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Verzoek tot
Wijziging

Algemeen

Project: Tramvervoersysteem Uithoflijn
Initiatiefnemer: Projectorganisatie Uithoflijn
VTW nr.: VTW-OG-101
VTW nr (extern):

Werknaam: Verstrekken informatieve tekeningen: 3d-ontwerp Moreelsebrug en aanvullende tekeningen
Leidseveertunnel

Inhoudelijk behandelaar OG
Inhoudelijk behandelaar ON
Status definitief
Type wijziging Aanvulling op informatieve documenten
Tracédeel Tracédeel Stationsgebied (OVT + D)

Betreft contractartikel

Kenmerk Titel Titel/nr/pagina
D20. Deeltracé D + OVT

Aanleiding en oorzaak (korte omschrijving van proces en wijziging)

POUHL heeft aanvullende informatieve bestanden/tekeningen ontvangen van stakeholders en middels deze VTW worden die onderdeel gemaakt van het
contractdossier. Het 3d-ontwerp van de Moreelsebrug heeft POUHL ontvangen van ProRail en de tekeningen van de Leidseveertunnel zijn door BAM-CUU
opgevraagd bij POUHL en deze zijn afkomstig van beheerder Regiotram.

Betreft contracteis

ID Titel Tekst Type ID Fysiek object

Voorstel eistekst

Voorstel eistekst Datum ingediend Eis

Beschrijving wijziging

Het 3d-ontwerp (van sectie 6 en 7) van de Moreelsebrug is reeds informeel verstrekt door . Via deze VTW wordt dit bestand onderdeel van
het contractdossier en wordt het opgenomen in de map met Informatieve tekeningen D20. Deeltracé D+OVT. De bestandsnaam van dit bestand is: Sectie
6+7.stp

De aanvullende tekeningen van de Leidseveertunnel zijn opgevraagd door BAM-CUU als onderdeel van technische vraag nummer 161. Deze bestanden zijn
reeds informeel verstrekt door  aan Via deze VTW worden deze tekeningen onderdeel van het contractdossier en
worden zijn opgenomen in de map met Informatieve D20. Deeltracé D+OVT. De bestandsnaam van de zip-file waarin deze tekeningen zitten is
160219.POUHL.Aanvullende tekeningen Leidseveertunnel. In dit zip-bestand zitten in totaal 37 tif-bestanden.

Beide zip-bestanden zijn via WeTransfer op 19 februari 2016 verstrekt.

Het ontbrekende steunpunt 15 in het eerder verstrekte 3d-ontwerp is op 25 februari via e-mail verstrekt.

De onderzoeksvraag aangaande de afstand tussen de rijdraad zoals deze momenteel in het ontwerp van BAM CUU en de trap van de Moreelsebrug nabij
stramien 16 maakt onderdeel uit van dit VTW. Deze vraag is besproken tijdens het onderling afstemmingsoverleg van BAM CUU, POUHL, Prorail & Colijn,
gehouden op 2 februari 2016. De hierboven beschreven input zal hiertoe gebruikt worden.

De documenten die in het kader van deze VTW worden verstrekt zijn niet bedoeld om aanvullende eisen te stellen, dan wel wijzigingen in het kader van de
Overeenkomst te bewerkstelligen. De verstrekte documenten hebben tot doel Opdrachtnemer te faciliteren in het voorbereiden/uitvoeren van
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werkzaamheden. Aan het specifieke onderwerp gestelde eisen blijven met deze documenten dus ongewijzigd.

Deze documenten behoren echter wel tot de contractdocumenten als Informatief document. Van Opdrachtnemer wordt daarom gevraagd om een
inschatting te geven van consequenties van deze nieuwe informatie. Overigens onverminderd het recht op kostenvergoeding en/of termijnverlenging van
redelijkerwijs nu niet te voorziene consequenties.

Gevolgen op ontwerp/realisatie/test

Discipline Omschrijving Paraaf Datum

Financieel

Bedrag:
Specificatie:
Betaling
Ingang per

Toegevoegde documenten/bijlagen

Kenmerk Titel Revisiecode
3d-ontwerp Moreelsebrug
Aanvullende tekeningen Leidseveertunnel
3d-ontwerp steunpunt 15

Is akkoord door opdrachtnemer?

Naam Paraaf Datum

Opdrachtgever

Naam Paraaf Datum








































































