder spanning kwam te staan. Om dit te verhelpen, is een interne coach ingeschakeld en 
is ook een evaluatie uitgevoerd met verbetermaatregelen. 

Teeuw vervolgt: “Na het uitstel was het lastig om iedereen weer te motiveren om door te gaan 
volgens het nazomerscenario. Daarnaast had het uitstel gevolgen voor onze resterende werkzaam-
heden zoals de aanleg van het park en de parkbruggen en het aanpassen van het onderliggende 
wegennet. Aangezien de voltooiingsdatum niet in de tijd werd opgeschoven, heeft het uitstel ertoe 
geleid dat we voor resterende werkzaamheden zeven weken minder tijd kregen. Daardoor zijn deze 
werkzaamheden veel meer onder druk komen te staan.”

Tunnel gaat open
Na twee keer uitstel, gaan de eerste twee tunnelbuizen van de Gaasperdammertunnel uiteindelijk 
op 5 juli 2020 open. Een paar weken daarna wordt ook de derde buis in gebruik genomen. In het 
weekend van 21 november gaat de vierde buis open. Alleen de wisselbuis is dan nog niet in gebruik. 
Deze gaat pas rond 2025 open als de doorstroming naar het project A9 Badhoevedorp-Hoofddorp 
gerealiseerd is. De gefaseerde openstelling verloopt goed. Na elk openstellingsweekeinde is een 
zogeheten quick response team actief dat dagelijks storingen en ongewenste gebeurtenissen 
bespreekt evenals eventueel noodzakelijke aanpassingen. Dit team blijft iedere keer actief totdat er 
een stabiele situatie is ontstaan.

Pieter Teeuw kijkt tevreden terug op de ingebruikname van de tunnel: Het is heel goed gegaan en 
er zijn weinig grote storingen geweest. Aangezien we een heel scherp afgestelde storingsmelder 
hadden, zijn er wel diverse storingen geregistreerd, soms storingen die slechts drie tot vijf seconden 
duurden. Het quick response team heeft uiteindelijk maar weinig maatregelen hoeven treffen en 
ook de vrees van de Verkeerscentrale voor ongelukken na elke faseringsstap bleek achteraf gezien 
onnodig. we zagen wel dat automobilisten in het begin bij het in- en uitvoegen over de dubbele 
doorgetrokken streep rijden. In het algemeen heeft de tunnel echter weinig gewenning gevraagd 
en als er faseringswijzigingen waren, hebben we altijd de nodige verkeers- en informatieborden 
geplaatst. Verder had de wegbeheerder in de periode direct na een openstellingsweekend elke 
keer een aantal dagen een sleepwagen ‘stand-by’ staan om voertuigen bij een ongeluk snel weg te 
kunnen slepen.”

Frans de Kock zegt over de openstelling: “Deze periode was een bewogen tijd waarbij er erg veel 
spanning op de direct betrokken mensen stond. Terugkijkend is het een openstelling geweest met 
intern heel veel gedoe. Je ziet dat iedereen het maximale eruit wilde halen en richting openstelling 
verhardden de standpunten. Door Covid werd de afstand tussen project en verkeerscentrale nog 
eens vergroot. In mijn ogen werd onterecht te vaak ‘veiligheid’ gebruikt als argument om zaken ter 
discussie te stellen. Daarmee verplaatste ik me echter te weinig in de zorgen van de verkeerscentrale 
die bij openstelling de langste landtunnel van Nederland in bediening kregen met daarin ook nog 
voor het eerst een op- en afritten in de zogenaamde stadsbuizen. Achteraf begrijp ik de zorgen van 
de verkeerscentrale, maar op dat moment was ik ervan overtuigd dat we technisch een geweldig 
werk aan het overdragen waren. Naar buiten, naar de omgeving en voor het netwerk, is de open-
stelling erg goed verlopen en leverde geen enkel gedoe op en uiteindelijk was dat de doelstelling bij 
aanvang van dit project.”
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Tussen de mensen in het IPM-team 
van Rijkswaterstaat was er vanaf de 
eerste dag een klik. Het waren vrijwel 
allemaal jonge, slimme, ambiti-
euze en zelfkritische mensen die 
ook duidelijke ideeën hadden aan 
welke vereisten teamleden moesten 
voldoen. Dat zorgde na een paar 
wisselingen voor een team dat stond 
als een huis. Voor mij is dat team 
echt de basis voor het goede verloop 
van het project.

Een dergelijk team neemt geen 
genoegen met wat het krijgt toebe-
deeld. Zo hebben we in het eerste 
jaar twee projectmanagers versleten. 
Toen Frans de Kock door Hans 
Ruijter als projectmanager werd 
binnengehaald wisten we dat we de 
juiste man op de juiste plek hadden.

Belangrijke gedeelde waarden binnen 
het team waren dat we alles zo lean 

en mean mogelijk wilden doen en dat 
we de uitgezette koers wilden vast-
houden. In de tenderfase merkten we 
dat IXAS er in grote lijnen hetzelfde in 
stond als wij. Daar kwamen we deels 
achter door de juiste vragen te stellen, 
maar voor een deel was het ook geluk 
en kregen we het consortium dat we 
verdienden.

Voor iedereen stond vast dat we 
duizend dingen goed moesten doen 
om het project tot een succes te 
maken. Daardoor was er voortdu-
rend een sfeer van alertheid en werd 
het een cultuur om altijd vooruit 
te denken. Dat lukte omdat we 
voldoende kritische massa hadden.

Vanaf het begin hebben we veel 
geïnvesteerd in de onderlinge relatie 
tussen IXAS en Rijkswaterstaat. In het 
begin hoorde je nog wel eens ‘hebben 
we nu al weer een teamsessie?’ en 
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dan zeiden wij ‘jazeker’, want in de 
eindfase komt er bij alle projecten 
druk op te staan en dan is onder-
ling vertrouwen cruciaal. Terug-
kijkend denk ik dat we dankzij die 
investering de eindstreep op een 
goede manier hebben gehaald.

Bij tunnelprojecten zijn de tunnel-
technische installatie (TTI) en de 
besturingssoftware ingewikkeld 
en zeker bij een project van deze 
omvang. Dat komt voor een 
belangrijk deel omdat je bij TTI te 
maken hebt met heel veel onder-
linge relaties. Daarbij geldt min 
of meer dat het met tien relaties 
nog wel lukt en met elf niet meer. 
Aan de mensen in mijn team kon 
ik dat goed uitleggen en ook bij 
IXAS vond ik een luisterend oor. 
Ondanks de complexiteit was ik 
ervan overtuigd dat het in één keer 
goed kon gaan. Ik heb dan ook heel 
vaak gezegd dat het behapbaar 
was, als we maar wisten waar we 
mee bezig waren.

Gedurende het project is er helaas 
vertraging ontstaan en lukte het 
elke keer net niet om de beoogde 
TTI-mijlpalen te halen. Die achter-
stand haal je in een volgende fase 
niet automatisch in en dat leidde 
er begin 2018 toe dat zelfs ik 
dacht dat we het niet zouden gaan 
redden. Als Rijkswaterstaat zijn 
we vanaf dat moment heel hard 
gaan meedenken en bijsturen. Het 
IXAS-team stond in die periode 
onder hoogspanning en kwam niet 
meer echt aan reflectie toe. Wij 
hebben toen met IXAS duidelijke 
afspraken gemaakt wat op welk 
moment klaar moest zijn. Dat 
heeft redelijk goed gewerkt, maar 
toch was op de beschikbaarheids-
datum nog niet alles helemaal af.

Mijn streven was altijd dat we een 
9 moesten halen en dat heb ik ook 
continu luid uitgedragen. Uitein-

delijk is het een 7,5 geworden en 
hoewel andere tunnels tot dan 
toe meestal met een zesje de 
streep haalden, was die 7,5 voor 
de TTI-mensen toch een teleur-
stelling. Achteraf gezien had ik 
minder op die 9 moeten hameren. 
Na de BD zijn tot eind 2018 nog de 
puntjes op de ‘i’ gezet en was het 
grootste deel van de restpunten 
weggewerkt. Op dat moment had 
de tunnel veilig open gekund.

Het testen van alle systemen is 
niet zo gegaan als ik had gewild. 
De eerste testmanager van IXAS 
paste goed in het begin. Toen we 
met de uitvoering van de testen 
begonnen, vond ik hem echter 
niet de juiste man. Ik heb dat 
besproken met Aris van Erkel, de 
TTI-manager van IXAS, en toen 
is er een andere testmanager 
gekomen. Ook hij paste uitein-
delijk niet helemaal en daardoor 
kwam het testen onvoldoende van 
de grond. Ik had dat te laat door en 
ook IXAS heeft te laat onderkend 
dat het niet goed liep. Er is vooraf 
geen testsysteem opgezet en in 
combinatie met het ontbreken van 
een goede testmanager heeft dat 
tot minder goede resultaten geleid. 
Dat werd pas op een laat moment 
zichtbaar, omdat het testen pas 
aan het eind zit.

Dit is voor mij een bevestiging 
dat je duizend dingen goed moet 
doen en dat je steeds vooruit moet 
denken om het vliegwiel draaiende 
te houden. Het laat ook zien dat als 
er iets misgaat het buitensporig 
veel energie vergt om het weer 
goed te krijgen.

Voor mij is dat team 

echt de basis voor het 

goede verloop van 

het project.
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Helen Miley is 

projectmanager system 

integration bij TenneT. 

Tussen 2008 en 2016 

werkte ze bij het project 

Gaasperdammerweg, tijdens 

de projectvoorbereiding 

als plaatsvervangend 

contractmanager, tijdens de 

aanbesteding als technisch 

manager civiel en tijdens 

de uitvoeringsfase als 

contractmanager.

Dit project was echt bijzonder. 
Toen we ermee startten, keek Rijks-
waterstaat terug op een periode 
waarin allerlei tunnelprojecten 
anders waren gelopen dan gewenst. 
Wij wilden het anders doen, maar 
wisten nog niet hoe. We begonnen 
dan ook als een zoekende organi-
satie, in het besef dat het project 
Gaasperdammerweg complex was. 
Niet alleen omdat het werd aanbe-
steed als DBFM-contract, maar ook 
vanwege de dichtbevolkte stedelijke 
omgeving. Het was op alle fronten 
pionieren en we wisten dat er geen 
simpele quick fix was.

Het fijne was dat we als Rijks-
waterstaat met een goed en enorm 
gemotiveerd team begonnen. We 
geloofden er allemaal in dat het 
anders kon. Dat was al toen we het 
contract aan het schrijven waren. 

We hebben dat traject integraal 
aangepakt. Dat gaat overigens niet 
vanzelf. Mensen moeten daarbij uit 
hun comfortzone. Je moet bereid 
zijn om je in elkaars vakgebied te 
verdiepen en anderen kritisch te 
laten meedenken. Dat is soms best 
spannend.

Het is ons gelukt om niet in hokjes 
te denken. We waren bereid om van 
iedereen de goede eigenschappen 
te benutten en elkaar aan te vullen. 
Ik werd bijvoorbeeld technisch 
manager civiel, terwijl ik geen civiel 
technische achtergrond heb. Deze 
aanpak werkt alleen als je hulp durft 
te vragen en steeds nagaat wie de 
meest geschikte kwaliteiten heeft 
om je ergens bij te ondersteunen. Als 
iedereen daartoe bereid is ontstaat 
er een sterk teamgevoel met de beste 
persoon op de beste plek.
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Al tijdens de dialoogfase bleek dat 
ook het IXAS-team niet in hokjes 
wilde denken, mensen optimaal 
wilde inzetten en het project echt 
samen met ons tot een succesvol 
einde wilde gaan brengen. Zo 
hebben we toen al besproken dat 
we bij moeilijkheden met elkaar 
in gesprek wilden blijven en niet 
wilden vervallen in het sturen van 
juridische brieven. Kortom, ook 
bij IXAS was vanaf het begin de wil 
aanwezig om het anders te doen.

Terugkijkend is de samenwerking 
heel goed gegaan. Ik denk dat daar 
verschillende redenen voor zijn. 
Een heel belangrijke reden is dat 
we een groep mensen bij elkaar 
hadden die lef toonden, flexibel 
waren – gaat het niet linksom, dan 
doen we het rechtsom – en bereid 
waren om verantwoordelijkheid 
te nemen als dat nodig was. Ook 
was er een wederzijdse nieuws-
gierigheid om elkaar te begrijpen. 
Dit ging verder dan de techniek of 
elkaars belangen, ook op menselijk 
niveau wilden we elkaar begrijpen. 
Daarnaast hadden we als Rijks-
waterstaat en IXAS een gezamen-
lijk doel vastgelegd: de tunnel op 
tijd en binnen budget open zonder 
gedoe. Dat doel hebben we ons 
steeds voor ogen gehouden, ook 
als het moeilijk ging. En de intentie 
was niet ‘het komt wel goed, maar 
‘we moeten voortdurend weten 
welke stappen we moeten zetten 
om het doel te bereiken’.

Vervolgens hebben we ervoor 
gezorgd dat er altijd ruimte was 
om met elkaar te overleggen. Dit 
kon doordat we voor een bewuste 
sturingsfilosofie hebben gekozen, 
waarbij we gebruikmaakten 
van zowel informele als formele 
overleggen. Daarbij was de 
insteek dat we informeel keken 
hoe we problemen samen konden 

oplossen – los van contractuele 
verantwoordelijkheden - en 
vervolgens de gekozen oplossing 
formeel ‘afhechtten’. Het contract 
stak bij dit project echt goed in 
elkaar. Daarom hadden we als 
Rijkswaterstaat besloten om 
niet binnen het contract te gaan 
rommelen. Anders gezegd, we 
hielden de voordeur dicht. Als de 
aannemer iets wilde, moest hij 
dat via de achterdeur, de infor-
mele overleggen, met ons regelen.

De informele overleggen 
gebruikten wij niet alleen om 
problemen op te lossen, maar 
ook om ze te voorkomen. Zo 
lieten we IXAS vooraf weten wat 
wij van hen verwachtten en wat 
zij van ons konden verwachten. 
We bespraken bijvoorbeeld met 
IXAS welke vragen wij beantwoord 
wilden hebben in het voorlopige 
ontwerp, het definitieve ontwerp 
en het uitvoeringsontwerp: sturen 
aan de voorkant, in plaats van 
achteraf corrigeren.

Weer een andere reden voor het 
succes is dat de technisch teams 
Civiel en TTI aan beiden zijden echt 
als één team hebben gewerkt. Dat 
heeft veel opgeleverd. Zo is TTI van 
huis uit procedureel sterker dan 
civiel en beter in staat om vooraf 
te bedenken wanneer iets goed 
is. Daarnaast zijn er op allerlei 
terreinen betere oplossingen 
gekomen, omdat we met verschil-
lende brillen naar vraagstukken 
keken en we informatie steeds vrij 
met elkaar deelden.

Dat de samenwerking goed was, 
komt natuurlijk doordat we er 
vanaf het begin enorm veel tijd en 
energie in hebben gestoken. Door 
voortdurend te blijven sturen op 
samen oplossingen zoeken, met 
elkaar in gesprek blijven en eerlijk 
en open naar elkaar zijn, is er na 

verloop van tijd een unieke cultuur 
ontstaan die zich kenmerkte door 
vertrouwen en wederzijds respect. 
Voor iedereen golden de principes 
‘we laten elkaar niet vallen’ en ‘we 
zoeken altijd samen naar een way 
out. Ondanks goede intenties, is 
het vaak niet makkelijk om dat in 
dit soort projecten vol te houden. 
De belangen zijn enorm groot 
waardoor de druk op individuen 
ook groot is. Wil je dit volhouden 
en begrip blijven houden voor de 
ander, dan moet je af en toe over 
je eigen ego heen stappen. Dan 
kan je nog steeds in het project-
belang moeilijke keuzes moeten 
maken, maar door dit open en 
met respect te doen behoud je het 
vertrouwen. Tijdens het project 
is het vertrouwen in elkaar nooit 
beschadigd geraakt en daar ben ik 
echt trots op.

Dat ik allerlei reden kan noemen, 
waarom het zo goed gelopen 
is, betekent niet dat elk ander 
project ook goed verloopt als je 
onze lessen toepast. Het zijn geen 
trucjes die automatisch tot succes 
leiden. De context van een project 
is heel belangrijk en je zal dan ook 
continue moeten kijken wat er 
op een project gebeurd, wat het 
project nodig heeft en hoe je daar 
adaptief op kan inspelen.

Tijdens het project 

is het vertrouwen 

in elkaar nooit 

beschadigd geraakt 

en daar ben ik echt 

trots op.
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HOOfdstuk 3HOOFDSTUK 3

BrANDwErENDHEID 
GAASPErDAMMErTUNNEL
In de zomer van 2017 is de bouw van de Gaasperdammertunnel volop aan de gang als de uitkomsten 
van brandproeven bij Efectis naar buiten komen: de betonmengsels die rijkswaterstaat al jaren 
voorschrijft voor brandgevoelige objecten zoals tunnels, blijken bij hevige branden veel sneller 
af te spatten* dan acceptabel is. Het gaat hierbij om de zogeheten rOK-mengsels, waarbij rOK 
staat voor rijkswaterstaat-richtlijn voor ontwerpen kunstwerken. Dit nieuws over het vroegtijdig 
afspatten van beton zorgt voor beroering in de tunnelsector en leidt tot de prangende vraag wat 
dit voor de Gaasperdammertunnel betekent. De ruwbouw van de tunnel is op dat moment voor 
ongeveer 75 procent gereed en aannemerscombinatie IXAS heeft voor de bouw van de tunnelbuizen 
betonmengsels gebruikt die sterk overeenkomen met de recent bij de brandproeven van Efectis 
geteste mengsels.

Volgens technisch manager Joop van der Velden leidde dit bij rijkswaterstaat tot vragen: “ we 
vroegen ons af of we door moesten gaan volgens het oorspronkelijk contract of een nieuwe aanpak 
moesten verzinnen. Zou het beton bij de Gaasperdammertunnel – dat sterk leek op de geteste 
betonmengsels – ook afspatten bij een hevige brand? Moesten we brandproeven gaan doen om dat 
te bepalen?”

“Na het nodige interne overleg hebben we besloten om de tunnel te laten afbouwen volgens het 
contract, zodat we de beschikbaarheidsdatum (BD) van juni 2018 konden halen. Een belangrijke 
reden voor dit besluit was dat de uitvoering op dat moment als een trein liep en we de gevolgen niet 
konden overzien als we deze rijdende trein zouden stoppen. we hadden bijvoorbeeld met IXAS een 
risicoverdeling afgesproken, waarbij IXAS onder meer verantwoordelijk was voor alle risico’s die 
samenhingen met de TTI. Door de tunnel te laten afbouwen en vervolgens alles door IXAS te laten 
testen, hoefden we die risicoverdeling niet te wijzigen. Als we het contract hadden opengebroken 
en IXAS de bouwprocessen had moeten wijzigen, waren we in een onvoorspelbaar traject terecht 
gekomen en hadden we ingewikkelde discussies gekregen als er zich problemen met de TTI hadden 
voorgedaan. Ook had IXAS ons dan aansprakelijk kunnen stellen voor allerlei gevolgschades. Los 
daarvan gaf de keuze om de tunnel eerst af te bouwen ons de tijd om het probleem te analyseren en 
een goede oplossing te zoeken.”

Frans de Kock maakt het vergelijk met Dominoday: ‘Een groot en complex werk als A9 Gaasper-
dammerweg onder het juk van een DBFM-contract kun je vergelijken met Dominoday. Vooraf zet je 
alle steentjes op hun plek en bedenk je welke route gevolgd moet worden. Tussentijds, zonder goed 
doordacht plan, hierin een paar steentjes verplaatsen vanuit het idee dat de impact wel meevalt, valt 
per definitie zwaar tegen. Je weet niet van tevoren wat het gevolg is en bent geneigd vanuit je oppor-
tunisme te denken dat je dit met elkaar wel overziet. In de praktijk blijkt bij herhaling dat dit altijd 
tegenvalt en dat het gevolg zich moeilijk laat voorspellen. Voor brandwerendheid hebben we gelukkig 
besloten niet tussentijds in te grijpen in het plan van IXAS. De uiteindelijke zoektocht naar platen 
(welke platen met welke dikte voldeden wel?), heeft ons nog bijna een jaar gekost en we waren na BD 
maar krap op tijd om aan te geven wat er daadwerkelijk aan platen moest worden ingekocht’’. 

FIGUUR 3 • VERDIENMOGELIJKHEDEN VOLGENS NED

AfPAttEN
Bij brand wordt het nog aanwezige vocht in beton in korte tijd omgezet in stoom. Dit gaat gepaard met een 

toename van het volume – en als de stoom niet via poriën kan ontsnappen – met een toename van de 

interne druk in het beton. Als deze drukopbouw te groot wordt, wordt de buitenlaag van het beton wegge-

drukt. Dit wordt afspatten genoemd. Door dit afspatten kan de laag beton rond de wapening te dun worden 

en kan het staal door de hitte zijn draagkracht verliezen. Een optie om afspatten te voorkomen, is het toevoe-

gen van kunststof PP-vezels. Deze vezels smelten bij brand en zorgen ervoor dat er kanaaltjes in het beton 

ontstaan waardoor de (gas)druk die in het beton ontstaat, kan afvloeien zonder dat het beton beschadigt.
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FIGUUR 3.1 • AANBRENGEN HITTEWERENDE BEPLATING
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Brandproeven
Van der Velden vervolgt: “Naast het besluit om de tunnel eerst af te bouwen, besloten we om brand-
proeven uit te voeren, omdat we niet zeker wisten of de gebruikte betonmengsels voldeden aan de 
geldende eisen. De tunnel moet één uur brandveilig zijn en op plekken met kruisende infra, onder 
de dienstgebouwen en de wanden naar de vluchtgang geldt een eis van twee uur brandveilig.”

Voor het onderzoek naar de hittewerendheid en de brandproeven heeft rijkswaterstaat nauw 
samengewerkt met IXAS, die hiervoor vier of vijf mensen extra heeft aangetrokken. IXAS heeft 
proefplaten gemaakt van de verschillende gebruikte rOK-betonmengsels en ook proefplaten van 
twee verschillende betonmengsels met PP-vezels. Nadat de platen drie maanden waren uitgehard 
zijn ze beproefd door Efectis. Bij de brandproeven werd al snel duidelijk dat de in de Gaasper-
dammertunnel toegepaste rOK-mengsels ook te snel afspatten. 

Nadat bleek dat de rOK-mengsels die voor de tunnel waren gebruikt niet voldeden, heeft rijks-
waterstaat brandproeven laten doen met verschillende dikten hittewerende beplating. Op deze 
manier is bepaald hoe dik het hittewerende materiaal moest zijn om te voldoen aan de brandwe-
rendheidseisen. Ook zijn brandproeven gedaan met hittewerende platen rondom een hulppost-
kast en een verlichtingsstrook om te zien of het achterliggende beton op deze manier voldoende 
beschermd is.

Contractwijziging
Op grond van de testuitkomsten heeft rijkswaterstaat een contractwijziging doorgevoerd, waarin 
IXAS is gevraagd om het dak van de wisselbaan eerder te storten dan het consortium oorspronkelijk 
had gepland. Van der Velden: “IXAS had een aanpak ontwikkeld waarbij de tunnel in twee stappen 
zou opengaan, eerst de vier hoofd- en parallelbuizen en daarna de wisselbuis. Dat betekende dat 
er twee keer een openstellingsvergunning zou moeten worden aangevraagd. Als rijkswaterstaat 
vonden we het aantrekkelijker om de wisselbaan versneld te laten afbouwen en vervolgens voor 
de hele tunnel in één keer een openstellingsvergunning aan te vragen. De contractwijziging bood 
de mogelijkheid om deze verandering door te voeren. Het belangrijkste voordeel van het versneld 
afbouwen van de wisselbaan was dat er eerder kon worden gestart met de aanleg van het park boven 
op de tunnel. 

Voor het realiseren van één uur hittewerendheid heeft Rijkswaterstaat 25 millimeter dikke Proma-
tec-T platen voorgeschreven en voor twee uur hittewerendheid 35 millimeter dikke Promatec-T 
platen. rijkswaterstaat en IXAS hebben vervolgens samen gekeken wat de handigste manier was 
om de hittewerende platen aan te brengen. Uiteindelijk hebben ze besloten om alle installaties in 
de tunnelbuizen tijdelijk te verwijderen en alleen de ledverlichtingslijnen en zoveel mogelijk van 
de hulppostkasten te laten zitten, vervolgens de hittewerende platen aan te brengen en daarna alle 
installaties weer op hun oorspronkelijk plek terug te hangen. Daarna moet IXAS alle TTI – die de 
aannemerscombinatie voor de beschikbaarheidsdatum ook al had getest – nog een keer testen. 

Van der Velden vindt het een goede beslissing om de tunnel eerst te laten afbouwen en pas daarna 
de brandwerendheid in orde te maken: ”Door het contract te wijzigen hadden we de mogelijkheid 
om een oplossing te kiezen die voor dat moment het geschiktst was. Daarbij hebben we ook opge-
nomen dat vanwege vormgeving alle bevestigingsankers op één lijn geplaatst moesten worden. Dit 
bleek in de praktijk echter tot meer zaagverlies en dus meer afval te leiden.”

Losse werkpakketten
Na BD heeft IXAS zijn werkwijze aangepast en is er een vrijwel nieuw managementteam aangesteld 
dat de focus veel meer legt op voortgangs- en kostenbewaking. Verder heeft IXAS de resterende 
werkzaamheden in stukken opgeknipt en vrijwel alle losse werkpakketten lump sum aanbesteed. 

‘Bij de brandproeven werd al snel duidelijk dat 

de in de Gaasperdammertunnel toegepaste 

ROK-mengsels ook te snel afspatten.’
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AANPAk CONVOI
Om de installaties uit de vier tunnelbuizen goed te kunnen onderscheiden heeft Convoi elke buis een andere 

kleur gegeven. Per buis kreeg elk component een uniek nummer met een sticker. Vervolgens werd elke 

buis nauwkeurig gescand in 3D om van alle componenten exact de hoekpunten te bepalen. Als volgende 

stap werd elk component gedemonteerd, gefotografeerd (om eventuele beschadigingen vast te leggen) en 

zorgvuldig ingepakt. Alle gegevens legde Convoi steeds vast met een speciale app. Per tunnelbuis werden 

de kisten met componenten tijdelijk opgeslagen in een brandvrije ruimte bij Convoi in Utrecht. Nadat de 

hittewerende platen waren aangebracht, heeft Convoi alle ingemeten hoekpunten uitgezet en deze vervol-

gens vijf centimeter tegen de rijrichting in verschoven om bij het terughangen van de componenten geen 

last te hebben van oude bevestigingsankers. Als alle hoekpunten goed waren ingemeten haalde Convoi de 

componenten in delen terug uit de opslag, pakte ze uit, bevestigde ze en meldde ze daarna als ‘gereed’ af.



HOOFDSTUK 3   BrANDwErENDHEID GAASPErDAMMErTUNNEL

39

IXAS heeft alleen de werkpakketten waarvoor het geen marktpartij kon vinden, zelf uitgevoerd. 
Een voorbeeld is de bouw van het dak van de wisselbaan. Dit dak bouwde IXAS grotendeels met het 
goedgekeurde PP-betonmengsel. Op plekken waar het PP-beton niet kon worden toegepast heeft 
IXAS standaardbeton toegepast. Op deze delen en op de al eerder gestorte delen van het dak heeft 
IXAS brandwerende platen laten aanbrengen. Voor het aanbrengen van de hittewerende platen in 
de vijf tunnelbuizen schakelde IXAS het Duitse bedrijf Kaefer in en voor het demonteren en weer 
installeren van alle installaties het gespecialiseerde verhuisbedrijf Convoi. 

wijnand Mellegers, tussen juli 2018 en oktober 2019 EPCM-directeur van IXAS, is positief over 
de nieuwe werkwijze en het opknippen van de werkzaamheden in losse werkpakketten, iets dat 
paste in de fase van het project vanwege de grote hoeveelheid repeterend en specialistisch werk: 
“Ik ben gecharmeerd van het opdelen van de rest van het project in losstaande werkpakketten. 
Een aanpak met werkpakketten is strakker te managen en veel overzichtelijker. Ook is direct per 
werkpakket de balans op te maken of er geld is verdiend of niet. Verder neemt het aantal financiële 
verrassingen hierdoor fors af. Zo word je nu niet meer verrast door marktprijzen uit een tenderfase 
die achterhaald blijken te zijn. En doordat we de werkpakketten lump sum in de markt hebben gezet 
hebben we het risico van ‘in regie werken’ fors gereduceerd. Ook het risico dat er lang restpunten 
open blijven, omdat onderaannemers lang regie-uren kunnen blijven schrijven, is hierdoor flink 
afgenomen. Verder is deze nieuwe werkwijze nauwelijks van invloed op de relatie met rijkswater-
staat. Natuurlijk zijn er niet alleen maar voordelen. Zo is het grootste risico natuurlijk het verlies 
van integraliteit, een risico dat we nu konden lopen, maar dat we bij de realisatie van de tunnel 
onacceptabel vonden.”

Kaefer en Convoi waren tijdens de werkzaamheden voor het hittewerend maken van de tunnel 
grotendeels gelijktijdig bezig. Om te zorgen dat beide bedrijven geen hinder van elkaar onder-
vonden, plande IXAS de werkzaamheden op zo’n manier, dat ze zo min mogelijk tegelijk in een 
tunnelbuis aan het werk waren. In de praktijk betekende dit dat Convoi meestal eerst alle installaties 
in een tunnelbuis demonteerde, inpakte en vervolgens tijdelijk opsloeg. Daarna bracht Kaefer de 
hittewerende platen aan, waarna Convoi alle TTI weer op de oorspronkelijke plekken monteerde.

Grondige voorbereiding
Voordat Convoi daadwerkelijk begon met de logistieke klus van demonteren, inpakken, opslaan 
en weer installeren van de installaties, heeft het bedrijf grondig nagedacht over de meest geschikte 
werkwijze. “Het was mijn taak om na te denken hoe we ons ‘werktreintje’ goed kunnen laten 
lopen”, vertelt Maikel rijcken van Convoi. “Dat kostte een paar weken. Toen ik onze aanpak op 
papier had, heb ik onze medewerkers goed het hoe en waarom ervan uitgelegd. Vervolgens hebben 
we enkele proefmoten gedaan waarbij we de vastgelegde aanpak strikt hebben gevolgd. Dat hebben 
we gedaan om te testen of de bedachte werkwijze in de praktijk goed werkt. Op basis van de 
ervaringen met deze proefmoten, hebben we de aanpak nog op bepaalde punten aangepast. Denk 
aan de toepassing van iets langere ankers voor het terughangen van specifieke installaties.”

rijcken vervolgt: “ Tempo en kwaliteit monitorden we met een eigen app. Daarin noteerden we 
alle werkzaamheden, bijvoorbeeld welke componenten we op een dag hadden gemonteerd. Verder 
waren we er voortdurend op gericht om onze doelen te halen. we staken bijvoorbeeld veel energie 
in het betrokken houden van al onze mensen. we herhaalden regelmatig de doelen en stimuleerden 
ons personeel om deze doelen te halen. Ook gaven we complimenten, haalden we af en toe broodjes 
op kosten van de zaak en zorgden we continu voor voldoende koffie en koeken. Verder probeerden 
we zoveel mogelijk rust te creëren, zorgden we voor variatie in de werkzaamheden en maakten we 
elkaar niet gek met onmogelijke planningen.“

“Het lastige was dat er veel verschillende componenten en bevestigingswijzen waren”, stelt rijcken. 
“Die waren allemaal nauwkeurig en helder beschreven in een dik pakket werkinstructies, maar 

‘Op basis van de ervaringen met de 

proefmoten, hebben we de aanpak nog op 

bepaalde punten aangepast.’
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AANPAk kAEfER
Voor het aanbrengen van de hittewerende platen werkte Kaefer met verhoogde platforms die over rails door 

de tunnelbuizen konden rijden. Op elk platform werkte een ploeg die de platen monteerde. De platforms 

waren groot genoeg om de ploeg voldoende werkruimte te bieden en om er een forse voorraad platen en 

bevestigingsmaterialen te kunnen opslaan. De platforms waren iets breder dan de helft van de tunnel, zodat 

er nog een vrachtwagen langs kon rijden. Op plekken waar de ventilatoren hangen, is de tunnel 0,7 meter 

hoger. Om op deze plekken platen te kunnen aanbrengen, had Kaefer ook enkele hogere platforms. Voor 

het aanbrengen van de platen tegen het plafond van de tunnelbuizen gebruikte Kaefer hydraulische robots, 

waarmee de grote en ruim honderd kilo zware platen tegen het plafond konden worden geplaatst. Vervolgens 

boorde een medewerker gaten voor de bevestigingsankers en bracht deze aan. Voor de platen op de wanden 

gebruikte Kaefer in eerste instantie ook de robot. Al snel bleek dat dit relatief veel tijd kostte, waarna de 

ploegen besloten om steeds met twee man een plaat op de gewenste plek te tillen, waarna een derde de 

ankers aanbracht.
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voor de dagelijkse praktijk is zo’n dik pakket niet praktisch. Daarom hebben we per plaatdikte een 
‘bevestigingsmatrix’ ontwikkeld, een vereenvoudigde montage-instructie. Monteurs konden zo 
eenvoudig zien hoe ze een bepaalde camera, een luidspreker of een pictogrambordje moesten aan-
brengen. De bevestigingsmethoden zijn overigens door IXAS en Hilti vastgesteld.”

De manier waarop Convoi de werkzaamheden heeft aangepakt, heeft Mellegers’ ogen geopend: 
“Het heeft me overtuigd dat je als inschrijvende partij niet alles zelf moet willen doen. Met Convoi 
– dat gespecialiseerd is in complexe verhuizingen van industriële bedrijven – hebben we vers bloed 
in de sector gehaald. Verfrissende partijen met andere werkwijzen zoals Convoi heb je nodig. Zulke 
partijen kunnen prima lump sum werken en hebben veel te bieden. Zo heeft Convoi in een week in 
negenhonderd meter tunnel alle TTI weer teruggeplaatst. Natuurlijk hebben ze daar wel even voor 
moeten oefenen, maar vervolgens kunnen ze het wel.”

Mellegers vervolgt: “Convoi werkt heel professioneel en pakt dingen doordacht en gepland aan. 
Ze hebben alles gedigitaliseerd en netjes geordend. Dat krijgen wij als bouwers vooralsnog niet 
voor elkaar. Verder zie je dat ze ook echt leren van eerdere projecten en die lessen benutten bij 
volgende werken.” 

rijcken beaamt dat goed nadenken cruciaal is voor het gespecialiseerde verhuiswerk van Convoi: 
“Aangezien we bijna altijd in complexe omgevingen werken, moeten we wel. Maar dat is zeker niet 
de enige reden. Als je van tevoren goed nadenkt hoe je handelingen op een slimme manier kunt 
uitvoeren, kun je zorgvuldig werken en bijvoorbeeld voorkomen dat je schade veroorzaakt. Vooraf 
kost dat wat meer tijd, maar tijdens de uitvoering verdien je die tijd ruimschoots terug.” 

Van der Velden: “De opgave was enorm. Er moesten ruim zesduizend installaties – denk aan camera’s, 
ventilatoren, matrixborden, contourverlichting, bordjes en luidsprekers – die in de tunnelbuizen 
hingen worden gedemonteerd en, nadat de hittewerende platen waren aangebracht, weer worden 
gemonteerd. Bovendien moesten al die installaties twee keer worden verhuisd; één keer vanuit de 
tunnel naar een opslag en één keer weer terug naar de tunnel. Convoi heeft deze logistieke opgave 
zeer efficiënt uitgevoerd. Als Rijkswaterstaat hadden we er geen omkijken naar.”

Al doende leren
De voorbereiding van Kaefer was minder uitgebreid dan die van Convoi. Gezien de enorme hoe-
veelheid hittewerende platen die in de Gaasperdammertunnel moest worden aangebracht, werkte 
Kaefer met allerlei onderaannemers. Voorafgaand aan het werk hebben deze onderaannemers in 
Duitsland een training gekregen om te leren werken met een hydraulische robot die bij de Gaasper-
dammertunnel werd toegepast. Vervolgens werden de onderaannemers in de eerste tunnelbuis aan 
het werk gezet. Daarbij ging Kaefer ervan uit dat de ploegen gedurende een leerperiode van twee 
weken al doende door zouden krijgen hoe ze de gewenste productie (ruim drie vierkante meter 
per persoon per uur) konden halen. Daarnaast liet Kaefer teams die een lage productie draaiden, 
kijken naar de werkwijze van teams die de hoogste productie haalden, in de hoop dat de mindere 
teams deze werkwijze zouden overnemen. Verder werd een soort competitie tussen de teams geor-
ganiseerd, waarbij elke dag per team het aantal gemonteerde vierkante meters beplating bekend 
werd gemaakt. Ondanks deze verschillende maatregelen duurde het zes in plaats van twee weken 
voordat de geplande weekproductie van achtduizend vierkante meter werd gehaald.

Axel Fischbach van Kaefer had niet verwacht dat het zo lang duurde voordat de ploegen de geplande 
weekproductie haalden: “Het effect van de training voor de onderaannemers in Duitsland was kleiner 
dan we hadden gehoopt. Onder meer omdat we tijdens het werk veel verloop hadden onder het 
personeel. Achteraf gezien was het beter geweest om hier op locatie te trainen en gebruik te maken 
van een specifieke trainingsplek in de tunnel, onder andere omdat we hier met grotere en zwaardere 
platen moesten werken. Verder denk ik dat het bij ‘complexere’ projecten zoals de Gaasperdammer-
tunnel het beste is om vooraf eerst een week intensief te leren. Een goede voorbereiding betaalt zich 
namelijk terug.”

‘Het effect van de training voor de onderaannemers in 

Duitsland was kleiner dan we hadden gehoopt.’
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FIGUUR 3.2 • HET INPAKKEN VAN DE TUNNELTECHNISCHE INSTALLATIES
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Terugkijkend zou Fischbach een aantal dingen anders hebben gedaan: “Bij dit soort werken moet 
iedereen in je team een ‘projectgevoel’ krijgen, je moet je opdrachtgever goed begrijpen en een 
relatie met hem opbouwen. Daar hadden we meer de tijd voor moeten nemen. we hadden nadruk-
kelijker voordat het werk begon alles moeten bespreken: Hoe gaan we het doen? wat kunnen we 
verwachten? Hoe werkt de opdrachtgever? wat dat aangaat zou een ‘preview’ zinnig zijn. Zeker 
omdat er ook culturele verschillen zijn. In Duitsland is alles hiërarchischer dan hier, de baas is bij 
ons de baas en als er snel beslissingen genomen moeten worden, gaan we niet discussiëren wat 
de beste oplossing is. In Nederland geeft iedereen over vrijwel alles zijn mening. Daar moet je als 
buitenlander aan wennen.”

Fischbach: “Door vooraf goed te investeren in het team van opdrachtgever en opdrachtnemer ont-
staat er vertrouwen en verlopen alle contacten soepeler. Als ik het over zou mogen doen, zou ik daar 
meer tijd in investeren. Bij normale projecten is dat minder nodig, maar hier was dat heel belangrijk. 
Zo merkte ik bijvoorbeeld pas na een tijdje dat Kaefer Nederland anders werkt dan wij. Verder hadden 
we ook nog eens veel onderaannemers die sterk van elkaar verschilden in de kwaliteit van de werk-
zaamheden en de productiecapaciteit.”
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Frans de Kock is sinds 

2014 projectmanager A9 

Gaasperdammerweg bij 

Rijkswaterstaat. Samen 

met Peter Schouten was hij in 

2015 bij de eindpresentatie 

van de evaluatie van het 

project Sluiskiltunnel. Daar 

hoorden zij welke aanpak en 

maatregelen belangrijk waren 

geweest voor de succesvolle 

afronding van het project. Een 

mooi verhaal vonden De Kock 

en Schouten, maar zou het niet 

nog mooier zijn om ervaringen 

en lessen al tijdens het project 

te verzamelen en niet pas 

achteraf, na afronding van het 

project? Daarom besloten zij al 

in de beginfase van het project 

een kennistraject met het COB 

te starten.

Terugkijkend op het project heb ik 
veel lessen geleerd. Een belangrijke 
is dat IXAS een ontzettend integere 
organisatie is. Vanaf het begin van 
het project hebben we samen een 
cultuur van vertrouwen gecreëerd en 
waren we er voor elkaar. Dat is echt 
bijzonder!

In de dialoogfase was er duidelijk een 
klik tussen Rijkswaterstaat en IXAS 
en dat komt voor een belangrijk deel 
op het conto van IXAS. De combina-
tie had de aanbestedingsfase goed 
voorbereid en grondig nagedacht 
over de manier waarop ze het project 
wilden aanpakken. IXAS wilde met 
haar vernieuwende aanpak – waarbij 
de nadruk ligt op samenwerking 
tussen opdrachtnemer en opdracht-
gever – het verschil maken en dat viel 
bij programmadirecteur Hans Ruijter 
van SAA in goede aarde.

Ruijter wilde het met zijn filosofie 
van ‘dienend opdrachtgeverschap’ 
ook anders. Bij dienend opdracht-
geverschap gaat het om een goede 
onderlinge relatie en open kaart 
spelen. Ruijter besefte dat een 
dergelijke werkwijze om medewerkers 
vraagt die daarvoor open staan en er 
met passie ‘in willen gaan’. Hij heeft 
daar slim mensen op uitgekozen 
en heeft het lef gehad om hen veel 
tijd en energie te laten investeren in 
de samenwerking met IXAS en een 
gezamenlijke cultuur. Dat heeft goed 
uitgepakt. Zo zijn er veel goede com-
binaties ontstaan tussen de mensen 
uit het IPM-team van Rijkswaterstaat 
en het IXAS-team.

Daarnaast zat er in het team van 
Rijkswaterstaat gruwelijk veel erva-
ring. Dit zorgde ervoor dat we de 
hele tijd konden blijven voorlopen op 
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het ontwerp- en bouwproces. We 
vroegen ons voortdurend af ‘wat 
komt eraan? ‘en ‘wat moeten we 
doen om te garanderen dat IXAS 
door kan gaan?’ Deze faciliterende 
houding vloeide voort uit onze 
gemeenschappelijke cultuur om 
samen het project tot een succes 
te maken, elkaar te helpen en 
samen oplossingen te zoeken voor 
problemen. Onze intentie was om 
het mooiste project te maken en 
ook IXAS ging voor kwaliteit en een 
goed eindresultaat. Zo had EPCM- 
directeur Peter Schouten van IXAS 
twee motto’s: ‘whatever it takes’ en 
‘best for project’.

Doordat we veel energie hebben 
gestoken in een gemeenschappe-
lijk cultuur en samenwerking, zijn 
we heel hoog ingestapt en zaten 
we op een roze wolk. Dat heeft er 
volgens mij voor gezorgd dat we de 
uitvoeringsfase redelijk goed zijn 
doorgekomen. We hebben onze 
prettige samenwerking en cultuur 
tot het laatste moment weten vast 
te houden, onder andere omdat 
we allebei ervan overtuigd waren 
dat we het niet konden maken om 
het project mis te laten gaan. We 
zijn elkaar blijven opzoeken, blijven 
bellen en blijven vertrouwen, ook 
als er dingen niet goed gingen. 
Samenwerken gaat alleen goed 
als je bereid bent om in elkaar te 
investeren en daar hoort af en toe 
ruzie maken bij. Je moet er echt 
voor gaan ook als het daarbij soms 
knalt. Samenwerking is wat dat 
betreft een kwestie van storming, 
norming and performing.

Onze overlegstructuur met infor-
mele en formele overleggen heeft 
zeker bijgedragen aan de succes-
volle samenwerking. Als het klapte 
aan de ene overlegtafel, was er 
altijd nog de andere tafel waar een 
gesprek mogelijk was. Daarnaast 

moet je ook bereid zijn en het ver-
mogen hebben om je in de ander 
te verplaatsen. Ik heb bijvoorbeeld 
elke twee weken met SPC-directeur 
Martien Heijmans afgesproken, 
niet alleen om over het werk te 
praten, maar ook over persoonlijke 
dingen. Ook dat draagt bij aan een 
cultuur van vertrouwen.

Hoewel ik heel tevreden terugkijk 
op het project zijn er ook dingen 
die ik liever niet had gehad. Zo 
vind ik het vervelend dat IXAS 
ondanks het mooie werk dat ze 
hebben verricht, te maken heeft 
met een tegenvallend financieel 
resultaat. Verder had ik graag 
vermeden dat we mensen bij IXAS, 
maar ook bij ons, bijna de vernie-
ling in hebben geholpen. De span-
ning om de beschikbaarheids-
datum te halen was zo groot, dat 
mensen bijna omvielen. Ik heb dat 
toentertijd niet zien aankomen en 
denk dat we dat veel meer hadden 
moeten benoemen. Tegelijkertijd 
ben ik er ook van overtuigd dat je 
een harde deadline nodig hebt om 
dit soort complexe projecten voor 
elkaar te krijgen.

Na de beschikbaarheidsdatum 
zijn allerlei mensen bij ons en 
bij IXAS vertrokken naar andere 
projecten en moesten we echt met 
een andere groep verder. Met de 
nieuwe teams hebben weer diverse 
sessies gehad over samenwerking, 
vertrouwen en openheid en tot 
mijn verrassing hebben we ook 
met deze groep het RIXWAS-ge-
voel weten te vinden. Samen zijn 
we vervolgens het traject richting 
openstelling ingegaan.

Dat traject heeft veel van ons 
gevraagd. Na het halen van de 
beschikbaarheidsdatum hadden 
we het gevoel dat we de eindstreep 
bijna hadden bereikt. Door het 

brandwerendheidstraject keerden 
we echter weer helemaal terug naar 
de uitvoering. Vervolgens moesten 
we alles weer gaan testen en pas 
daarna konden we aan de laatste 
fase beginnen waarin we alles in 
gebruik moesten nemen. Die fase 
verliep niet zonder slag of stoot. Zo 
hebben we de openstelling twee 
keer moeten uitstellen, wat frustre-
rend was voor alle mensen die zich 
met bloed, zweet en tranen hadden 
ingezet.

Verder kwam ik er in deze fase 
achter dat we de verkeerscen-
trale ergens in het traject zijn 
kwijtgeraakt. De goede relatie en 
het gevoel dat we samen proble-
men konden oplossen, is op een 
bepaald moment verdwenen. Ik 
heb dat te laat doorgehad. Het 
niet meer goed ‘aangehaakt’ zijn 
van de verkeerscentrale uitte zich 
in eerste instantie in heel veel 
inhoudelijke opmerkingen. Uit-
eindelijk denk ik dat het ‘afhaken’ 
vooral te maken heeft met ‘eige-
naarschap’. Bij de verkeerscentrale 
voelde niet iedereen zich ‘senang’ 
bij de Gaasperdammertunnel, 
onder andere omdat men vreesde 
dat deze tunnel lastig te bedie-
nen zou zijn. Daardoor nam de 
betrokkenheid af en verdween 
de oplossingsgerichtheid die er 
eerder wel was. Voor mij is dit een 
heel leerzame ervaring. Het laat 
zien dat je niet alleen de inhoud 
op orde moet hebben, maar ook 
continu moet zorgen dat alle 
belanghebbenden ‘aangehaakt’ 
zijn en ‘ervoor willen gaan’.

Onze intentie was 

om het mooiste 

project te maken.
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Een van de positieve aspecten van 
het project zijn de goede relatie 
en samenwerking tussen IXAS en 
Rijkswaterstaat, zowel op project- 
als managementniveau. We hebben 
daar al in de tenderfase veel tijd 
en energie gestoken. Als voorzitter 
van de board heb ik bijvoorbeeld 
frequent gesprekken gevoerd met 
Hans Ruijter, programmadirecteur 
van het programma Schiphol-
-Amsterdam-Almere (SAA), ook 
als er geen echte bespreekpunten 
waren. Als je elkaar kent en elkaars 
problemen begrijpt, kun je knel-
punten in een vroeg stadium 
oppakken en potentiële conflicten 
voorkomen.

Wat ik betreur, is dat we geen winst 
op het project hebben geboekt. Daar 
zijn diverse redenen voor. Al tijdens 
de tenderfase hebben we allerlei 

risico-inventarisaties gemaakt, 
maar uiteindelijk is het grootste 
risico dat je bepaalde risico’s niet 
ziet. Bij dit soort grote complexe 
projecten gebeurt dat vaak. Onder 
andere omdat Rijkswaterstaat de 
EMVI-plannen steeds belangrijker 
is gaan vinden. Op zich is EMVI 
mooi, omdat het je de kans biedt 
je te onderscheiden van andere 
aanbieders, maar tegelijkertijd 
zijn hierdoor steeds meer risico’s 
verschoven naar de aannemerij. Bij 
aanbestedingen brengt Rijkswater-
staat al zijn eigen risico’s in kaart en 
vraagt vervolgens aan de aanbieders 
hoe ze deze risico’s goed denken te 
beheersen. Aannemers gaan hier 
grif op in, omdat ze hiermee een 
hogere EMVI-score kunnen halen. 
Ook wij hebben dat gedaan. Dat kan 
misgaan, omdat je alles te veel door 
een roze bril bekijkt en werkzaam-
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heden of maatregelen gunstiger 
inschat dan ze in de praktijk 
blijken te zijn.

Ik ben bij dit soort complexe 
projecten voorstander van DBFM-
-contracten, maar zou wel graag 
zien dat opdrachtgevers aangeven 
dat ze de oplevering niet voor een 
bepaalde datum willen. Daarmee 
kunnen ze voorkomen dat aanne-
mers zo snel gaan bouwen – en  
IXAS is daar een goed voorbeeld 
van – dat er eigenlijk geen tijd 
overblijft om tegenvallers op te 
vangen. Voor aannemers is het 
aantrekkelijk om de bouwperiode 
te minimaliseren, omdat een 
kortere bouwperiode betekent dat 
je minder lang geld hoeft te lenen. 
Daardoor zijn je kosten lager en 
kun je het project binnenhalen.

Dit voordeel gaat wel gepaard met 
allerlei risico’s. Je ziet bijvoorbeeld 
dat steeds vaker wordt afgeweken 
van de normale ontwerp en engi-
neeringprocedure. De gebruike-
lijke aanpak – die ook in de WWAT 
is voorgeschreven –  is dat je een 
ontwerpfase volledig afrondt, 
voordat je aan de volgende begint. 
Doe je dat niet – en dat is ook bij 
dit project gebeurd – dan loop 
je het risico dat je te snel al met 
de volgende fase begint, je geen 
integraal verhaal meer hebt en 
je daar vervolgens te laat achter 
komt. Dat zorgt er onder andere 
voor dat veel onder hoge tijdsdruk 
moet worden gedaan en er veel 
meer lastminuteacties nodig zijn, 
waardoor de kans op fouten veel 
groter wordt.

Bij een project als dit is ‘bouw-
baarheid’ een van de grootste 
problemen. De voornaamste reden 
is niet zozeer een gebrek aan hoog-
gekwalificeerde mensen, maar dat 
deze mensen niet worden ingezet 
tijdens de tenderfase. Tijdens deze 

fase werken vooral ‘halfwas’ mede-
werkers en pas tijdens de bouw 
worden de experts ingeschakeld. 
Deze experts stellen vervolgens 
dat de ontwikkelde plannen niet 
kloppen of niet kunnen worden 
gebouwd. Daarom pleit ik ervoor 
dat je al tijdens de tender een 
team met goede mensen inzet en 
zorgt dat ditzelfde team ook de 
bouw doet. Ondanks alle afspraken 
hierover met onze partners en 
mooie projectdoelstellingen, zoals 
stick to the people, is dit ook hier 
niet goed gelukt.

Het is ook belangrijk dat de 
projectdirecteur in ieder geval 
een technical director onder zich 
heeft die verantwoordelijk is voor 
ontwerp én uitvoering. Deze tech-
nisch directeur moet de integrali-
teit tussen ontwerp en uitvoering 
borgen en is dus verantwoordelijk 
voor de engineering, de hulpcon-
structies en de uiteindelijke bouw. 
De projectdirecteur kan deze 
verantwoordelijkheid er niet bij 
hebben, omdat hij vooral bezig is 
met de klant en de aansturing van 
safety manager, hire manager en 
bijvoorbeeld business manager. 
Dat we geen technisch directeur 
hadden, is denk ik de grootste 
fout die we hebben gemaakt. 

Ik denk dat dit het eerste tunnel-
project is waar de TTI redelijk 
onder controle was. We hebben 
daar ook de nodige waardering 
voor gekregen. Tegelijkertijd is 
dit ook een onderdeel dat tot 
veel spanning tussen IXAS en 
Rijkswaterstaat heeft geleid. 
Natuurlijk was de TTI niet zo 
perfect als we hadden gedacht, 
maar wel goed, zeg 95 procent op 
orde. Het probleem was vooral dat 
Rijkswaterstaat honderd procent 
verlangde, zonder dat iedereen 
daar open over was.

In grote lijnen ben ik positief over 
het project, maar ik heb ook enkele 
kritiekpunten. Zo vind ik dat Rijks-
waterstaat van goede wil is, maar 
ontzettend veel problemen heeft 
om te kijken wat ze zelf kan veran-
deren. Er is weinig zelfreflectie en 
openheid. Ze vindt bijvoorbeeld 
dat ze nooit iets fout doet. Dat 
verbaast me, want volgens mij 
maakt iedereen weleens fouten. 
Maar Rijkswaterstaat kan of durft 
fouten niet toe te geven. En omdat 
die cultuur zo is, bouwt ze zeker-
heid op zekerheid. Tien mensen 
moeten ja hebben gezegd voordat 
de baas ook ja zegt.

Verder vind ik het IPM-model een 
ongewenste organisatievorm. Zo 
is bij dit model de gesprekspartner 
van de projectdirecteur van de 
opdrachtnemer niet de project-
directeur van de opdrachtgever, 
maar diens contractmanager. 
Daardoor zit de projectdirecteur 
van de opdrachtnemer, die niet 
alle ins and outs van het contract 
kent, te praten met een jurist die 
juist heel goed op de hoogte is van 
het contract. Dat is een moeizame 
constructie, omdat ze inhoudelijk 
op een verschillende golflengte 
zitten. En door deze constructie 
worden projecten primair via de 
juridische lijn behandeld. Gelukkig 
is dat bij dit project soepeler 
gegaan,  doordat Frans de Kock en 
Helen Miley, als projectmanager 
en contractmanager, onderling 
goede afspraken hadden gemaakt.

Het grootste risico 

is dat je bepaalde 

risico’s niet ziet.
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HOOFDSTUK 4   VAN BOUwEN NAAr BEHEEr EN ONDErHOUD

HOOfdstuk 4HOOFDSTUK 4

VAN BOUwEN NAAr BEHEEr EN 
ONDErHOUD
Het project A9 Gaasperdammerweg is aanbesteed via een DBFM-contract. Hierin is vastgelegd dat 
aannemerscombinatie IXAS de tunnel niet alleen ontwerpt, bouwt en financiert, maar de eerste 
twintig jaar na oplevering – dus tot 2038 – ook beheert en onderhoudt. Dit hoofdstuk kijkt naar de 
overdracht van de tunnel van de projectorganisatie van rijkswaterstaat GPO (Grote projecten en 
onderhoud) naar rijkswaterstaat west-Nederland Noord (wNN) en PPO (Programma’s, projecten 
en onderhoud), die namens wNN het beheer en onderhoud van de tunnel overneemt.

Onderhoud in het ontwerp
Terugkijkend op het project blijkt IXAS heel bewust te hebben geanticipeerd op de contractuele 
verplichting om na oplevering twintig jaar te zorgen voor het beheer en onderhoud van de Gaasper-
dammertunnel. Zo nam de aannemerscombinatie vanaf de allereerste fase van de planvorming 
beheer en onderhoud mee. Om te zorgen dat dit goed gebeurde, had IXAS beheer en onderhoud 
organisatorisch direct goed geborgd. Zo was de positie van assetmanager in het management-
team gelijkwaardig aan die van de ontwerp- en uitvoeringsmanager. Dat bood de assetmanager 
de mogelijkheid om te zeggen dat hij het met een ontwerpkeuze niet eens was vanwege nadelige 
gevolgen tijdens de beheer- en onderhoudsfase. En doordat hij op hetzelfde hiërarchische niveau 
stond als de ontwerp- en uitvoeringsmanager, konden ze vervolgens met elkaar in gesprek gaan en 
op basis van argumenten een keuze maken. 

Dit soort dialogen heeft er onder andere toe geleid dat IXAS alle actieve componenten van de 
tunneltechnische installaties heeft ondergebracht in de dienstgangen en niet, zoals meestal 
gebeurt, in de verkeersbuizen. Daardoor kan vrijwel al het onderhoud worden uitgevoerd zonder 
hinder voor het verkeer. Alleen voor het vervangen van zaken als ledlampen of camera’s moeten 
monteurs nog in de verkeersbuis zijn. Ook heeft IXAS alle systeemkasten op een rij buiten de 
tunnel geplaatst en zogeheten terugsteekhavens in de vangrail gecreëerd zodat monteurs er altijd 
eenvoudig en op veilige wijze bij kunnen. Verder heeft IXAS zoveel mogelijk integrale contracten 
met leveranciers afgesloten, waarin is vastgelegd dat zij niet alleen hun producten dienen te leve-
ren, maar ook twintig jaar moeten zorg dragen voor het onderhoud ervan. Dat geldt onder andere 
voor het beheer van de besturing en software. Doordat de betreffende leverancier alles zelf heeft 
gebouwd, weet hij ook goed welke onderdelen aandacht vragen.

Lichtgekleurd asfalt
Een ander voorbeeld waarbij argumenten op het gebied van beheer en onderhoud sterk hebben 
meegeteld bij een ontwerpbesluit betreft de kleur van het asfalt in de tunnel. In de tenderfase ver-
moedde IXAS al dat in de tunnel een lager verlichtingsniveau mogelijk zou zijn als er licht in plaats 
van zwart asfalt zou worden toegepast. Simpelweg omdat lichtgekleurd asfalt meer licht reflecteert. 
En aangezien van het totale energiegebruik van een tunnel ongeveer zeventig procent voor rekening 
komt van de tunnelverlichting, zou een lager verlichtingsniveau gedurende twintig jaar tot een 
forse besparing moeten leiden. 

In eerste instantie reageerden andere partijen, zoals asfaltleveranciers en een verlichtingsexpert 
en rijkswaterstaat, afwijzend. Dat weerhield IXAS er niet van om de mogelijkheid van lichtge-
kleurd asfalt nader te onderzoeken en een praktijkproef te doen. De aannemerscombinatie kocht 
een partij wit vuursteen uit Noorwegen en maakte hiermee verschillende asfaltmengsels. Met deze 
mengsels legde IXAS drie verschillende proefvakken aan in een van de tunnelbuizen. Vervolgens zijn 
allerlei metingen gedaan. Zo bepaalde IXAS de reflectiewaarden, de stroefheid van het wegdek en 
de gevoeligheid voor slijtage. Uit deze metingen bleek dat de stroefheid en slijtagegevoeligheid van 
de asfaltmengsels voldeden aan de normen en de reflectiewaarden aanmerkelijk hoger waren. Op 
grond van deze uitkomsten heeft IXAS in overleg met rijkswaterstaat besloten om lichtgekleurd 
asfalt in de tunnelbuizen toe te passen. De meerkosten hiervan staan niet in verhouding tot de 
kostenbesparing die in twintig jaar kan worden terugverdiend op de elektriciteitsrekening. 

FIGUUR 4 • VERDIENMOGELIJKHEDEN VOLGENS NED
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RIXWAs-GEVOEL
Al vrij snel na de start van het project A9-Gaasperdammerweg hebben de projectorganisatie van Rijks-

waterstaat en IXAS een vorm van samenwerken ontwikkeld die door betrokkenen wordt getypeerd met 

het ‘RIXWAS-gevoel’. Pieter Teeuw van IXAS: “RIXWAS gaat om samenwerking, open en eerlijk met elkaar 

omgaan, alles bespreekbaar houden en samen streven naar de beste oplossing voor het project”. 

Frans Meijer, technisch manager en opvolger van Joop van der Velden vult aan: “Het is een samenwerkings-

vorm waarbij we als opdrachtnemer en opdrachtgever open met elkaar omgaan, elkaar helpen om tot het 

beste projectresultaat te komen, alles wat er gebeurt met elkaar bespreken en oog houden voor elkaar, voor 

mensen en voor elkaars belangen, ook als die tegenstrijdig zijn.”
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Beheer- en onderhoudsteam
Ook op een andere manier anticipeerde de aannemerscombinatie op de zorg voor het beheer en 
onderhoud: in een vroeg stadium richtte IXAS een beheer- en onderhoudsteam op. Deze keuze 
maakte het al tijdens de bouw mogelijk om elk onderdeel dat gereed was, intern over te dragen aan 
dit team. Joop van der Velden, technisch manager bij rijkswaterstaat, zegt over deze werkwijze: 
“Bij projecten zie je vaak dat er een aparte onderhoudspartij is die los staat van de bouwer. Bij IXAS 
zit alles in één organisatie en is er geen scheiding tussen bouw en onderhoud. Ik vind dat een groot 
voordeel. De partijen die bouwen, zijn ook allemaal betrokken bij het onderhoud. Dat zorgt ervoor 
dat je geen kennis en ervaring verliest. Bij dit project loopt het beheer- en onderhoudsteam al jaren 
mee en voert al die tijd al onderhoud uit aan het bestaande areaal. Ondertussen krijgt het er elke keer 
een stukje nieuw areaal bij. En omdat een deel van het bouwteam is overgegaan naar het beheer- en 
onderhoudsteam weet dit laatste team ook goed wat er bij komt.” 

Tijdelijk beheer
Sinds het begin van het project is de projectorganisatie van rijkswaterstaat GPO verantwoordelijk 
voor het tijdelijke beheer van de tunnel en de directe omgeving. Op de geplande voltooiingsdatum, 
16 december 2021, draagt de projectorganisatie het beheer van de tunnel formeel over aan rijks-
waterstaat west-Nederland Noord (wNN) en het beheer van het park bovenop de tunnel aan de 
gemeente Amsterdam. wNN draagt het vervolgens weer over aan PPO. Op dat moment dient alles 
gereed te zijn en volop in onderhoud. 

Om dat te realiseren heeft IXAS sinds de openstelling van de eerste tunnelbuizen op allerlei fronten 
hard gewerkt. Zo is, na intensief overleg met de gemeente, een ander drainagesysteem op het dak 
van de tunnel aangelegd dan oorspronkelijk bedacht (zie ook HOOFDSTUK 5). Hiervoor is gekozen om 
ervoor te zorgen dat het voor de parkbeplanting niet te droog, maar ook vooral niet te nat wordt. 
Om ervoor te zorgen dat de aangebrachte grond op het tunneldak kwalitatief geschikt is, zijn eerst 
op een groot deel van het dak diepwortelende kruiden ingezaaid. Alle kruisende fietspaden en 
parkbruggen zijn in 2021 gerealiseerd en het onderliggende wegennet is aangepast. IXAS heeft 
daarnaast ten oosten van het dienstgebouw Oost een zonnepark aangelegd als onderdeel van het 
verduurzamen van de Gaasperdammertunnel.

Vera van Engen-Beukeboom (manager projectbeheersing sinds de openstelling) zegt hierover: “Als 
voorbereiding op de overdracht van de tunnel lopen mensen van PPO al sinds eind 2020 mee, zodat 
er een overdrachtsperiode van ongeveer een jaar is. Hierbij verandert de rol van de medewerkers van 
PPO in de loop van de tijd: in het begin kijken ze alleen mee, vervolgens gaan ze meedoen en de laatste 
maanden gaan ze alles zelf doen en kijkt de projectorganisatie mee. Gedurende dit overdrachtsjaar 
gaan de mensen na hoe ze alles kunnen inregelen op hun systemen. Eind 2021 hebben we op deze 
manier alles informeel overgedragen en kan de formele overdracht plaatsvinden.’ 

Dennis Blom vertegenwoordigt wNN als toekomstig beheerder. Hij heeft al verschillende over-
drachten meegemaakt van SAA-projecten en voorziet geen problemen: “ we gaan een jaar mee-
kijken, meedoen en zelf doen. Daarna zou de overdacht niet veel meer moeten zijn dan een wisseling 
van projectbeheerders, waarbij er continuïteit is van systematieken en gegevensbronnen.” 

Blom geeft aan de ervaringen bij de eerdere SAA-overdrachten te benutten. Als voorbeeld noemt 
hij de overdrachtsprotocollen: “Iedere projectorganisatie kent de omgeving goed. Daarom hebben 
we in de protocollen opgenomen om zorgvuldig te kijken welke specifieke afspraken er met de 
omgeving zijn gemaakt en welke risico’s er zijn voor de beheerder. Vaak zijn overdrachtsperiodes 
heel kort, slechts enkele weken lang. Bij het project A1/A6 hebben we afgesproken om voor de 
overdracht echt een lange periode te reserveren, zodat we ons alle kennis en ervaringen van de 
projectorganisatie eigen konden maken en echt in de vingers konden krijgen hoe alles werkt. Dat 
is goed bevallen. Zeker bij een DBFM-contract heb je specifieke kennis nodig. Daarom lopen we nu 
ook bij dit project langere tijd mee met het tijdelijke beheerteam.”
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Hanneke Blok 

is eigenaar van 

communicatiebureau 

hbl communicatie in 

Goes. Sinds 2015 werkt ze 

als communicatieadviseur 

bij IXAS, de eerste jaren full 

time en inmiddels nog een 

dag per week. Daarnaast is 

ze communicatieadviseur bij 

BAAK Blankenburgverbinding.

Vanaf het begin van het project 
was duidelijk dat de bouw van de 
Gaasperdammertunnel veel hinder 
zou opleveren voor de omgeving. 
Niet alleen omdat er circa 10.000 
funderingspalen en damwanden 
over een lengte van drie kilometer 
moesten worden aangebracht, 
maar ook omdat de plannen van 
IXAS ervan uitgingen dat een deel 
van de werkzaamheden ‘s nachts 
zou worden uitgevoerd. Een paar 
maanden na de start van de bouw 
werd duidelijk dat de omwonenden 
het nachtwerk niet slikten. IXAS 
bouwde op dat moment betonnen 
dekken voor de bestaande metro-
lijn, zodat de tunnel daarna 
onder deze metrolijn kon worden 
gebouwd. Aangezien de metro 
moest blijven rijden, vonden de 
werkzaamheden vooral ‘s nachts 
plaats. De geluidsoverlast maakte 

de omgeving boos en al vrij snel 
werd besloten om de plannen te 
wijzigen en de nachtwerkzaam-
heden te minimaliseren.

Ondanks dat was er nog steeds veel 
hinder. Om de omwonenden daar-
over goed en eerlijk te informeren 
en daarmee de kans te vergroten 
dat ze de hinder zouden accep-
teren, hebben we sterk ingezet op 
communicatie. Daarbij hebben 
we als IXAS en Rijkswaterstaat 
intensief samengewerkt en zijn we 
altijd samen opgetrokken zonder 
onze rollen uit het oog te verliezen. 
Zo was IXAS verantwoordelijk voor 
de bouwcommunicatie en Rijks-
waterstaat voor de omgevingscom-
municatie. We stonden samen op 
bewonersavonden, gingen samen 
op pad om bewoners huis aan 
huis in te lichten over komende 
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werkzaamheden en deelden 
samen ijsjes uit. Dit gezamen-
lijk optrekken zorgde voor een 
open sfeer en had als voordeel 
dat we niet door de omgeving 
tegen elkaar konden worden 
uitgespeeld. Verder verliepen 
alle communicatieactiviteiten 
goed doordat de mensen in beide 
teams gedreven waren, echt de 
wil hadden om het goed te doen 
en allemaal bereid waren om zich 
buiten de reguliere werktijden 
voor het project in te zetten. 
Door deze intensieve commu-
nicatie hebben we de relatie 
met de omgeving voortdurend 
goed weten te houden, waren er 
weinig klachten en overheersten 
de positieve reacties.

Het mooie is dat samenwerking 
tussen de communicatieteams 
van IXAS en Rijkswaterstaat tot 
en met de laatste fase van het 
project goed is gebleven. Sinds 
de beschikbaarheidsdatum is er 
wel minder budget beschikbaar 
en is het voor de uitvoerders 
minder evident dat we richting 
de omgeving moeten blijven 
communiceren. Toch blijven we 
dat doen. Immers, ook nu en 
de periode na de openstelling 
van de tunnel zijn nog allerlei 
werkzaamheden nodig die hinder 
zullen opleveren. En daar moeten 
we de omgeving goed over blijven 
informeren.

Een belangrijke les is dat open 
en eerlijk zijn het beste werkt. 
Je moet de dingen niet mooier 
maken dan ze zijn, maar gewoon 
vertellen waar het op staat 
en laten zien dat je de situ-
atie beheerst. Dat hebben we 
onder andere gedaan toen we 
vaten met gevaarlijke stoffen 
aantroffen onder de oude A9 en 
we ‘mannen in witte pakken’ 

moesten inzetten om de vaten te 
verwijderen. Ook heb ik gemerkt 
dat mensen eigenlijk altijd op 
een normale manier reageren 
als je ze op een normale manier 
aanspreekt. En bij problemen en 
klachten kun je beter bij mensen 
langsgaan dan hen telefonisch of 
via de mail te benaderen.

Met communicatie 

hebben we echt het 

verschil gemaakt.
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Hans Ruijter is 

sinds 2012 program-

madirecteur van het 

programma Schiphol-  

Amsterdam-Almere 

(SAA), waarvan het project 

A9 Gaasperdammerweg 

onderdeel is. Daarvoor was 

hij als Landelijk Tunnelre-

gisseur betrokken bij het 

opstellen van de Landelijke 

Tunnelstandaard (LTS). In 

2019 is hij gepromoveerd 

op dienend opdrachtge-

verschap.

Als ik aan het project denk, zijn er 
voor mij twee verhalen. Het eerste 
gaat over de manier waarop de 
aannemerscombinatie het werk 
heeft aangepakt. De Gaasper-
dammertunnel is de eerste tunnel 
die helemaal volgens de Lande-
lijke Tunnelstandaard (LTS) is 
gebouwd. Daarbij is het goed om 
te benadrukken dat de LTS uit twee 
elementen bestaat, de lijst met 
veiligheidsvoorzieningen die in elke 
tunnel wettelijk verplicht zijn en de 
WWAT, de werkwijze aanleg tunnels. 
Hierin is beschreven hoe je het 
bouwproces moet organiseren. De 
beschreven aanpak is echt een breuk 
met het verleden. Tot voor kort werd 
bij tunnelprojecten eerst al het beton 
gebouwd, vervolgens werden de 
snoertjes en installaties aangebracht 
en op het eind werd de software 
geïnstalleerd om alles te bedienen 

en te bewaken. Dat heeft bij veel 
tunnelprojecten tot  gedoe geleid, 
zoals vertraagde openstellingen en 
forse budgetoverschrijdingen.

De WWAT draait deze volgorde 
compleet om en gaat ervan uit 
dat je als eerste nadenkt over de 
bedienprocessen, nagaat welke 
software je daarvoor nodig hebt 
en als het ware pas op het laatst 
het beton er omheen aanbrengt. 
IXAS heeft dit heel goed opgepakt. 
Zo kun je de WWAT-methodiek 
als een rode draad door het hele 
project zien lopen. Vanaf het begin 
heeft de aannemerscombinatie 
gekozen voor een integratie van 
TTI en civiel. IXAS heeft als eerste 
het bouwconcept op hoofdlijnen 
doordacht, waarbij ze met alle 
verschillende disciplines alle onder-
delen hebben doorgesproken. Dat 
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heeft geleid tot de zogeheten 
conceptenwand. Ik vind dat ze 
daarmee op een uitstekende 
manier invulling hebben gegeven 
aan de achterliggende ideeën 
van de LTS. Weliswaar was er 
tijdens de uitvoering af en toe 
enige discrepantie tussen theorie 
en praktijk, onder andere door 
de hoge tijdsdruk, maar in het 
algemeen heeft IXAS het op een 
uitstekende wijze gedaan.

Het tweede verhaal gaat over 
samenwerking. Ik ben ervan 
overtuigd dat je elkaar als 
opdrachtgever en opdrachtnemer 
nodig hebt om een project tot 
een succes te maken. Bij ieder 
project gaat negentig procent min 
of meer zoals het altijd gaat en 
verloopt tien procent anders dan 
gedacht. De wijze waarop je met 
die tien procent omgaat, bepaalt 
of een project faalt of een succes 
wordt. Om die tien procent van 
een project op een alternatieve 
manier te kunnen aanpakken, 
moet je speelruimte creëren. Je 
moet zorgen dat er voldoende 
gemeenschappelijke basis is om 
op terug te vallen als zich situaties 
voordoen dat het echt moeilijk 
wordt en de onderlinge relatie 
onder druk komt te staan. Dat kan 
door de voorspelbare negentig 
procent te gebruiken om onder-
ling vertrouwen op te bouwen 
- evenals vertrouwen bij je eigen 
achterban - en door samen te 
reflecteren hoe dingen gaan, waar 
bijsturing nodig is en op welke 
punten je elkaar kunt helpen.

Concreet betekent dit dat je 
veel energie moet steken in een 
samenwerkingscultuur. Een 
belangrijke notie daarbij is dat 
er geen objectieve waarheid 
bestaat: iedereen reageert vanuit 
zijn eigen referentiekader. Door 

daar goed bij stil te staan en 
daarover met elkaar te praten, 
kun je mensen leren dat er 
meerdere waarheden zijn en 
dat hun eigen waarheid niet 
automatisch de juiste is. Als 
mensen dat beseffen én elkaar 
vertrouwen, kun je met elkaar 
in gesprek blijven en worden bij 
meningsverschillen niet direct 
de stellingen betrokken. Goede 
samenwerking betekent niet 
dat je dezelfde belangen hebt, 
maar wel dat je bereid bent om 
je te verdiepen in de belangen 
van de ander. Het betekent dat 
je elkaar wilt helpen en altijd 
bereid bent om samen met de 
ander oplossingen te zoeken voor 
problemen. Ik heb dat resilient 
partnership – in het Nederlands 
dienend opdrachtgeverschap 
– genoemd, een samenwer-
kingsvorm waarbij opdrachtgever 
en opdrachtnemer allebei hun 
deskundigheid en ervaring maxi-
maal inzetten om het projectdoel 
te halen.

Bij dit project hebben we de 
gewenste samenwerkingscultuur 
met het bijbehorende onderling 
vertrouwen weten te creëren. 
Dat is gelukt door voortdurend 
rekening te houden met elkaars 
belangen, continu te investeren 
in de onderlinge relatie en oog te 
blijven houden voor de context 
waarbinnen gebeurtenissen 
plaatsvinden. Dat laatste kan ik 
verduidelijken aan de hand van 
een concreet voorbeeld. IXAS 
kwam op een bepaald moment 
naar ons toe met beelden die 
een beveiligingscamera bij een 
toegangspoort had gemaakt. 
Op het filmpje was een vracht-
wagen te zien die op de A9 de 
poort voorbijreed, stopte, een 
stuk achteruitreed en vervolgens 
alsnog via de poort de bouw-

plaats op ging.  Volgens ons 
veiligheidsbeleid was dit volstrekt 
onacceptabel en ik besloot 
de aannemer een boete op te 
leggen. De volgende dag kwam 
onze veiligheidsdeskundige er bij 
me op aandringen om die boete 
niet te geven. In eerste instantie 
voelde ik daar niets voor, maar 
toen hij mij uitlegde dat IXAS 
waarschijnlijk een volgende keer 
niet zelf met dit soort beelden 
naar ons toe zou komen als 
dat een boete oplevert, ging ik 
overstag. Het feit dat IXAS ons 
de beelden toonde, betekende 
immers dat zij ook heel goed 
begrepen dat het gedrag van de 
chauffeur ongewenst was.

Als opdrachtgever en 

opdrachtnemer heb 

je elkaar nodig om 

een project tot een 

succes te maken.
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HOOfdstuk 5HOOFDSTUK 5

DE KErS OP DE TAArT … EEN PArK OP 
HET DAK
De Gaasperdammertunnel is niet alleen een schakel in het netwerk van snelwegwegen dat van west 
naar oost Schiphol, Amsterdam en Almere met elkaar verbindt. Op het dak van de tunnel ligt een 
groot park dat de woonwijken Bijlmermeer aan de noordkant van de A9 en Gaasperdam aan de 
zuidkant, bij elkaar brengt. Dit park is het sluitstuk van het project en eigenlijk het gene waar de 
inwoners van Amsterdam Zuidoost jarenlang de bouwhinder voor hebben doorstaan. Het park 
zorgt voor rust, voor groen in de wijk en voor verbinding. 

Marcel Hoogsteder, omgevingsmanager van rijkswaterstaat, Simon Jan Groenveld, business 
manager bij IXAS en Age Niels Holstein, projectmanager Gaasperdammerweg bij de gemeente 
Amsterdam waren nauw betrokken bij de totstandkoming van het park zoals het er nu ligt. In een 
gezamenlijk gesprek kijken ze terug op de samenwerking, de keuzes die zijn gemaakt om tot een 
vruchtbaar gebied te komen en de rol van het park in de omgeving.

Verbinding als centraal thema 
Als vanzelfsprekend staat verbinden centraal in een wegenproject. “Met de tunnel verbinden we twee 
verkeersknooppunten met elkaar, maar verbinding is ook het thema op het tunneldak”, legt Marcel 
Hoogsteder uit. “Het park is een heel mooi nieuw stukje stad en een manier om twee gescheiden 
werelden, want dat waren Bijlmermeer en Gaasperdam, samen te brengen. Hier kunnen mensen 
elkaar ontmoeten. Dat beeld zie je terug in het ontwerp van het park.” Age Niels Holstein: “Dat is 
ook de achtergrond van de overeenkomst die we als gemeente hebben gesloten met rijkswater-
staat en met de wijk. Rijkswaterstaat investeert in de betere bereikbaarheid van de noordflank van 
de randstad. Tegelijkertijd kunnen we investeren in de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en een 
betere luchtkwaliteit van dit deel van de stad. De A9 lag als een barrière in Zuidoost en zorgde voor 
veel overlast voor omwonenden. Dit gebied is nu teruggegeven aan de stad met tal van ontwikkel-
mogelijkheden waar we echt om zitten te springen. Er is bijvoorbeeld veel behoefte aan woningen, 
dat is bekend, maar ook aan andere voorzieningen. Een wijk als Nellestein, aan de zuidkant van 
de A9, is prachtig groen, maar verder is er niets, geen winkels, geen sportvoorzieningen. In het 
ontwerp van het park is ruimte opengehouden voor bouwvelden. we kunnen de stad nu helen, 
verbindingen maken en ontmoetingen creëren.”

In het park op het dak liggen in noord-zuidrichting verschillende fietspaden, in oost-westrichting 
is er een doorlopend voetpad. Het park wordt in het midden doorsneden door de Gooiseweg, een 
belangrijke verbindingsweg naar het centrum van Amsterdam. Rondom de wandelpaden en fiets-
paden komt een grote variatie aan bomen en planten. Er zit veel eetbaars tussen zoals bessenstuiken, 
noten- en fruitbomen. In het park zijn ruimtes opengelaten die de komende tijd worden ingevuld. 
“ we hebben een globale zonering aangebracht”, vertelt Age Niels Holstein. “Het centrale gedeelte 
van het park komt aan de westkant van het grote dienstgebouw dat bij de Gooiseweg midden op de 
tunnel staat. Hier vormt het park de verbinding tussen het Nelson Mandelapark aan de noordkant 
van de tunnel en het Centraal Park Gaasperdam aan de zuidkant. we denken dat dat deel intensief 
gebruikt gaat worden en een regionale betekenis krijgt. Hoe dat precies wordt ontworpen is nog 
onderwerp van gesprek, met de stad en met de bewoners. Er zijn ideeën voor horeca, voor klein-
schalige culturele evenementen, markten, dat soort dingen. we houden daarbij rekening met de 
omwonenden die erg bang zijn voor geluidsoverlast. Het centrale deel is dus het deel voor ontmoeten 
en verbinden. Aan de west- en aan de oostkant komt meer groen, een grote speeltuin, plekken voor 
urban sports, stadslandbouw en er is ruimte voor bewegen. Het dak is vanwege constructieve 
waarden en de lange smalle vorm niet geschikt voor een sportveld. Langs de tunnel is die ruimte er 
wel en kan er aan de zuidoostkant een tennispark komen.”

Een park op bestelling
Het ontwerp van het park is gemaakt in opdracht van rijkswaterstaat. “ruwan Aluvihare van 
de gemeente Amsterdam heeft de opdracht gekregen”, vertel Age Niels Holstein. “Maar ik vind 

FIGUUR 5 • VERDIENMOGELIJKHEDEN VOLGENS NED
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FIGUUR 5.1 • SIMON JAN GROENVELD, BUSINESS MANAGER BIJ IXAS

FIGUUR 5.2 • MARCEL HOOGSTEDER, OMGEVINGSMANAGER VAN RIJKSWATERSTAAT
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het een gemiste kans dat we als gemeente en rijkswaterstaat niet als gelijkwaardige partners 
gezamenlijk de opdrachtgevers voor het park waren. Oneerbiedig gezegd konden we hierdoor als 
gemeente achterover gaan leunen. Onze bestelling was geplaatst vanuit de bestuursovereenkomst 
met rijkswaterstaat. In de loop der jaren is de gemeentelijke organisatie veranderd en was er geen 
continuïteit in de betrokkenheid bij het werk dat voor ons werd verricht. Toen ik een paar jaar geleden 
bij het project kwam, was mijn formele opdracht dan ook het controleren van de bestelling. Ik was 
ook verantwoordelijk voor de resterende opdracht voor de gemeente zelf. Als aan de voorkant meer 
gezamenlijkheid was geweest, dan was er een organischer proces ontstaan.” Marcel Hoogsteder 
herkent het beeld. “Het lag ook aan het verloop van het project. De eerste fase van de realisatie 
kwam IXAS aan tafel en was er een intensieve periode waarin de eisen werden gevalideerd. Een 
traject waar ook de gemeente Amsterdam in hoge mate bij betrokken was. Toen het werk in uit-
voering ging, de bypass van de A9 er lag en er ruimte was gemaakt voor de bouw van de tunnel, 
werd het rustiger en nam de betrokkenheid af. Dat is enerzijds logisch, anderzijds ook een gevolg 
van wisselingen aan de kant van de gemeente.” 

In september 2019, toen de laatste hittewerende platen werden gemonteerd en de tunnel klaar 
werd gemaakt voor openstelling, kwam de aanleg van het park in beeld. “IXAS en rijkswaterstaat 
hadden een duidelijk doel voor ogen”, aldus Simon Jan Groenveld. “ we wilden een park aanleggen 
dat de gemeente Amsterdam zou omarmen. we zijn toen begonnen met value-engineeringssessies. 
Daar zaten tal van specialisten bij elkaar: mensen met verstand van waterhuishouding, van bomen 
en van grond. Samen hebben we alle facetten belicht om tot het mooiste park van Nederland te 
komen. Dat was en is het doel van ons allemaal.” 

Water vasthouden of laten afvloeien
“De gesprekken begonnen na een aantal zeer droge zomers”, gaat Groenveld verder. “De eerste 
vraag waar we aandacht aan besteedden was: hoe kunnen we water vasthouden in het park? Binnen 
een halve ochtend was dat inzicht 180 graden gedraaid en was de vraag: hoe krijgen we water van 
het dak af? Als een boom drie dagen in het water staat, gaan zijn wortels rotten en gaat hij dood. 
Een boom die acht weken geen water heeft gehad, verliest zijn blaadjes, maar overleeft het wel. Dit 
leidde tot een wijziging in de inrichting van het park die we in september 2020 hebben vastgelegd. 
In het ontwerp dat we hadden, lag er een laag grond van een meter dik op het dak van de tunnel met 
om de dertig meter een laag zand met daarin een drainage buis die het water zou afvoeren naar de 
zuidkant van de tunnel. Uiteindelijk kwamen we uit op een ontwerp waarbij op het hele tunnel-
dak eerst een laag van twintig centimeter drainagezand is aangebracht, met om de zeventien meter 
een strabusilbuis met een doorsnede van elf centimeter die het water afvoert naar de zuidkant van 
de tunnel. Op het drainagezand ligt een laag grond van tachtig centimeter. De grindkoffer aan de 
zuidkant van de tunnel is vergroot, zodat er voldoende capaciteit is om grote regenbuien aan te 
kunnen. Daarnaast hebben we aandacht besteed aan de vruchtbaarheid van de grond. De grond 
heeft namelijk lange tijd in een depot gelegen en daar zat weinig leven meer in. Toen de grond op 
het tunneldak was aangebracht, hebben we diepwortelende kruiden gezaaid: winterrogge aan de 
westkant, gele mosterd aan de oostkant. Dit zijn eenjarige planten die er met hun wortels voor zorgen 
dat er structuur en zuurstof in de grond komt zodat de bomen en struiken die er later in worden 
geplant goed kunnen groeien.”

Van uitvoering naar beheer
“Ik heb het idee dat we met de sessies de touwtjes voor de samenwerking met de gemeente goed 
hebben aangetrokken en dat deze echt heel goed is geworden. we hebben sinds die tijd bijvoor-
beeld veel contact met Gerrit Jan van Prooijen. Hij was onze intermediair. Hij heeft ook een IXAS- 
toegangspas gekregen en kon daarmee op eigen initiatief het park in. wij hebben niets te verbergen, 
dat straalt zo’n toegangspas uit en mede op die manier voelde hij zich ook onderdeel van het uit-
voeringsteam. we belden hem regelmatig om te overleggen: ‘we willen dit gaan doen, ben je het 
daarmee eens?’. De goede samenwerking hebben we benadrukt in het rIXwAS-logo. De ‘I’ hebben 
we vervangen door de drie Andreaskruizen van Amsterdam. Dat heeft intern effect, maar ook 
richting de omgeving laten we zien dat we samen het park maken.” 

“ We zitten aan het eind van 2021 in een spannende tijd, nu is de finale afwerking aan de orde”, gaat 
Age Niels Holstein verder. “Er wordt waanzinnig gebuffeld door IXAS, in een sneltempo wordt 
alles afgerond. we willen nu wel dat het echt goed is. De samenwerking is dat in ieder geval, maar 
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uNIEk
Marcel Hoogsteder is in oktober 2011 bij het projectteam van Rijkswaterstaat begonnen en zit dus al tien 

jaar bij het project. “Het is zo gaaf als je aan zo’n complex programma mag meewerken en aan een project 

dat ik ook echt nuttig vind. De waarde die het toevoegt aan dit gebied is enorm. Natuurlijk zijn er voorbeel-

den van dingen waar mensen niet tevreden mee zijn, maar over het algemeen ligt er een project waar je U 

tegen zegt en waardoor de leefbaarheid beter wordt; het verkeer is weg, het geluid is minder, de luchtkwaliteit 

is beter. Het is echt een nieuw stukje stad dat hier gaat ontstaan. Wat mij echt bij zal blijven dat zijn de 

mensen en de samenwerking die we hebben, die is zo uniek. Ik heb zoveel collega’s die inmiddels bij ander 

projecten werken daarover gesproken en ze vertellen allemaal dat RIXWAS echt anders is. ‘Dat maak je echt 

nooit meer mee’, zeggen ze dan. Ik geniet er dus extra van, ook van de humor, want die is gebleven ook als 

het moeilijk werd. Het is echt een rode draad in het hele project net als ook creativiteit. Het is vaak het 

makkelijkst om nee tegen een verzoek te zeggen, maar dat hebben we eigenlijk nooit gedaan. We zochten 

altijd een oplossing. Als het nodig was, ging het contract even aan de kant en keken we alleen naar wat het 

beste was voor het project. Met alle slimme koppen die hier werken, waren dat mooie trajecten.”

tHEMA’s
In het basisontwerp van het park, zijn de randen van het park ingevuld met veel groen. In het midden zijn 

parkvelden opengelaten. De gemeente Amsterdam heeft samen met de inwoners van Amsterdam Zuidoost 

nagedacht over de inrichting van die parkvelden. Tijdens een intensief participatietraject van twaalf weken 

zijn verhalen, ideeën en wensen uit de verschillende wijken rond het park opgehaald. Vijf thema’s kwamen 

hieruit naar voren. Ze vormen de basis voor de inrichting van het park.

Samen: In het park kun je elkaar ontmoeten, bij dat leuke lokale koffiezaakje of in het veld waar er groente 

wordt verbouwd. Het park is van jou en mij, je zorgt er voor en kunt er jouw ding doen. 

Verbinding: Het park zelf verbindt de verschillende buurten van het stadsdeel en is een van de schakels van 

een groen lint door Zuidoost. Door samen te werken of te genieten van het park worden mensen verbonden. 

Weelderig divers: De bomen en planten in het afwisselende landschap geven een weelderig beeld. Bijen, 

insecten, planten en bomen zorgen voor balans. Je kunt er iets ondernemen of gewoon genieten.

Levendig respectvol: Je kunt er van alles doen, het park wordt goed bezocht. Kunst, cultuur, sport en program-

mering voor jong en oud. De omwonenden ervaren geen overlast, want er is genoeg ruimte voor iedereen. 

Actief gezond: Je kunt er bewegen en sporten, maar ook je eigen groente verbouwen. Je waant je er in de 

natuur, kunt er van eten en bewegen of andere gezonde dingen doen.
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we moeten dat wel tot het eind waarmaken. Voor rijkswaterstaat en IXAS is dit het einde van een 
lang traject, de laatste loodjes. Voor Amsterdam is dit het begin. Dat is een andere psychologie, vanuit 
de gemeente kijken we daardoor ook anders naar het werk dan de uitvoeringsorganisatie. we zijn 
beducht dat zaken niet worden afgeraffeld. Er is bij IXAS een professioneel organisatiesysteem voor 
de oplevering en de aantoonbaarheid van eisen. Op dit moment moeten we in hoog tempo alles 
valideren, de processen voor oplevering beoordelen, restpunten vaststellen. we hebben nog wat 
discussiepunten, ik hoop dat we vanuit de samenwerking uiteindelijk allemaal tevreden kunnen 
zijn. Ik ben ervan overtuigd dat het goed wordt.”

Dat is ook het uitgangspunt voor IXAS, zegt Simon Jan Groenveld: “Het moet goed zijn, dat staat 
buiten kijf. we halen de zaken die niet goed zijn eruit en vervangen ze, omdat we trots zijn op wat 
we maken. Dat kost tijd, maar kwaliteit gaat wat mij betreft voor snelheid. Als we de deadline uit-
eindelijk niet halen omdat we de kwaliteit hoog houden, dan denk ik dat iedereen daar begrip voor 
heeft. De reacties van buiten zijn in ieder geval positief. De mannen die buiten werken, krijgen het 
ene na het andere compliment van mensen die langslopen of fietsen op de opengestelde paden.” 
Age Niels Holstein beaamt dat. “ Toen de rogge op zijn hoogtepunt was zei een ondernemer tegen 
me: “Het lijkt wel of ik in Groningen ben als ik naar het wuivende roggeveld kijkt.” Die sensatie heb 
je ook als je op de fietspaden staat, er is een enorme ruimte beschikbaar gekomen en je ziet hoe snel 
de natuur gaat. Het tunneldak was eerst een modderig vlakte en dat veranderde snel in een wuivend 
roggeveld en iets verderop in een grote gele oase van mosterd. Ik hoop dat je in de definitieve invulling 
de verschillen van al het groen kunt zien en dat het een super mooi park wordt.” 

Een eyecatcher in het park wordt het uitkijkpunt op het grote dienstgebouw dat in het midden op 
de tunnel staat. Marcel Hoogsteder: “Het is een goed voorbeeld van de creativiteit die dit project 
kenmerkt. Aan het begin van het ontwerpproces van het park was duidelijk dat het dienstgebouw 
van rijkswaterstaat is en dat niemand aan deze hoogbeveiligde stoppenkast van de tunnel mocht 
komen. Door het ontwerpteam werd toch het idee geopperd om er een openbaar toegankelijke plek 
van te maken. Dat betekende wat voor het ontwerp van het gebouw en het had wat voeten in de 
aarde om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, maar die kans werd wel gepakt en het uitkijkpunt is 
een feit. Dat wordt zeker een markante plek waar veel mensen van gaan genieten.”
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Joop van der Velden 

werkt bij Rijkswaterstaat 

GPO en is technisch 

manager voor de 

Gaasperdammertunnel. 

Hij is vanaf de 

contractvoorbereiding bij 

het project betrokken.

Veel projecten beginnen met een 
project start-up waarbij wordt 
afgesproken om op een open en 
transparante manier samen te 
werken. Mooie intenties, maar 
meestal verzanden ze vervolgens 
en wordt er weer teruggegrepen op 
het contract. Zodra dat gebeurt is 
het onderlinge vertrouwen weg. Wij 
hadden dezelfde mooie intenties, 
maar hebben al veel eerder, tijdens 
de dialoogfase, ingezet op samen-
werking. Dat hebben we doorgezet 
en weten vol te houden. Zowel IXAS 
als wij geloven namelijk dat dit 
de enige manier is om complexe 
projecten tot een succes te maken.

Als opdrachtgever en -nemer beide 
open zijn en hun kwetsbaarheid 
tonen bouw je vertrouwen op. Dat 
betekent niet dat je er dan bent, 
vertrouwen is heel snel geschaad 
dus beiden moeten alert zijn om niet 

terug te vallen in ‘oud gedrag’. En 
mocht dat toch een keer gebeuren, 
dan moet je uitleggen waarom dat is.

In de dialoogfase kwam IXAS met 
een alternatieve fasering waarbij 
de combinatie zelf aangaf dat die 
niet paste binnen het contract. 
IXAS wilde daar graag met ons over 
praten. Aangezien wij ook het idee 
hadden dat we het project anders 
moesten gaan doen dan eerdere 
tunnelprojecten en op een andere 
manier moesten gaan samenwerken, 
zijn we met elkaar in gesprek gegaan. 
Tijdens die gesprekken ontdekten we 
dat we elkaar nodig hebben. Gelijk 
bij de eerste project follow-up is aan 
die intentie vorm gegeven met de 
naam RIXWAS. Vanaf dat moment 
hadden we regelmatig zogeheten 
‘benen-op-tafel-overleggen’. Tijdens 
die overleggen stonden we open voor 
elkaar en vertelde iedereen waar hij 
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mee bezig was, waar zorgen zaten, 
welke belangen er speelden en 
vroegen we waarmee we de ander 
wellicht konden helpen. Door 
deze overleggen hebben we veel 
vertrouwen en goodwill gekweekt.

Het mooie is dat mensen ook 
tijdens het project merkten dat 
investeren in samenwerking 
belangrijk is. Door bij de koffie-
automaat vragen te stellen als 
‘waar zijn jullie druk mee?‘, ‘hoe 
sta je momenteel in je werk?‘, ‘met 
welk probleem zit je?’, ‘waar maak 
je je zorgen om?‘ signaleer je niet 
alleen wat er speelt, maar vergroot 
je ook het vertrouwen en de open-
heid. Dat zagen we onder andere 
terug in het feit dat IXAS zelf 
aangaf als er iets misging. Door die 
openheid hoef je als opdrachtgever 
in principe minder buiten te lopen 
en weet je eerder wat er speelt.

Dat neemt niet weg dat we juist 
veel op de bouwplaats waren 
om waarnemingen te doen. 
Niet zozeer om te controleren, 
maar veel meer om afwijkingen 
vroegtijdig te signaleren en onze 
ervaring in te brengen. Daarbij 
hechtten we er veel belang aan dat 
IXAS niet blindelings onze sugges-
ties opvolgde en alles corrigeerde 
wat wij waarnamen, maar zelf 
kritisch bleef nadenken. Immers, 
we werkten samen maar bleven 
wel vasthouden aan onze rollen.

In de maanden voor de beschik-
baarheidsdatum (BD) hebben 
we IXAS enorm ondersteund, 
omdat we wisten dat het voor 
IXAS cruciaal was dat zij op tijd 
het beschikbaarheidscertificaat 
zouden halen. Als dat niet lukte 
zouden de banken en de board 
van de SPC zeer waarschijnlijk 
ingrijpen. Bovendien moesten we 
na de BD ook nog samen verder. 
Aangezien iedereen bij IXAS zo 

gespitst was op het halen van de 
BD zat iedereen volledig in een 
‘operatiestand’ en lukte het niet 
meer om even afstand te nemen 
en na te denken wat het handigst 
was. Dat konden wij wel. Onze 
intentie is daarbij steeds geweest 
dat het project een succes zou 
worden. Vanuit die intentie 
hebben we kritische vragen aan 
IXAS gesteld en niet om hen 
dwars te zitten.

Terugkijkend op het project denk 
ik dat we nog eerder het gesprek 
hadden moeten aangaan hoe 
we elkaar konden helpen. Verder 
denk ik dat de wisselwerking 
tussen ontwerp en uitvoering 
beter had gekund. De uitvoering 
zat er tijdens de ontwerpfase 
weliswaar bij, maar heeft onvol-
doende gekeken of de ontwerpen 
ook te bouwen waren. In de 
uitvoeringsfase heeft dat tot 
problemen geleid. Uitvoerders 
constateerden dat sommige 
dingen niet of moeilijk te bouwen 
waren en begonnen veranderingen 
door te voeren. Daardoor gingen 
dingen mis. Tijdens de ontwerp-
fase hadden wij al het gevoel dat 
de wisselwerking niet helemaal 
goed was, maar daar hebben we 
toen te weinig mee gedaan.

Wat je wilt is dat de ervaring van de 
uitvoerders in de ontwerpen komt. 
Dat gaat niet vanzelf, maar vraagt 
om een bewuste cultuur. Verder 
moet er ook tijd voor worden 
gereserveerd, want als alles krap 
en goedkoop wordt ontworpen, 
is het risico groot dat het lastig 
te bouwen is. Verder moet je er 
rekening mee houden dat uitvoer-
ders anders zijn dan ontwerpers. 
Ze willen bouwen en zijn niet zo 
van vergaderen en papierwerk. 
Bij IXAS zag je bovendien dat de 
uitvoerders niet echt een onder-
deel waren van het team. Iedereen 

zat bij elkaar in één ruimte, maar 
de uitvoerders hadden een plek 
achter een kastenwand met een 
eigen koffiezetapparaat. Wij zagen 
dat, maar hebben dat niet nadruk-
kelijk genoeg tegen IXAS gezegd.

Ik ben er trots op dat de samen-
werkingscultuur tussen IXAS en 
Rijkswaterstaat gedurende het 
hele project goed is gebleven. 
Natuurlijk zijn we het niet altijd 
met elkaar eens en gaan er 
weleens dingen, zoals het testen, 
anders dan gehoopt, maar we 
blijven met elkaar in gesprek, 
delen elkaars zorgen en leggen 
dilemma’s aan elkaar voor. En 
als er dingen anders gaan dan de 
ander verwachtte, leggen we het 
waarom goed uit. Op die manier 
zorgen we dat het onderlinge 
vertrouwen niet geschaad wordt 
en dat het uitgangspunt ‘we lossen 
het samen op’ blijft gelden.

Bij problemen hebben we elke 
keer direct samen gekeken hoe we 
snel een oplossing konden vinden. 
We hebben bijvoorbeeld weleens 
de eisen iets aangepast als er een 
acceptabele oplossing was die 
niet helemaal binnen de eisen 
paste. Op die manier hebben we er 
steeds voor gezorgd dat we zo snel 
mogelijk weer de dingen konden 
doen die gedaan moesten worden. 
Zelf vind ik deze manier van 
werken veel leuker en ik heb nooit 
het gevoel gehad dat er spelletjes 
werden gespeeld of dingen werden 
verzwegen.

Zelf vind ik deze 

manier van werken 

veel leuker.
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Lammert Postma was 

tot 1 september 2019 

omgevingsmanager 

voor het SAA project A9 

Gaasperdammerweg bij 

Rijkswaterstaat. Hij is 

al sinds de planstudie in 

2004 bij het programma 

SAA betrokken en voelt zich 

hiermee sterk verbonden.

In 2004 werd ik gevraagd om mee 
te doen aan de planstudie die 
startte als vervolg op de verkenning 
Haarlemmermeer - Almere. Dat er 
nu een landtunnel ligt in de A9 was 
toen een waanzinnige gedachte. 
Het oorspronkelijke idee, waarin 
we destijds veel energie hebben 
gestoken, was het realiseren van 
een rechtstreekse verbinding tussen 
de A6 bij Muiderberg en de A9 bij 
Holendrecht. Onderdeel van deze 
verbinding was een tunnel langs 
het Naardermeer en onder de Vecht 
door. Die tunnel is er niet gekomen 
doordat de tegenstanders ervan het 
toentertijd handig hadden aange-
pakt met hun ‘framing’. Zo zou het 
Naardermeer leeglopen en recrea-
tiegebied de Hoge Dijk bij Abcoude 
onherstelbaar worden aangetast. Wij 
hadden niet voorzien dat de weer-
stand zo groot en effectief zou zijn 

en hebben daar ook niet handig op 
gereageerd. Achteraf gezien hadden 
we eerder en intensiever met de 
tegenstanders in gesprek moeten 
gaan en beter moeten anticiperen op 
de emoties die er leefden.

Toen duidelijk werd dat er niet alleen 
lokaal, maar ook in Den Haag geen 
draagvlak meer was voor een directe 
verbinding, was de enige overge-
bleven optie het verbreden van de 
bestaande wegen. Het lastige daarbij 
was dat de A9 Gaasperdammerweg 
eigenlijk een tijdelijke autosnelweg 
is. In 1977 is een overeenkomst 
gesloten tussen Rijkswaterstaat, 
de provincie Noord-Holland en de 
gemeente Amsterdam, waarin staat 
dat de A9 tijdelijk als autosnelweg 
dienst zou doen totdat er een 
rechtstreekse (A6-A9) verbinding 
zou zijn. Daarna zou de Gaasper-



65

dammerweg overgaan naar de 
provincie of de gemeente om 
verder dienst te doen als stedelijke 
ontsluitingsweg. De gemeente 
Amsterdam ging daarom in 2007 
alleen akkoord met een verbreding 
als er serieus wat zou worden 
gedaan aan het verbeteren van de 
luchtkwaliteit, het beperken van 
de geluidshinder en het reduceren 
van de barrièrewerking van de weg. 
Voor Amsterdam betekende dat de 
bouw van een landtunnel.

De bouw van deze landtunnel 
ging gepaard met drie grote 
uitdagingen: de A9 moest in 
gebruik blijven tijdens de bouw, 
we moesten de hinder voor omwo-
nenden draaglijk houden en we 
moesten op tijd een aantoonbaar 
veilige tunnel opleveren. Vooral 
met het beperken van de hinder 
voor omwonenden sloegen we in 
het begin de plank behoorlijk mis. 
Voor hinderbeperking waren geen 
EMVI-maatregelen uitgevraagd 
tijdens de aanbesteding. Het idee 
was dat de ontheffingen van de 
Algemene plaatselijke verordening 
wel zouden zorgen dat er niet 
teveel hinder zou ontstaan. Dat 
bleek niet zo te zijn. Als de onder-
bouwing van een vergunningaan-
vraag op orde is, kan het bevoegd 
gezag een vergunning namelijk 
niet weigeren.

Een van de eerste werkzaamheden 
betrof de bouw van een nieuw 
viaduct over de bouwkuip voor de 
Gaasperplasmetrolijn. Hiervoor 
werd ‘s nachts gewerkt.  Al snel 
werd duidelijk dat een deel van de 
omwonenden dat niet trok. Daarna 
volgde het intrillen van twee keer 
drie kilometer aan damwand-
planken en het heien van de circa 
10.000 palen voor de fundatie van 
de tunnel. Ik heb in die periode 
slapeloze nachten gehad, omdat ik 

bang was dat mensen het lawaai 
niet meer aan zouden kunnen 
en van de flat zouden springen. 
Je moet je voorstellen dat er in 
Amsterdam Zuidoost 87.000 
mensen wonen. Een klein deel 
daarvan heeft al behoorlijk wat 
problemen. Bij sommigen van hen 
was het project de druppel die de 
emmer deed overlopen.

Na gesprekken met het omge-
vingsteam van IXAS en de 
wethouder hebben we besloten 
om een ruime compensatiere-
geling te hanteren, die een stuk 
verder ging dan de gebruikelijke 
regelingen van Rijkswaterstaat. 
We hebben mensen bijvoorbeeld 
tijdelijke huisvesting elders 
aangeboden als de bouwwerk-
zaamheden ten koste ging van hun 
gezondheid. Daarbij hebben we 
alles steeds goed geadministreerd. 
Dat was een vereiste om buiten de 
lijntjes te kunnen kleuren. 

Ik ben er bij dit project van door-
drongen geraakt hoe belangrijk 
het is om goed voor de omwo-
nenden te zorgen en hen door 
een zware hinderperiode heen 
te helpen. Daarnaast vond ik het 
heel bijzonder om in de Bijlmer 
te werken. Het is een dynamisch 
decor en ik ben na enige onwen-
nigheid echt van de wijk gaan 
houden. We hebben er allerlei 
activiteiten uitgevoerd om tijdens 
de bouwperiode van nut te zijn 
voor de omgeving. We hebben 
bijvoorbeeld buurtlocaties 
gebruikt voor overleggen, hebben 
buurtbewoners ingeschakeld voor 
catering en hebben in de zomer-
perioden bijles gegeven om te 
zorgen dat jongeren uit de buurt 
slaagden dankzij het project in 
plaats van ondanks het project.

Ik heb ook geleerd dat omwo-
nenden heel andere dingen 

belangrijk vinden dan Rijkswater-
staat. Als Rijkswaterstaters denken 
we dat grote dingen ertoe doen, 
zoals het beperken van verkeers-
hinder of de openstelling van de 
eerste tunnelbuis. De omgeving 
vindt het veel belangrijker dat het 
park straks klaar is. En uiteindelijk 
is het belangrijkste dat de conifeer 
in de voortuin niet beschadigd 
raakt door de bouwwerkzaam-
heden. Dat betekent dat we ons 
als bouwers veel meer moeten 
verplaatsen in de belangen van 
anderen en er niet vanuit moeten 
gaan dat wij weten wat goed is 
voor de omgeving.

Wat ik heel bijzonder vind is dat 
we als RIXWAS een soort familie 
waren met een speciaal gevoel. 
Met die familie hebben we een 
mooie en dure tunnel gebouwd 
met een park erop. Daar ben ik 
trots op. Tegelijkertijd vind ik het 
jammer dat het ons niet is gelukt 
om de gemeente Amsterdam mee 
te krijgen om de plannen voor de 
omgeving op en naast de tunnel 
alvast te ontwikkelen. Weliswaar 
zit de aanleg van het park op het 
dak in de projectscope, maar daar 
zitten nog veel open plekken in en 
dat geldt helemaal voor de ruimte 
naast de tunnel. Volgens mij is dat 
een gemiste kans, want de vraag 
is of er straks voldoende draagvlak 
is als daar over een paar jaar weer 
volop gebouwd gaat worden.

We waren als 

RIXWAS een soort 

familie met een 

speciaal gevoel.
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HOOfdstuk 6HOOFDSTUK 6

LErEN VAN LErEN BIJ DE  
A9 GAASPErDAMMErwEG
Prof.dr.ir. Marcel Hertogh

Bij aanvang van de tenderprocedure van het project A9 Gaasperdammerweg keek rijkswaterstaat 
terug op een periode waarin tunnelprojecten niet waren gelopen zoals gewenst. Vanuit het IXAS- 
consortium was het verliezen van een eerder SAA-contract een wijze les. Het moest anders voor het 
project A9 Gaasperdammerweg, dat als zeer complex en uitdagend werd ervaren. Complex vanwege 
de dichtbevolkte stedelijke omgeving, het bouwen op een klein oppervlak en een DBFM-contract 
met meerdere partijen die verantwoordelijkheid dragen voor de financiering en het beheer en 
onderhoud. Uitdagend vanwege de krappe aanbieding en, gestimuleerd door de financiële component 
uit het contract, de korte doorlooptijd. Een eerdere opleverdatum zorgt tenslotte voor lagere financie-
ringskosten en daarmee voor een concurrerendere aanbieding.

Beide partijen beseffen dat het project zeker geen gelopen race is. Ze hebben de overtuiging dat een 
competente opdrachtgever en competente opdrachtnemer noodzakelijk zijn om tot een succesvol 
project te komen, in de interviews wordt dit genoemd: ‘de beste mensen kiezen’. Bovendien wordt 
hun al snel duidelijk dat ze de klus alleen kunnen klaren door intensieve samenwerking en het delen 
van kennis, zoals al te lezen valt in deel 1 van dit kennistraject [3]. Een zaadje hiervoor was al geplant 
in het contract. rijkswaterstaat had daarin een periodieke ‘alignmentsessie’ opgenomen waarin de 
managementteams van rijkswaterstaat en IXAS ervaringen uitwisselen in een open setting. 

De projectverantwoordelijken Frans de Kock (rijkswaterstaat) en Peter Schouten (IXAS) gingen 
nog een stapje verder. Geïnspireerd door de evaluatie van het project Sluiskiltunnel [5] besloten zij 
om ook hun eigen project kritisch te beschouwen. Niet achteraf, zoals bij de Sluiskiltunnel, maar 
vanaf het begin zodat ervaringen ‘vers’ konden worden opgehaald en het project er zijn voordeel 
mee kon doen. Ook gaven beiden duidelijk aan dat zij de lessen niet alleen binnen hun eigen organi-
saties wilden delen maar ook met de sector.

Vanuit het COB werd een kennistraject opgezet en begeleid. Daarnaast deed Arash Amini-Abyaneh in 
de tweede helft van 2017 zijn afstudeeronderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam: The impact 
of ‘learning’ in the construction of the Gaasperdammertunnel [1]. Hij werd dagelijks begeleid door 
Liu Yan, een promovendus aan de TU Delft. Het kennistraject Gaasperdammertunnel was een van 
de deelonderzoeken in zijn dissertatie [6]. Arash en Yan zijn samen met hun begeleiders, auteurs 
van een gezamenlijk artikel Collaborate to learn and learn to collaborate: a case of exploitative learning 
in the inter-organizational project [7]. Voor het onderzoek zijn onder andere dertien collega’s van 
het project geïnterviewd: zes van IXAS, vijf van rijkswaterstaat en twee van het COB. Voor een 
uitgebreide beschrijving van het onderzoek, verwijzen we naar het artikel. 

In dit hoofdstuk staat het kennistraject van het COB en de belangrijkste bevindingen uit het onder-
zoek van Amini-Abyaneh en Liu Yan centraal. Het hoofdstuk sluit af met aanbevelingen voor de 
sector over leren van projecten.

6.1 Uitgangspunten voor leren

Bij de start van het kennisproject zijn vier belangrijke uitgangspunten voor leren vastgelegd:

• Een open houding

• Focus op een beperkt aantal thema’s

• Leren ín het project en ván het project

• Strategie van personalisatie en codificatie

In de volgende paragrafen wordt de uitwerking van deze vier punten besproken.

FIGUUR 6 • SDF
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6.1.1 Een open houding

De overtuiging bij aanvang was: het kennistraject kan alleen een waardevol resultaat opleveren als 
iedereen ervaringen in openheid deelt en hierop met elkaar reflecteert. Wat ging goed? Wat ging 
niet goed?

Als er iets is dat bij de opgenomen interviews in dit deel van de bladzijden spat, is het samen-
werking! we lezen in de interviews: het was nodig uit de comfortzone te komen ... niet in hokjes 
te denken ... meer inzicht in elkaars werk ... wederzijds respect en nieuwsgierigheid ... open en 
kwetsbaar opstellen ... problemen niet bij jezelf houden, maar elkaar juist opzoeken ... informeel 
boven formeel ... mijlpalen samen vieren ..., etc. Openheid wordt hierbij vaak expliciet genoemd. 
Het betreft hier zowel de samenwerking tussen rijkswaterstaat en IXAS in rIXwAS, als binnen 
de organisaties zelf tussen verschillende disciplines en afdelingen. 

Maar we lezen ook dat het wennen was: soms hadden we toch nog eerder het gesprek moeten 
aangaan … als rijkswaterstaat buiten komt kijken hoe het gaat, is er eerst argwaan, maar al snel 
wordt de toegevoegde waarde duidelijk.

Het betreft ook openheid richting de omwonenden. Na een begin waarin omwonenden veel overlast 
ervoeren, zijn hier belangrijke lessen geleerd. Door met omwonenden in overleg te gaan en te leren 
wat er bij hen speelt, was het mogelijk beter met hen rekening te houden, een relatie op te bouwen 
en meer begrip voor elkaar te krijgen.

Uit het onderzoek van Amini en Liu volgt dat collega’s van rijkswaterstaat en IXAS het kennistraject 
‘learning-in-practise’ in het algemeen als positief ervaren. Gedurende het gezamenlijke traject 
werden er daadwerkelijk lessen van en met elkaar geleerd. Door het leerproces is men elkaar beter 
gaan begrijpen. Het stimuleerde de openheid naar elkaar. Gezamenlijk leren heeft daarmee een 
positieve invloed op de onderlinge samenwerking. Het blijkt een wederkerige relatie: samen-
werking faciliteert het leren en leren faciliteert de samenwerking. Leren geeft betekenis aan wat er 
in het project gebeurt. In die zin is het ook een drager van de samenwerkingscultuur binnen het 
project. Als de grootste bijdrage van het leerproces, concluderen de onderzoekers het ontstaan van 
een stabiele vertrouwensrelatie tussen rijkswaterstaat en IXAS. Naast de inhoudelijke kennis die 
deelnemers opdeden tijdens het proces, is dit de belangrijkste ervaring die collega’s kunnen mee-
nemen naar toekomstige projecten.

Een eenvoudige figuur illustreert dit:

kENNIstRAJECt sAMENWERkEN

FIGUUR 6.1 • RIXWAS

FIGUUR 6.2 • EEN WEDERKERIGE RELATIE TUSSEN LEREN EN SAMENWERKEN.
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Frans de Kock en Peter Schouten hebben het in dit verband over: ‘Leren als managementinstru-
ment. Leren stimuleert de samenwerking en zo het projectresultaat. In harde termen gaat het 
over financiën, opleverdatum, kwaliteit en veiligheid, in zachte termen over tevredenheid van 
de betrokkenen en ... leren!’

wat in alle fases opvalt, is dat er vaak naar nieuwe oplossingen buiten de gebaande paden is gezocht. 
Dat gebeurde samen tussen de disciplines en afdelingen en samen als rijkswaterstaat en IXAS. Dat 
bleek ook nodig om van dit project een succes te maken. Het gaat te ver om te zeggen dat dit out-of- 
the-box denken is gefacilieerd door het kennistraject. Het versterkte elkaar wel. De openheid binnen 
het project faciliteerde het kennistraject en het kennistraject had daar weer een positieve invloed op.

De samenwerking betrof ook die met het COB. Uit het wetenschappelijke onderzoek blijkt dat een 
externe partij zoals het COB nodig was om het traject te organiseren; het project zelf kon dat niet 
voor elkaar krijgen. De bestaande dialogen werden door het traject met het COB extra bevestigd en 
gestimuleerd. Ook de ‘blik van buiten het project’ werkte positief en zette collega’s aan tot nadenken. 
De aandacht die het traject met het COB kreeg, gaf richting medewerkers het belang ervan aan. Ook 
zorgde het COB voor een podium voor het kenistraject. Projectmedewerkers gaven ook aandachts-
punten mee: soms werd gevraagd terug te kijken, wat voor het kennistraject wellicht interessant 
was, maar door de projectmedewerkers minder belangrijk werd gevonden. Verder verwachtte men 
soms meer directe feedback gedurende de bijeenkomsten.

6.1.2 Focus op een beperkt aantal thema’s

Om het behapbaar te houden en mensen niet te veel te belasten, is bewust gekozen voor een 
beperkt aantal thema’s die het project bijzonder maken en relevant zijn voor het kennistraject. 
Dit in navolging van de Sluiskiltunnel waar dit positief was bevallen.

Hieronder een overzicht van de thema’s die de drie delen behandelen:

DEEL THEMA’S

I
2014-2016

 • Samenwerking en de rol van het contract
 • Integratie tunneltechnische installaties en civiel
 • Tunnelveiligheid
 • Omgevingsmanagement

II
2016-2018

 • Uitvoering bouw tunnel, wegen en kunstwerken
 • Uitvoering tunneltechnische installaties

III
2018-2021

 • Testen en opleveren
 • Brandwerendheid
 • Overdacht tunnel en park
 • Leren van leren

Elk deel kent naast de standaard opzet, ook een eigen invalshoek. Deel 1 is heel strak georganiseerd 
met veel interactieve sessies, interviews en onderlinge discussies over interviewverslagen. 
Hoogleraren en ervaringsdeskundigen van binnen en buiten de tunnelwereld reflecteerden op de 
hoofdstukken, zoals ook bij de Sluiskiltunnel het geval was. Dat leverde een verrijking op, maar 
achteraf was het sterker geweest expliciete reflecties te vragen en deze toe te voegen aan de publicatie. 
Verder is er verbreding gezocht naar de sector via bijvoorbeeld een kennisdag.

Deel 2 concentreerde zich op interviews en de opstart van het onderzoek aan VU en TU Delft. 
Prof. dr. Marcel Veenswijk heeft in dit deel 2 een reflectie geschreven. Ook was er een goed bezochte 
discussiesessie bij de uitreiking bij het COB.

Ook bij deel 3 vormen interviews de basis voor de hoofdstukken. Daarnaast geven de reflecties van 
collega’s het deel een sterk persoonlijk karakter. Tevens worden hier de bevindingen van onder-
zoekers besproken.

Door voor elke fase weer opnieuw de thema’s te kiezen en zo met een schone lei te beginnen, sloot 
het kennistraject aan bij de relevante zaken in die periode. De focus op thema’s heeft vooral in deel  1 
vorm gekregen. In deel 2 en deel 3 lag de focus veel meer op verschillende fasen en bouwonderdelen. 
Hier werden dan lessen gehaald, die enerzijds meer de breedte betreffen, maar op onderdelen minder 
diepgang hebben dan in deel 1.
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6.1.3 Leren ín het project en ván het project

In het kennistraject onderscheiden we vier niveaus van leren, zie FIGUUR 6.3 [5]:

1. Een bijdrage leveren aan het ‘zelf leren’; dus op individueel niveau.

2. Het leren binnen het project en tussen de projectorganisaties.

3. Het delen van ervaringen binnen moederorganisaties.

4. Het delen van ervaringen met de sector.

FIGUUR 6.3 • NIVEAUS VAN LEREN

PERSOON

PROJECT

ORGANISATIE

SECTOR

In de eerste fase van het project is aan alle vier de niveaus invulling gegeven. Door onder andere 
onderlinge sessies, interviews en reflecties, werd aandacht gegeven aan het persoonlijke en het 
projectniveau. Voor de moederorganisaties en de sector werd een kennisdag gehouden en ook via 
het COB-congres werd jaarlijks aandacht aan het traject besteed.

In de tweede en derde fase concentreerde het traject zich op de eerste twee niveaus, naast het jaarlijks 
aandacht besteden op de COB-congres. Dit kwam doordat het kennistraject in een hectische fase al 
voldoende aandacht vroeg, maar ook doordat er weinig actieve respons kwam vanuit de moeder-
organisaties en de sector. Men vond het zeker interessant, de opkomst was goed als er iets werd 
georganiseerd, maar er ontstonden geen vervolgactiviteiten. wellicht had het project hier actiever 
de hand moeten uitsteken, maar zeker ook van de moederorganisaties had meer pro-activiteit mogen 
worden verwacht, was het gevoel. Overigens was het kennistraject dan wel in omvang gaan groeien 
en de vraag is of dat niet te veel aandacht had opgeëist in de hectiek van het project.

De onderzoekers van VU en TU Delft sloten hierbij aan in hun conclusie dat de kennis die in dit 
project is opgedaan, de mensen betreft die het hebben meegemaakt. Het leren concentreerde zich 
dus binnen het project. De betrokkenheid van de moederorganisaties was beperkt, wordt gesteld. 
Geadviseerd wordt om bij een volgend kennistraject, de moederorganisaties actief te betrekken 
en te onderzoeken wat hiervan de effecten zijn. De geïnterviewden zelf gaven dit ook aan als een 
behoefte.

De onderzoekers sluiten af met de beschouwing dat het onderzoek aansluit op het huidige debat 
over leren in en tussen projecten. Vanwege de focus op projecten, die ook veelal op locatie plaats-
vinden, is er een institutionele afstand tussen het project en zijn organisaties, die het leren in de 
sector belemmert.
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6.1.4 Strategie van personalisatie en codificatie
Zoals in deel 1 van dit kennistraject staat omschreven, onderscheiden we twee typen kennis, zie ook 
De Man in [5]. De eerste is impliciete, persoons-gebonden kennis, die moeilijk expliciet is te maken 
of te documenteren. Bijvoorbeeld: hoe fiets ik? Probeer dat maar eens uit te leggen aan iemand die 
niet kan fietsen. Dit wordt ook wel personalisatie genoemd. Mensen zijn zich niet altijd bewust van 
de waarde van deze kennis voor zichzelf en voor anderen. De tweede is expliciete, objectgebonden 
kennis. Deze is eenvoudig overdraagbaar naar anderen en is te documenteren. Dit heet codificatie.

Vooral in het begin was er veel discussie over de balans tussen beide. Zo was er in de eerste fase de 
vraag: moeten we de ervaringen wel in een publicatie vastleggen? Uiteindelijk is ervoor gekozen 
dit wel te doen, omdat vastleggen de ervaringen expliciet maakt. Het discussiëren over de hoofd-
stukken bleek vervolgens heel inspirerend en zorgde voor meer gedeelde ervaringen. Het traject 
van codificatie faciliteerde zo verdere personalisatie. Toen de publicatie een feit was, is deze door 
collega’s van het project en het COB verspreid.

De opzet van de publicaties was steeds om het zowel voor minder, als meer ervaren lezers aantrekke-
lijk te maken. Bijvoorbeeld door weinig jargon te gebruiken en te zorgen voor voldoende diepgang 
zonder diepgravende theoretische bespiegelingen. Na deel 1 kwamen er geen opmerkingen over 
een andere insteek en die is voor deel 2 en 3 gehandhaafd. Of het uiteindelijk gelukt is, mag u als de 
lezer zelf concluderen. we zijn natuurlijk altijd benieuwd naar feedback.

6.2 Aanbeveling voor de sector

Het project A9 Gaasperdammerweg heeft de nek uitgestoken met het kennistraject en heeft dit 
ook publiekelijk bij aanvang aangekondigd op het COB-jaarcongres. Het traject loopt inmiddels 
tot aan de oplevering, en dus al zes (!) jaar. Projectbetrokkenen ervaren het traject als waardevol, 
blijkt uit de interviews en het wetenschappelijke onderzoek. Naast het leren an sich, hoopten beide 
projectverantwoordelijken met het kennistraject de samenwerking te stimuleren. Dat bleek uitein-
delijk een van de belangrijkste bijdragen van het kennistraject: de positieve invloed die leren en 
samenwerken op elkaar hebben.

Een belangrijke stimulans bij leren is veelal het individu, zei bijvoorbeeld Gerling [2]. Dat blijkt 
ook binnen dit project. Het kennistraject is gedragen door de medewerkers van rIXwAS. Maar 
er ligt nog een opgave voor de moederorganisaties, voor kennisontwikkeling binnen en tussen 
projecten en de staande organisatie. Hiervoor is het delen van persoonlijke ervaringen nodig, als 
ook het aanrijken van ‘state of the art’ in een bepaald gebied (evidence based learning). Hier ligt een 
natuurlijke samenwerking met kennisinstellingen, waarbij de laatste dan naast de huidige focus op 
wetenschappelijke impact (lees: papers), meer moet streven naar maatschappelijke impact. Beide 
zullen hiervoor naar elkaar toe moeten groeien: moederorganisaties door ‘het leren’ te professiona-
liseren en kennisinstellingen door onderzoek meer te koppelen aan de dagelijkse beroepspraktijk. 
wellicht zegt u dat er toch al mooie kennistrajecten en academies zijn. Dat klopt, maar er is geen 
structureel, wetenschappelijk onderbouwd, leer- en ontwikkeltraject tussen publieke, private, 
maatschappelijke en kennisorganisaties. Hopelijk vormt het kennistraject A9 Gaasperdammerweg 
een stimulans hiervoor.
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Peter Schouten was van 

eind december 2012 tot 

juli 2014 EPCM-proposal 

manager bij IXAS en 

van augustus 2014 tot 

oktober 2018 IXAS EPCM-

projectdirecteur.

Dit was een uniek project, waarbij 
alle dingen op hun plaats vielen, de 
timing goed was en we bij zowel de 
opdrachtgever als de opdrachtnemer 
mensen troffen die allemaal onge-
veer hetzelfde idee hadden en bereid 
waren om zich echt voor het project 
in te zetten. Daardoor kwamen we in 
een flow, waarbij de meesten boven 
zichzelf uitstegen en we bijna alle 
tegenslagen konden overwinnen. Bij 
iedereen ontstond het onoverwinne-
lijk gevoel ‘we gaan ervoor zorgen dat 
het project op tijd klaar is, voldoet aan 
alle eisen en echt een succes wordt’.

De timing van het project was goed. 
Ballast Nedam en Heijmans hadden 
het eerste SAA-project verloren en 
waren ervan overtuigd dat ze het 
deze keer anders moesten doen. Ze 
hebben Fluor er als derde partij bij 
gevraagd en gezamenlijk hebben we 

afgesproken om ervoor te waken dat 
er onder het consortium allemaal 
Vof’s en BV’tjes zouden komen te 
hangen. We hebben gekozen voor 
een duidelijke, simpele organisatie-
structuur met een special purpose 
company (SPC), en daaronder een 
uitvoerende organisatie voor de 
engineering, procurement, construc-
tion en maintenance (EPCM). Daarbij 
was de EPCM-organisatie, IXAS, echt 
een integraal team, waarin de drie 
bedrijven, Ballast Nedam, Heijmans 
en Fluor gelijkwaardig participeerden.

Al voor de aanbesteding hebben we 
met z’n drieën nagedacht hoe we het 
project het beste konden aanvliegen. 
In de dialoogfase bleken we direct 
al een ‘klik’ te hebben met het team 
van Rijkswaterstaat en konden we 
ons goed vinden in elkaars uitgangs-
punten. Het RWS-team stond ook 
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open voor een andere aanpak en 
had net als wij kwalitatief goede 
mensen ingeschakeld. Ook dat was 
voor een deel timing, door de crisis 
waren er weinig grote infrapro-
jecten en konden we echt de beste 
mensen kiezen.

Na de contractering is bij de eerste 
bijeenkomst van Rijkswaterstaat 
en IXAS gezegd, we gaan het 
echt samen doen, we hebben als 
opdrachtgever en opdrachtnemer 
namelijk een gezamenlijk doel: de 
tunnel op tijd open zonder gedoe. 
Toen is ook de naam RIXWAS 
ontstaan, een samenvoeging 
van Rijkswaterstaat en IXAS die 
het gezamenlijke tot uitdrukking 
brengt. Het mooie is dat het ook 
gelukt is om samen het doel te 
realiseren, ondanks dat er heel 
veel spanning op het project stond. 
Die spanning kwam tot ontlading 
na het behalen van de beschik-
baarheidsdatum. We hebben 
toen samen feest gevierd waarbij 
iedereen volledig uit zijn dak ging.

Gelijk in het begin hebben we ook 
afgesproken om met het COB een 
gezamenlijk leerproces te starten. 
In eerste instantie dacht ik nog 
‘daar hebben we geen tijd voor’, 
maar het bleek een gouden greep. 
We zaten regelmatig met beide 
teams bij elkaar om te leren wat 
wel en niet goed werkte en hoe 
dingen beter konden. Bijkomend 
effect van die gezamenlijke sessies 
was dat we elkaar steeds beter 
leerden kenden en steeds beter 
wisten wat we aan elkaar hadden. 
Dat heeft ertoe geleid dat we bij 
problemen altijd samen naar 
oplossingen zochten. Daarvoor 
belden we elkaar desnoods ‘s 
avonds laat op. We zochten elkaar 
iedere keer weer op, waren heel 
open naar elkaar en lieten ons 
nooit verleiden tot het sturen van 

boze brieven en strijd over contrac-
tuele uitgangspunten. Dat is echt 
uniek bij de uitvoering van een 
DBFM-contract.

Natuurlijk zijn er ook dingen die ik 
liever had vermeden. Het belang-
rijkste is het dodelijk ongeval dat 
plaatsvond doordat een portaal 
omviel en op een auto op de A9 
terechtkwam. Verder vind ik het 
jammer dat de tunnel niet eind 
2018 open is gegaan. We hebben 
ontzettend hard gewerkt om de 
tunnel op tijd gereed te hebben 
– en dat heeft heel veel van alle 
betrokkenen gevraagd – en dan 
is het frustrerend dat de tunnel 
uiteindelijk pas twee jaar later 
opengaat.

Ik denk dat onze extreem krappe 
planning had kunnen worden 
voorkomen als Rijkswaterstaat 
bij de aanbesteding zowel een 
minimale als maximale beschik-
baarheidsdatum had aangegeven: 
je mag niet eerder dan tijdstip X 
opleveren en niet later dan tijd-
stip Y. Nu hadden inschrijvende 
partijen er door de financiële 
component van het DBFM-con-
tract baat bij om de bouwtijd te 
minimaliseren. Immers, door de 
financieringstijd te beperken kon 
je goedkoper aanbieden dan je 
concurrenten. Nadeel daarvan 
was dat de planning – het halen 
van de beschikbaarheidsdatum, 
het eerste betalingsmoment 
– leidend werd. Verder denk 
ik dat het goed zou zijn als bij 
vervolgprojecten anders wordt 
omgegaan met risico’s. Nu werd 
je als inschrijver beloond als je 
de opdrachtgever zoveel mogelijk 
ontzorgde. Daardoor kijk je als 
opdrachtnemer vooral naar de 
risico’s van de opdrachtgever 
en minder naar de risico’s die je 
zelf loopt. Ik zou graag zien dat 

bij dit soort projecten voortaan 
aan de voorkant projectbreed 
wordt gekeken naar alle risico’s 
en vervolgens wordt afgesproken 
hoe je deze risico’s het beste kunt 
beheersen en of de opdracht-
gever of- nemer daar de meest 
geschikte partij voor is.

Terugkijkend overheerst bij mij 
een positief gevoel. Ik ben trots op 
wat we samen hebben bereikt en 
ik denk dat alle mensen die aan 
het project hebben meegewerkt 
een goede periode hebben meege-
maakt en veel hebben geleerd. De 
belangrijkste les is volgens mij dat 
open zijn, vertrouwen creëren en 
met z’n allen aan een gezamenlijk 
doel werken enorm bijdragen aan 
een succesvol project. Het gaat om 
de mensen en ook al zit je in de 
bouw, de ’zachte kant’ is uiteinde-
lijk het belangrijkst!

We lieten ons nooit 

verleiden tot strijd 

over contractuele 

uitgangspunten.
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Roy Neele is sinds maart 

2020 uitvoerder bij Roy 

Neele Infra. Daarvoor 

werkte hij bijna veertien 

jaar bij Heijmans, waarvan 

ruim zes jaar als uitvoerder. 

Hij is sinds november 2014 

betrokken bij het project A9 

Gaasperdammerweg.

Het project Gaasperdammertunnel 
is een hectisch project, maar wel 
mooi. De planning was heel strak 
en tijdens de bouw hadden we het 
megadruk, maar het leuke daarvan 
was dat je echt elke week zag hoe 
we verder kwamen. Uiteindelijk 
ben ik trots dat we het voor elkaar 
hebben gekregen en de beschik-
baarheidsdatum hebben gehaald. 
Dat het is gelukt komt onder andere 
doordat de samenwerking tussen 
de teams van civiel en GWW heel 
goed was. Daardoor hebben we veel 
problemen weten te voorkomen. 
Waarschijnlijk was het voor civiel 
nog hectischer dan voor ons, maar 
ook voor ons was het uitdagend, 
bijvoorbeeld bij het profileren van 
de puinbanen en het asfalteren.

In de periode tussen de beschik-
baarheidsdatum, eind juni 2018, 

en oktober 2019 is het grootste 
deel van ons team niet op het 
project geweest. In oktober zijn we 
begonnen met het wegwerken van 
de laatste GWW-restpunten. We 
zijn nu, april 2020, met de laatste 
asfalteringswerkzaamheden bezig.

Toen ik weer terugkwam op het 
project, voelde het gelijk weer 
vertrouwd en als vanouds. Eigenlijk 
was er afgezien van de hittewerende 
beplating niet zo veel veranderd. De 
planning zit weer goed in elkaar, al 
hebben we wel drukke weekenden. 
We werken in ons team voor een 
groot deel met dezelfde mensen 
als voorheen, al zijn we nu wel met 
minder. Daardoor hadden we weinig 
opstartproblemen. Sinds februari 
2020 is het team uitgebreid omdat 
we nu werken aan de realisatie van 
het park bovenop de tunnel.
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Voor mij was dit het eerste 
grootschalige project en ik vind 
het fantastisch om aan zo’n groot 
project mee te werken. Het leuke 
is dat je de veranderingen in de 
loop van de tijd heel goed kunt 
zien. Het prettige van dit project 
is dat de communicatie met alle 
partijen goed verloopt, er korte 
lijnen zijn en we snel kunnen 
schakelen. Daardoor gaat het 
hier heel goed.

Op een bepaald moment leek 
het erop dat IXAS de aanleg van 
het park als werkpakket in de 
markt zou gaan zetten. Dat vond 
ik heel jammer en gelukkig is 
dat niet doorgegaan. Het is voor 
ons team leuk om het project, 
inclusief het park, helemaal zelf 
af te maken. Juist een park is 
‘zichtwerk’ waarbij je straks heel 
goed kunt zien wat we allemaal 
hebben gedaan. Na de eerste 
openstelling eind mei gaan we 
daarmee aan de slag evenals 
met de aanleg van de ovonde, de 
ovale rotonde bovenop de tunnel 
ter hoogte van de Gooiseweg.

Het hele project is gewoon een 
gigantisch mooi werk om te 
maken en ik vind dat we een 
prachtig staaltje werk hebben 
geleverd. Het was weliswaar 
hectisch, maar ook erg de 
moeite waard.

Het leuke is dat je de 

veranderingen in de 

loop van de tijd heel 

goed kunt zien.
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BETrOKKEN PErSONEN
Geïnterviewd
Onderstaande medewerkers van IXAS zijn gesproken:

• Simon Jan Groenveld

• Martien Heijmans

• Conrad Hordijk

• wijnand Mellegers

• roy Neele

• Pieter Teeuw

• Ger van der Schaaf

• Peter Schouten

Van rijkswaterstaat zijn de volgende mensen geïnterviewd:

• Dennis Blom

• Ewald Burger

• Vera van Engen

• Marcel Hoogsteder

• Fans de Kock

• Helen Miley

• Lammert Postma

• Hans ruijter

• Joop van der Velden

• Victor van Veldhoven

• Frank de Vries

Van de gemeente Amsterdam is gesproken met:

• Age Niels Holstein

Kernteam COB

• Marcel Hertogh, voorzitter (TU Delft, Triple Bridge)

• Karin de Haas, projectleider (COB)

• Henk Bellinga, adviseur (rijkswaterstaat/Advitec)

• Peter Juijn, interviews (Peter Juijn Teksten)

• Hanneke Blok, tekst en eindredacteur (hbl communicatie)

Organisatie

• Caro rietman (COB)

TABEL A • SDFASD
TABEL B • SDFSD
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COB
Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft
Postbus 582, 2600 AN Delft
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Auteurs
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Opmaak
Marije Nieuwenhuizen, COB/Gryffin

Foto’s
rijkswaterstaat, tenzij anders vermeld
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Hergebruik
De teksten mogen vrij worden overgenomen, mits voorzien van een duidelijke bronvermelding. 
De foto’s zonder bron zijn alleen te gebruiken na expliete toestemming van rijkswaterstaat. Voor 
gebruik van de overige beelden dient u vooraf toestemming te vragen bij de aangegeven bronhouder. 
Voor figuren waarbij geen bron staat aangegeven, geldt dit rapport als bron.
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