Spoormetamorfose in Delft
Spoorbeheerder ProRail heeft de laatste jaren een reeks van omvangrijke stationsprojecten
opgepakt in de grote steden. In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Arnhem, Eindhoven,
Breda, Tilburg en Delft werden en worden stations en hun omgeving ingrijpend
vernieuwd.‘Spoorzone Delft’ behoort tot de meest in het oog springende uitdagingen.
Maar liefst 30 hectare binnenstad gaat letterlijk op de schop.
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Wat die buikpijn betreft werden beide partijen
al in het prille begin van het project stevig op
de proef gesteld. De grondwaterstanden kwam
niet overeen met de basisgegevens waarmee
in het ontwerp was gewerkt. Het ontwerp
moest helemaal opnieuw, een enorme operatie.
CrommeLijn-projectdirecteur Rick Pattipeilohy:
‘Zo’n tegenvaller heeft impact en legt grote druk
op beide organisaties. Maar we bleven voortdurend met elkaar in gesprek. Alle deskundigheid
is in stelling gebracht om de nieuwe oplossing
uit te werken. We zijn tot het uiterste gegaan
om binnen de contouren en de systeemgrenzen
te kunnen blijven van de oplossing die we
hadden. Na de vertraagde start in 2010 hebben
we alle mijlpalen gehaald. Dat is ons grootste
succes tot nu toe.’

Rick Pattipeilohy
(Mobilis) en
Ad Broeders (ProRail):
‘Je moet voortdurend
met elkaar in
gesprek blijven.’
Ad Broeders: ‘Vertraging en een nieuw ontwerp;
meteen bij de start moesten we al om extra
geld vragen. We konden deze tegenvaller niet
dekken uit de post onvoorzien. Dat is geen leuke
boodschap. Ook ProRail wordt daar op afgerekend. Wij zitten echt niet op een grote zak geld.
Over de totale linie weten we de kosten goed te
beheersen.’
Forse risico’s getackeld
Toch bleken de ‘foute’ grondwaterstanden
meteen de grootste hobbel. De andere forse
risico’s die het project met zich meebracht,
zijn zonder grote problemen getackeld.
Rick Pattipeilohy noemt de belangrijkste.
‘Neem de conditionering van het gebied vooraf:
het verleggen van kabels en leidingen.
Je bent dan met veel partijen in gesprek die
allemaal iets anders willen. Het liefst willen ze
niks. Het feilloos op elkaar laten aansluiten
van de technische installaties is eveneens in
eendrachtige samenwerking tussen ProRail
en de combinatie gegaan. Uit de praktijk
weten we dat daar, zeker bij de besturingsdelen, veel mis kan gaan. Sinds de tunnel in
gebruik is vertonen de installaties nauwelijks
kinderziektes. Vergunningen waren ook een
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Ad Broeders (links) en Rick Pattipeilohy

gezamenlijke uitdaging. We hebben er over en
weer veel menskracht in gestopt. Het behoud
van de monumentale Molen de Roos en de
Bagijnetoren op de tunnel hebben CrommeLijn
en ProRail samen opgepakt.’
Vijf jaar hebben beide projectteams, als aparte
organisaties, een kantoor gedeeld. In de zomer
van 2015 verhuisde de aannemerscombinatie
naar een nieuwe directiekeet op het bouwterrein
zelf. In een goede werkrelatie ga je altijd door en
los je het met elkaar op, stellen Ad Broeders en
Rick Pattipeilohy. Een contract gaat over rechten
en plichten, maar dat is slechts een deel van
het verhaal. Opdrachtgever en opdrachtnemer
moeten dezelfde insteek en dezelfde doelen
hebben. Elkaar op alle niveaus opzoeken.’In
onze samenwerking zitten overal verbindingen:
in planning, uitvoering en management. Er zijn
veel persoonlijke contacten.’ Veel kon gewoon
in het reguliere overleg worden opgelost, in het
veertiendaagse informele overleg tussen beide
projectverantwoordelijken of in de bouwteamvergadering.

Feiten en cijfers
In 2009 startte Combinatie CrommeLijn met de voorbereidende werkzaamheden.
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werken. Over het resultaat kunnen we heel
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tevreden zijn.’

viersporigheid op een van de drukste spoortrajecten van Nederland mogelijk wordt.
Rick Pattipeilohy: ‘Onze combinatie functioneert als één bedrijf. We hebben geen

Grote bouwveiligheid

vertical split gemaakt, we doen alles samen. De bedrijven kenden elkaar in deze

De grote bouwveiligheid verdient volgens Ad

combinatie goed van de samenwerking op de bouw van de Tweede Coentunnel.’

Broeders aparte vermelding. Ernstige ongevallen
hebben zich niet voorgedaan. Tijdens de pieken
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Spoortunnel:

2.300 meter lang, 4 sporen

locaties, op het project. ‘De dynamiek van een

Fietsenstalling: 	5.000 fietsen ondergronds + 2.000 fietsen bovengronds

dergelijk groot project is steeds weer anders.

Parkeergarage:

Boven- en ondergronds werken, voertuigen op
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Projectdirecteur Rick Pattipeilohy: ‘Mensen

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

moeten met elkaar kunnen en willen samen-

Opdrachtgevers: 	Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
gemeente Delft

werken. Eerlijkheid, vertrouwen en transparantie
zijn daarbij volgens mij het belangrijkste. Dat is

Projectleiding spoortunnel

makkelijk gezegd, maar dat moet je met elkaar

en OV-knoop:

ProRail

Voorbij Prefab Beton:

800 meter geluidswanden

waarmaken. Als leidinggevenden proberen Ad
en ik daarin ook steeds het goede voorbeeld
te geven.’
De tunnelmonden worden aan weerszijden voorzien van ca. 800 meter aan
geluidswanden die aan de omgevingszijde over de volle lengte zijn gedecoreerd
met een fraai abstract reliëf. Voorbij Prefab Beton produceert de elementen.

