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Introductiefilm

https://www.youtube.com/watch?v=b2Yw7VujpWI

https://www.youtube.com/watch?v=b2Yw7VujpWI




Veiligheidsopgave biedt kans voor het gebied

4



Tien organisaties – één plan



Voorlopig ontwerp Meanderende Maas – april 2021





Er is zoveel te 
vertellen…





Wij zijn organisch 
georganiseerd

Project

SG







Vandaag…

• 2-fasen aanpak Meanderende Maas

• Duurzaamheid in het project Meanderende Maas

• Toegevoegde waarde van marktpartijen in planuitwerking bij 
Meanderende Maas







Aannemer trekker

Aannemer trekker

Ing. team trekker

Ing. team trekker

Ingenieursteam Ing. team & Aannemer

IPM team voert regie 
op inhoud en proces

IPM trekker

IPM trekker



▪ Vroegtijdige marktbetrokkenheid

▪ Niet bij VKA

▪ Wel bij VO

▪ Sturen op doorlooptijd procedure

▪ Direct naar drie partijen in selectiefase

▪ Geen trechtering in dialoogfase

▪ Straf tempo

▪ Tijd winnen door parallel schakelen

▪ Projectteam kunnen multitasken

▪ Uitlijnen met ontwerploops VO

▪ Concretiseringsfase

▪ Prijselement planstudie => EMVI

▪ Prijselement werk => Concretiseringsfase

▪ Gunningcriterium

▪ Samenwerking

▪ Prijstransprantie en sturen op financien

(Opbrengsten en kosten)

▪ Duurzaamheid

SF DF IF CF

VKV OL1 OL3

30 sep

20 nov

19 mrt

14 mei



Bezoek de website www.meanderendemaas.nl mail ons via 
info@meanderendemaas.nl 



Bezoek de website www.meanderendemaas.nl mail ons via 
info@meanderendemaas.nl 

Aantal voorbeelden



Vaststellen gezamenlijke optimalisatieplan

Tenderfase Boskalis RHDHV (nov-april)

VO Ontwerloop 1

Januari 2021
VO Ontwerploop 2 en 3 

VO Dossier,

Lopende 

ontwikkelingen



Plan duurzaamheid



Optimalisatieplan en plan duurzaamheid

KLEI-INKASSING ALS PIPING OPLOSSING OPTIMALISATIE DIEDENSCHE UITERDIJK



Jeroen Dekker Boskalis



Door de ogen van de inschrijver
• Uitvraag daagde uit om het gehele plan van aanpak project- en gebied-specifiek te 

maken;

• De opdrachtgever stond op een rijdende trein, wij sprongen tijdens de tender al 
rijdend erop en eraf;

• Het governance model van de opdrachtgever was moeilijk te doorgronden, wie is nu 
echt onze klant en wat is nu echt de klantvraag;

• De onderlinge samenhang, raakvlakken en afstemming tussen de werksporen was 
een zoektocht, vooral als het gaat over besluitvorming;

• De opdrachtgever was tijdens het hele proces zeer open en benaderbaar, de start 
van de teamvorming begon in de tenderfase;

• De concretiseringsfase heeft ons in negen weken tijd echt aan boord getrokken, het 
team is gevormd, wij staan op de trein.



Vragen



Dank u wel


