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Project: Tramvervoersysteem Uithoflijn 

Initiatiefnemer: Projectorganisatie Uithoflijn (POUHL) 
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VTW nr (extern): 

Werknaam: Verrekening kosten vaststellingsovereenkomst vanuit het Principe akkoord 

Inhoudelijk behandelaar OG 

Inhoudelijk behandelaar ON 

Status Definitief 

Type wijziging wijziging t.o. v. contract 

Tracédeel Tracédeel S Tracédeel A Tracédeel B Tracédeel U Tracédeel Tracédeel O 

Betreft contractartikel 

!Kenmerk !Titel/ nr/ pagina 

AánJeiding en oorzaak f(orte omschrijving van proces en wijziging ) 

Provincie Utrecht en BAM CUU zijn op 21 december 2018 een principe akkoord overeengekomen voor de vaststelling van de thema's uit het convenant. Dit 
is verder uitgewerkt in een vaststellingstellingsovereenkomst. Deze VTW is bedoeld om de overeengekomen bedragen te kunnen verrekenen. 

Betreft contracteis 

jrnel !Tekst !Type !Fysiek object 

Beschrijving wijziging 

Deze VTW maakt het mogelijk om de overeengekomen bedragen uit de Vaststellingsovereenkomst met elkaar te kunnen verrekenen. 

I Bijlagen 

Vaststellingsovereenkomst Traminfrastructuur 

Financieel 

Bedrag: € 1.665.704,-- 

Specifü:alie: Kostenopstelling: OG-VTW-219 Verrekenen kosten vaststellingsovereenkomst vanuit het principe akkoord d.d. 22- 
02-2019, versie B 

Betaling,. = Na acceptatie van de VTW 

Is akkoord door opc!rachtnemer'? 

Naam Paraaf Datum 

OP(lrachtgever 

Naam 

VTW formulier 
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themà. thema onderdeel .. Activiteit ... • Toeliéhting 

Gootbreedte B2 Viaduct incl Combideklaa9. Uitvoeren werkplan optie 3 € 
Gootbreedte Gummirille Aanpassingen Gummirille € 
Combideklaag Uithof 9.ebied Waardevermindering € 
Combideklaa9. Uithof 9.ebied eerder vervan9.en Combideklaa9. € 
Combideklaag Adama van ScheltemaBaan Herstellen rand eenvoudi9. € 
Combideklaa9. Adama van ScheltemaBaan 8 kwaliteits bevindin9.en € 
Opleverdossier EVM Matrices EVM Overdra9.en zonder NOK maken € op regie .............. 
Opleverdossier Geometriemetin9.en Minderwaarde we9.ens buiten tolerantie opleveren € 
.Opleverdossier Toets bevindingen € 
.Termi.Jnschema € 
VTW's Convenant blokkerende VTW € 
VTW's Convenant Slijpen spoorstaven € 
Halteaanlsuitin9.en aansluitkosten aansluiten door de leverancier € 
Halteaanlsuitin9.en Aanle9. Kabels Uithof ter plaatse van Uithof terrein € 
Halteaanlsuitingen Tijdelijke voeding !i_jdens de realisatiefase wegens € 
AHOB 'i'ïï .. 9.ebruikname deel infra € 

Totaal beschouwde waarde subtotaal € 

Boete € 
PrefaRail rechtzaak € 
Totaal minnelijke schikking PrefaRail-Boete subtotaal € 

EVM Overdra9.en zonder NOK make~ .Opleverdossier EVM Matrices € op re9(~ .............. 

 Totaal te vergoeden door Provincie aan BAM CUU !€ 1.665. 704,00 

Kostenonderbouwing I OG-VTW-219I 22-02-2019 
Rev B 

OG-VTW-219 Verrekenen kosten vaststellingsovereenkomst vanuit het principe akkoorc 



VASTSTELLINGSOVEREENKOMST TRAMINFRASTRUCTUUR 

Ondergetekenden: 

De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Utrecht, kantoorhoudende aan de Archimedeslaan 6, 
3584 BA Utrecht, correspondentieadres Postbus 80300, 3508 TH Utrecht, te dezen krachtens art. 
176 van de Provinciewet en de machtiging door de commissaris van de Koning, dhr. mr. J.H. 
Oosters, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. D.D. Straat, gedeputeerde Mobiliteit, 
Water, Financiën en Integraal Gebiedsprogramma, hierna te noemen: "(de) Provincie" 

en 

Combinatie BAM Infra b.v., BAM Infra Rail b.v. en BAM Infra Energie en Water b.v., 
kantoorhoudende aan de Stadionstraat 40, 4815 NG Breda, correspondentieadres Stadionstraat 40, 
4815 NG Breda, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer  BAM 
Infra Nederland b.v., hierna te noemen: "BAM" 

en gezamenlijk te noemen: "Partijen" 

Overwegende dat, 

a) op 23 december 2014 door het Bestuur Regio Utrecht (hierna: "BRU") de overeenkomst 
Traminfrastructuur Uithoflijn (hierna: "Overeenkomst") is gesloten met de Combinatie BAM 
Rail b.v., BAM Civiel b.v., BAM Wegen b.v., BAM Energie en Water b.v.; 

b) de Wet afschaffing plusregio's per 1 januari 2015 in werking is getreden waardoor een groot 
aantal taken, waaronder de aanleg van de Uithoflijn, van BRU is overgegaan naar de 
Provincie; 

c) in verband met de Wet afschaffing plusregio's BRU, de Provincie, en de combinatie BAM Rail 
b.v., BAM Civiel b.v., BAM Wegen b.v., BAM Energie en Water b.v. op 23 december 2014 een 
meerpartijenovereenkomst hebben ondertekend, waardoor de Provincie, met ingang van 1 
januari 2015, de rechtsverhouding van BRU jegens voornoemde combinatie ter zake van de 
Overeenkomst heeft overgenomen van BRU in de zin van art 6: 159 BW en in de rechten en 
plichten van BRU is getreden inzake de Overeenkomst; 

d) BAM Infra b.v., BAM Infra Rail b.v. en BAM Infra Energie en Water b.v. sinds maart 2015 de 
rechtsopvolgers onder algemene titel zijn van de eerdergenoemde combinanten; 

e) Partijen ter zake van onder andere de Mijlpaaldata Realisatie gereed/ Start Testbedrijf en de 
Acceptatie van het Werk een Nadere Overeenkomst (hierna "Nadere Overeenkomst") hebben 
gesloten gedateerd 23 augustus 2016; 

f) Partijen in OG-VTW-150 d.d. 6 juni 2017 onder andere zijn overeengekomen dat een splitsing 
wordt aangebracht tussen Mijlpaaldatum Realisatie gereed/ Start Testbedrijf voor de 
tracédelen SABUTO en de tracédelen DOVT; 

g) Partijen ter zake van onder andere Mijlpaaldata, kostenvergoedingen, termijnsverlenging en 
planningsafspraken de Nadere Overeenkomst Traminfrastructuur vanwege Herijking Uithoflijn 
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Planning (hierna "HUP") hebben gesloten, gedateerd 8 juni 2018; 
h) dat het Werk op de tracédelen SABUTO en DOVT zich in een vergevorderde fase bevindt 

maar dat op een aantal technische en/of contractuele thema's geen overeenstemming werd 
bereikt tussen Partijen; 

i) dat Partijen derhalve vanaf november 2018 gestart zijn met intensieve besprekingen met het 
doel om de verschillen van inzicht voor eens en altijd te beslechten door overeenstemming te 
bereiken over een aantal lopende technische en/of contractuele thema's, mogelijk door de 
Provincie op te leggen boete(s) en een eventuele vergoeding van de door BAM gestelde 
geleden schade met betrekking tot de spoorconstructies, welke doelen en thema's ook nader 
benoemd zijn in het Plan van Aanpak "Het Convenant" d.d. 14 november 2018, versie 1.0; 

j) Partijen ter zake van deze thema's een Principeakkoord hebben bereikt, gedateerd 21 
december 2018; 

k) in het Principeakkoord is aangegeven dat Partijen overeenstemming hebben bereikt over deze 
thema's, en dat de bereikte overeenstemming schriftelijk is vastgelegd in het Principeakkoord; 

I) de in het Principeakkoord gemaakte afspraken, volgens de bepalingen van dit 
Principeakkoord, verwerkt worden in een vaststellingsovereenkomst; 

m) de onderhavige Vaststellingsovereenkomst Traminfrastructuur (hierna: 
"Vaststellingsovereenkomst"), de in overweging (I) bedoelde vaststellingsovereenkomst 
behelst; 

n) dat, voor zover het de gemaakte afspraken met betrekking tot de thema's betreft, deze 
afspraken een vaststellingsovereenkomst betreft, zoals bedoeld in artikel 7:900 van het 
Burgerlijk Wetboek; 

o) de afspraken gemaakt in deze Vaststellingsovereenkomst de rechten en plichten 
voortvloeiende uit de Overeenkomst, zoals deze bij tijd en wijle gewijzigd is, niet aantasten, 
een en ander en voor zover niet gewijzigd in de onderhavige Vaststellingsovereenkomst. 

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 

I. Data 
1. De data van oplevering, worden voor de tracédelen SABUTO vastgesteld op 3 februari 2019 

en voor de tracédelen DOVT op 3 maart 2019. 

ll. Oplevering en aanvaarding 
1. Gelet op de mijlpalen zoals genoemd zijn in artikel I van deze Vaststellingsovereenkomst, 

heeft BAM verzoeken tot aanvaarding ingediend voor de mijlpalen als bedoeld in artikel I van 
deze Vaststellingsovereenkomst. Volgend op het verzoek tot aanvaarding van BAM conform § 
24 van de UAV-GC 2005, zal de Provincie het Werk op de tracédelen SABUTO aanvaarden 
op 22 februari 2019 en voor de tracédelen DOVT op 4 maart 2019 met inachtneming van het 
zogenaamde "SLOT-akkoord" voor het gehele Werk (bijlage 3). 

2. De formele aanvaarding van het Werk op de tracédelen SABUTO vindt op verzoek van de 
Provincie plaats op 22 februari 2019 in plaats van op 4 februari 2019. De formele aanvaarding 
van het Werk op de tracédelen DOVT vindt plaats op 4 maart 2019. Partijen komen overeen 
dat de Onderhoudstermijn (artikel 19 van de Overeenkomst) zal eindigen op 3 februari 2020 
voor de tracédelen SABUTO en op 2 maart 2020 voor de tracédelen DOVT. 
Om hetgeen bepaald is in dit artikel mogelijk te maken heeft BAM voor 4 februari 2019 de 
Eisen Verificatiematrix "Eindoplevering" afgerond. De Provincie heeft vastgesteld in het 
zogenaamde "SLOT-akkoord" (bijlage 3) dat: 
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i. Er geen afwijkingen openstaan die door de Safety Manager van de 
Provincie als blokkerend zijn geacht voor het veiligheidsdossier (Safety 
Dossier); 

ii. Er geen afwijkingen openstaan die niet binnen een volgende 
betalingstermijn opgeheven kunnen worden. 

Ill. Financiële afhandeling thema's 
1. Partijen zijn in overleg getreden over de financiële afhandeling van de thema's genoemd in 

bijlage 1, waarbij de genoemde bedragen in bijlage 1 nader zijn onderbouwd in bijlage 2. 
2. Partijen komen overeen dat ten aanzien van de thema's de Provincie een éénmalige betaling 

aan BAM verricht van € 320.195,20. 
3. BAM kan de kosten voor de werkzaamheden genoemd in bijlage 2 factureren na de acceptatie 

van de werkzaamheden waar de thema's betrekking op hebben. De betalingstermijn bedraagt 
30 dagen. 

IV. Boete 
1. Wegens het overschrijden van de mijlpaal 'faseovergang realisatie gereed SABUTO naar start 

testbedrijf SABUTO' voor de tracédelen SABUTO heeft de Provincie BAM per brief van 26 juli 
2018, met kenmerk 81D601C0, in gebreke gesteld. Partijen stellen vast dat vanaf datum 29 
september 2018 er geen sprake meer is van schuldeisersverzuim aan de zijde van de 
Provincie met betrekking tot het tracédelen SABUTO, waardoor BAM 6 weken na die datum 
een boete verbeurt van € ,- per dag. resulterend in een opgelegde boete van€ 
1.890.000,-. 

2. Partijen stellen verder vast dat per datum tekenen van deze Vaststellingsovereenkomst het 
schuldeisersverzuim aan de zijde van de Provincie met betrekking tot de tracédelen DOVT is 
geëindigd. 

V. Rechtszaak 
1. Op 6 juli 2018 heeft BAM aan de Provincie een dagvaarding laten betekenen waarin zij stelt 

schade te hebben geleden in totaal ter grootte van€ 7.902.655,- met betrekking tot de 
spoorconstructies. 

2. BAM heeft, in het kader van de besprekingen van het Principeakkoord, voornoemd bedrag 
verlaagd tot€ 6.500.358,99. 

3. Partijen zijn overeengekomen, omwille van ieders al dan niet vermeende verantwoordelijkheid 
inzake dit geschil en om een minnelijke schikking te bereiken, voornoemd bedrag te delen met 
elk een aandeel van (afgerond) € 3.250.000,-. 

4. Partijen zullen het boetebedrag van artikel IV verrekenen met voornoemde€ 3.250.000,-, 
waardoor een betaling van de Provincie aan BAM resteert van€ 1.360.000,-. 

5. BAM kan het bedrag uit voorgaande lid aan de Provincie factureren na ondertekening van 
deze Vaststellingsovereenkomst. De betalingstermijn bedraagt maximaal 30 dagen. 

6. BAM zal, onverwijld na ondertekening van deze Vaststellingsovereenkomst aan de Rechtbank 
Midden-Nederland laten weten dat zij de procedure tegen de Provincie ter zake van het 
spoorconstructie geschil, bekend onder zaaknummer NL 18.12590, intrekt en de Provincie een 
bevestiging hiervan zal sturen. Partijen komen overeen hun eigen gemaakte proceskosten te 
dragen. BAM zal ter zake van dit geschil geen verdere vorderingen indienen en zal geen 
nieuwe procedure aanhangig maken. 

Pagina 3 van 4 



Vl. Indexering 
1. De bedragen genoemd in deze Vaststellingsovereenkomst komen niet voor indexering in 

aanmerking. 

VII. Slotbepalingen 
1. Deze overeenkomst betreft een vaststellingsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7:900 van 

het Burgerlijk Wetboek. 
2. Na ondertekening van deze Vaststellingsovereenkomst, verlenen Partijen elkaar over en weer 

finale kwijting ter zake van de thema's genoemd en/of verschillen van inzicht, met dien 
verstande dat Wijzigingen (VTW's) volgens de Overeenkomst afgehandeld worden. 

3. Deze Vaststellingsovereenkomst treedt in werking op de dag dat zij door Partijen is 
ondertekend. 

4. De in deze Vaststellingsovereenkomst genoemde bijlagen maken integraal en onlosmakelijk 
deel uit van deze Vaststellingsovereenkomst. In het geval van strijdigheid tussen de 
Vaststellingsovereenkomsten en de bijlagen prevaleert de Vaststellingsovereenkomst boven 
de bijlagen. 

Bijlagen: 
1. Afrekeningen thema's Convenant/ Principeakkoord 
2. Financiële onderbouwing thema's 'Te betalen door POUHL aan BAM' (OG-VTW-219)' 
3. SLOT-akkoord 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend, 

op.2t - l-2019 te UI revh}-- 

 BAM Infra Nederland b.v. 
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Te betalen door 
POUHLaan BAM 
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Bijlage 1: Afrekeningen thema's Convenant 

:).. • \ 

2.i 

Kosten I Kosten 
Aandeel Aandeel it11 gedragen door gedragen 
POUHL Aandeel POUHL I BAM Aandeel BAM IPOUHL door BAM 

 ?. . S"' 

 1,... f 
~-c'J 

cf 
__... 
~ 
~ 
r\ 

~ 

2- . I"\ 
'-. 15 

320.704 

12.I) 
~.1J 

-1.890.000 
3.250.000 

1.360.000 

€ 

€ € Bl € 
€ € € 
€ € € 
€ € € 
€ € € 
€ € { 

€ € € 

€ € € 
€ € € 
€ € ( 

€ € € 
€ € € 
€ € € 
€ € € 
€ C € 
€ € € 

€ 1.453.576 € 1.673. 7331 C 
; 46% 54%~ ~ ~ 

€ 1.610.000 € 1.890.000 € 
€ 3.250.000 € 3.250.000 € 

4.860.000 5.140.000 

%Pouhl € % 

22,5% € 77,5% € 
50% € 50% € 

100% € '0% € 
100% € 0% € 

0% € 100% c 
100% € 0% € 
100% € 0% € 

0% € 100% € 
0% ( 0% € 
0% € 0% € 
0% € 0% € 
0% € 100% c 
0% € 100% € 

100% € 0% € 
80% C 20% € 
0% ( 0% € 

~ 

54 % € 1.890.000 

50% € 3.250.000 

46% € 1.610.000 
50% € 3.250.000 

Band! Status/opmerking 

14-dec-18 
Totaalblad Convenant Financieel 

waarde 

€ 

activiteit themaonderdeel 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

82 Viaduct incl Combideklaag I Uitvoeren werkplan optie3 

Uindeouerk BAH 

Waarde 1estgesteld 

Minderwerk BAM 

POUHI Draagt niet op aan BAM 

Op regie afgerekend 

 I Minderwerk BAM 

Begeleiding MWE op sluiten EVM 

Inspanningsverplichting POUHL 

Voor 11 januari opgelost. 

 

IGummirille Aanpassingen Gummirille € 
Uithof gebied Waardevermindering € 

Uithof gebied eerder vervangen Combi deklaag € 

Adama van ScheltemaBaan Herstellen rand eenvoudig € 

Adama van Scheltemabaan 8 kwaliteits bevindingen € 

EVM Matrices EVM Overdragen zonder NOK maken € 
Minderwaarde wegens buiten 
tolerantie opleveren Geometriemetingen 

Toetsbevindingen 

blokkerende VTW 

slijpen spoorstaven 

aansluiten door de leverancier aansluitkosten 

Stedin ter plaatse van Uithof terrein € 

tijdens de realisatiefase wegens € 

€ 

Aanleg Kabels Uithof 

Tijdelijke voeding 

ingebruikname deel infra 

thema 

1 Gootbreedte 

2.. Gootbreedte 

3 Combideklaag 

4, Combideklaag 

5 Combideklaag 

6 Combideklaag 

7 Opleverdossier 
J Opleverdossier 

'} Opleverdossier 

10 Termijnschema 

11 VTW's Convenant 

1 l. VTW's Convenant 

13 Halteaanlsuitingen 

14, Halteaanlsuitingen 

15 Halteaanlsuitingen 

1 b AHOB - 3.127.309 TOTAAL beschouwde waarde 

€ 3.500.00l 

€ 6.500.00l 

10.000.000 

1 r Boete 
18 PrefaRail rechtzaak 

Totaal minnelijke schikking PrefaRail-Boete 

Opmerking terzake 3• regel in de tabel Combideklaag Uithofgebied. 

BAM zal tot 4 februari 2019 de herstelwerkzaamheden ter plaatse van het Uithofgebied uitvoeren. De kosten zullen in mindering gebracht worden op de 
minderwerk post ad (139.693,=  



Project: Traminfrastructuur Uithoflijn 
Opdrachtgever: Provincie Utrecht 
Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht 

fi&)j~ging gmmijdte,,l<uostwerk B2 
Prijsaanbieding ON-VTW-174 

30-11-20181 

I 
~bam 

infra 

.1. 1 ---L Directe .kosten .ontwerp ···-----·············································································································· ::::::::: L~.::::::::... ::: 

.1.2 iDirecte.kosten .Uitvoering ············································••·························•·······························•··•···················•·················'··········•·······················:·€···········  . . 1.:~ L!.n..d.i!.~~~ .. ~.o.i,.t.e..n..J!:.~~.!:n.~!!.\!.E: .. ~.9.~t.e..n._, !J.!~.9.e..ri..n.£!skosten, Overi£!~.!.n..d.!t.e.Ete kosten) L. l + 

...................... : Totaal.directe+. Indirecte .kosten:··································! .€  .. 

. ~.:.~ ...l~~~~~:.~.;~;;.~;1~:.~. ~ (f.\_~)_ ~~ ······································································· I···················· ~ ! . : - 
2. 3 iWinst % ----····················•·····················································-···················· %i €  
2.4 JNiet calculeerbare risico's % %i €  + 

! Aanbiedingsprijs excl. BTW! ! € 1.241.814,01 

Aandeel BAM 
Aandeel POUHL 

Afgerond 

77,5% € 
22,5% € 

962.405,86 
279.408, 15 

Printdatum: 13-2-2019 
 van 1
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30-11-2018 ON-VTW- 174 

Wijziging groefwljdte kunstwerk 82 

kosten E,Jj, Aant \11.rbeld, Materiaal, Mate~leel 

-------+-----+---l----··--------4-••· 

.................. .., . 
--,...... .. . 

tarief eenh hvh 

..,. _,i.,ccU--'it..c.b_,rë.,..,ïier:i .. çgr,o.~i<:l~~l~~fi [m2 : € i € 
lY.El':'.'ii<:t~r,Eln..r.ri.El.n.9.9r~r:ii!.1 . .i.ii! .. n.~~r. .. d..El.P.g.t ·············-------········ , ).r.r,2 i € L€. 
Storten corr,i~i<:1~.k.l~§llL~r.Cl.k..k.~n ------············· :.......... ft5?n... ; € i €  
Frezen Corkelast · jm1 ; € , € 

·········· ï:~:ä:a.::~~~;;:11~~c:::::::::::::··::::::::::::::::::: .. :: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::·········· ·············· : : m1 I€ J... 
-----•-- ;m1 ; € , € 

........... Ji.i~êï,1~1 .. <lf.l.~Clr,Ç.k,~1.ii.s.t ·:::::::::::::: .. :::::::::::::::::::::::::::::._____ im1 iT•·· ····: i € 
rofiel i m1 i € ; € 

:z.~6:a.::;;:~::äii.foiéïitër······ ·:::::::::... : :m1 : € L€.. 
lf,lr,CJf.i.Eêl.Eln. .. ?..iD.k..s,chooperen -------····························---->-- im1 i € ) € 
i.1.S. .. ~~D. .. h.~t .. ~P.9.9.r.......... .~El.~r ;.€ 1. ; €.....
,i~ti.n,9.ir.,c:.1,.~Eêr.9.Eê~.r.~.i.k... im1 .. .L€.... ' .. €. 

----·•"·'""-'' w-"isting ···························----- im1 : .. €..... ; € " ~• •---- k~•-- ~ o ~ ... • • ---------·····.................. : 
.; ~ 
• r ........ !Aanbrengen. funderingsmateriaal. uit .depot .. 

I i /È~!1i!~'.:~1F!ff~~~::~,,,  - . _ 
'~e"'.'ijderen zand uit r<1il.9roef 

----+-- !,,:.st'---+; -::€- ; € 
; ;keer ; € ; € 
,.......... (eg~.t .; € J ....

........................ ,ew, a~ ;°Ï( 

orzien tenten e.d. en stilstand 
.ontwerpteam/site .. engeneering _ 
assentellers door derden ..................... . .. 

------ .. 

-- , € 
; €  € 
L€.. : .. €. 
' r i € 

--;......--+:ccP_ro~je.,.,ct_organisator. Civiel./. Gebouwen . 
__ 

7
i.,..K,,,e_ur_ing(5.),:ri~<:1~~~r,~Elr .. U.Eê.lijr.,) _ 
'Uitvoerder 

,_ __,, ~.!latvoerder 

---------;------+---t--············____L__
- ......... · :....... : ,i..€ ......

·-----·······.. . , ??L ._ +i-=€=-
. i € 

...... ,l:louwplaatsk?S.(!:.~ .. ~~!:.~ ~i.r~~El.~~5.!!:.~ Ç.LJ.l! 
i------ 'Totaal directe kosten uitvoerin 

  

 



~P-assen groefbreedte gurn.midUe..naar.58.mm Waterfinieweg,_<.;;..=_=..;;.>_,B,.,2,.__ ~ 1:...;4-:....:1:.::2~-2=0~181 

Prijsaanbieding ON-VTW- 176 I 
~bam 

infra 
' 

.J J il:?.l~e..~e. .. ~_Cl.~~~!1 .. 'l.~~'P ·----··· : € .. ::::::::::  

.1.2 : Directe.kosten .Uitvoering : :. €  
1.3 '!.~.directe ko~t.e..~J!=.1:!!1.'!.!.~!!.9.e. kosten, Uitvoeringskosten, Overifi!l:l.!.!1.~!.recte kosten) i ! + 
······················!····································································································································Totaal.directe.+ Indirecte.kosten!········· · 1 €  

2. 1 ...l Aanbiedingskosten . .- % ··········----··················································································••····························· : % f. € 
. 2-:.? L~!.9.e..lllene bedrijfskosten (~.~)___ 0

(~ ••••••••••••••••.••••.•••..••.••••••••••••••••••.••.••••••••. ! °1,oJ € 
. 2-.-.~.... /Winst % ··············································----······························································--- %1 .. L 
2.4 i Niet calculeerbare risico's % % 1 €  + ·····················r··················· Aanbiedingsprijs excl. BTW: : € 25.010,34 

25.010,34 ! Totaal € 

Aandeel BAM 
Aandeel POUHL 

Afgerond 

50% € 
50% € 

12.505, 17 
12.505,17 



14-12-2018 ON-VTW- 176 

Aanpassen groefbreedte gummirille naar 58 mm Waterlinieweg <==> 82 

Kostenonderbouwin 

Toelichtln k·as.ten E.h. Aanf ,Qirecte ~osten !.litvae,ing (Arbeic;t, Mé!teFié!é!I,. Materie.el 

.................... i i Kostenper .Dag....................................................................................................................................................................................................... j i i i i .. € i 

: 1 1:::::~:::::;:~:: ~:::= I =+~ ~~J ::Jf r: ~ 
[Totaal directe kosten uitvoering i i ! ! 1 € 1 

 



~~:}o.j.e .2 s 

Raming herstel gebreken komende 5 jaar Combideklaag AvS 
Onderdeel I bedrag Berekening raming 

totaal aantal lengte totaal lengte ppe 
1 Afbrokkeling langs gummirille (   (  
2 Beschadigingen in deklaag ( (
3 Herstellingen met beton ( (  
4 Visueel slechte vulling langs de randen (  (
5 Veel schade langs de molgoot ( (  

Veel -ca 50- herstelde dwarsscheuren van 7 cm breed, met bitumen die in 
61 de zomer zeer zacht is I c 11 1 (

Aangebrachte bitumenscheiding tussen dek en sps die in de zomer zeer 
71 zacht is I c 11 1 (

Slechte afwateringsgoot langs keerwand (BAM had in UO goot van SxlO 
deze zijn ze vergeten en hebben nu een goot van 2x2 gemaakt die niet 

81 lekker aansluit op de kolken) I ( 11 Ic

((  

Molgoot niet uitgevoerd in overeenstemming met onze gedachte veel te 
diep, putten te laag, teveel hoogte verschil tussen de klinkers 9 

Totaal €49.950,00 I-----+----------------------------' t+----t------t-------+------t 

/J::;,r; r,r,1r1 r1r,1 
r.,..<'- '::!,;;/~✓.,..,,, .J.:.,/J' 

Afgerond 

 
 



Project: Traminfrastructuur Uithoflijn 
Opdrachtgever: Provincie Utrecht 
Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht 

!Afwijkingen analïse tbv Verificatiematrix eindo1;1levering~-----r---------1_7-_1-_20_1-..::gl 

I Prijsaanbieding OG-VTW- 

~bam 
infra 

1:_J~~iiiiië~iii~;.;,,:~;~;~;:~~~,;::: ::::;:;;;;;.~~:::::,;-~I ~:-i·: • 

...................... f ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::···········!.~~aal directe + indire.!:~~ .. ~ostenl : .~ 

. 2.1 :Aanbiedingskosten . .. % i %j. €  
. ?.:?. ./~.1.\l.~.~E!.!:i.E! .. ~~~~ijfskosten (AK) ..o/.?. l.. o/.?.l..€ 
2.3 !Winst % î %!€ 
2.4 :Niëf~~):~~l:ë.~rbarë .. risië·ö;s· ·¾ :::::::............................. . r öï/"€'............ + 

Aanbiedingsprijs excl. BTW) l € 14.485,64 

Afgerond (regie) 

Printdatum: 21-2-2019 Blad 1 van 1 
Bijlage 2. 7 - 190117 Opleverdossier BAM CUU POUHL.xlsm 



17-1-2019 OG -VT W - 0 

Afwijkingen analyse tbv Verificatiematrix eindoplevering 

Kostenonderbouwing 

T'oel ie,hti'!.9 lies.ten li.h. Aao.t. Oir!')cte kest_eo. uitvee,ring, (~rbejd,. r,llateriaaJ, Mate,r.ie,e,I) 

1 l~:;~~~;:~~ ~ ~j :=~:= J_ : I :~ !;~~: j :~~~r: 
.................. .L l.~.Y.~.tEl.'!.1.~ .. t3.~£1!!1.El.t3r. ···········································································L j i.\!.\!r. .L~  .. ~........... .. . 

l···················t·~·~~.'.~.:.~ .. ~.~~'.~.~.~~....................................................................................................................... i ····················· i ···············~·~·l·~·~~ i .. ~ ~~.:~~ .. t .. ;  
i \Bouwplaatskosten over directe kosten CUU i i i o/oj i € + ·,···················s·······1:ä"a'ïë:ïirëctËïï<osteïï.lïiiiioeï:iïïg.......................................................... ········································································r········································r·····························T······· ···T · - . 

 

 



13.) \ °'5~ ~ . ~ 

Raming Spoorgeometrie - Minderwaarde wegens buiten toleratie opleveren 

Bedrag als bij alle afwijkingen in de spoorgeometrie de effecten € Initieel voorstel POUHL 
van deze afwijking zich voor doen en herstel dient plaats te 
vinden. (zie onderbouwblad) 

Uitgangspunt is dat effecten van afwijkingen zich bij 50% van de €  Voorstel POU HL bij uitgangspunt 50% van de locaties 
locaties voordoen en hersteld moeten worden. 

€  Voorstel BAM 14-12-2018 

€ Onderhandeling  
€

14-12-2018 
Onderhandelingsbedrag 
Toeslag voor ODG Universiteitsweg (extra AFW) 

Totaal overeengekomen 

  



Te ramen kolom 

Hoeft nog niet geraamd te worden 

levensduur spoorstHf SpoorstHfproflel ult DO Gewljzl1d Herziene levensduur t.e.v , Defecten spoor1eometrle effect van defect 
ult LCC DO spoorstufproflel contract verschll DO/contract (advies Mov■res) die niet 

worden un1ep■kt, 

Uaar] Uaar] 

Wrlngenvand1aai~tellen 

Wringen van draaistellen 

21ocatlesmettek,appe 
sooorwiidte-•>Sliloen 
3locatiesmettegroot 

35 

35 

spoorwljdteverloop·->slijpen lokaalmeervetergang. 

Wringen van draaistellen Llccatles met teguxrt 
spoorwijdteverloup··>slijpen Lokaalmeervetergang, 

trccaue mette grccr Wringenvan 
spoorwijdtevedoup •·> slijpen draaistellen.vetergang, 
Herstellentekrappeengtote Mee1t1illinginspoorwaa1door 
spoorwijdteop4Jucatiesd.m.v. spoot eerder zakt. 
losnemenbevesligiugen 
ccntcuw stelten spccrstaat 

S9R2/R220 59R2/R290(t/mkml,34) 30 
49El/R260fvanafkm 1.34! 

59R2/R220 49El/R350HT(KM2,18·2,'IO) 30 
49El/R260(vanafkM2,4) 

59R2/R220 49El/R260 30 

'19El/R260spoor 1 49El/R260 30 
59R2/R220spoor 2 

Herstellentekrappeengrute lokaalmee,vetergang. 
spoorwijdte op 23 loceues Wringen van draaistellen 
d.m.v. losnemen bevesl!giug en Meet trilling In spoor waardoor 
opnieuw stellen spoorstaaf spooreerder zakt. 
llucatiemettegruot 
spoorwljdteverloup•·>Slijpen 

30 '19El/R260 

Herstellentegrotespoorwijdte Geennegatlefeffect 
opllucatiesd.m.v.losnemen 
bevestigingenopuieuwstelleu 
spoorstaaf 

Herstetlente keappe engrcte Lokaalmeervetergang. 
spoorwijdteop231oc<1Ues W1lngenvandraalstellen 
d.m.v.losnemenbevestiglngen Meettrllllnglnspoorwaardoor 
opnleuwstellenspuor5taaf spocr eerder zakt. 
llccatle mettegrcot Wrlngenvandraalstellenbijte 
spoorwijdteverloop•·>Slijpen groot spootwljdtevertoop. 

30 '19El/R350HT 

30 ongewijzigd 

geen verschil 
Herstellentekrappeengrote Lokaa1meervetergang. 
spoorwljdteop71ocatiesd.111.v. W1ingenvandraaistel!en 
losnemen bevestigingen 
opnieuw stellen spoorstaaf 

30 
30 

'19El/R260 
49El/R260 

Wringen van draaistellen 
tokaalmeervetergang. 

Herstellen te krappe 
spoorwijdleoplOlocaties 
rl.m.v.~llinPn 

59R2/R290 

10 

Hetstellen te krappe en g.ute Wringen van draaistellen 
spoorwijdteop471ocaties tokaalmeervetergang. 
d.m.v.losnemenbevestlgingen 
opnîeuwstellenspou,staaf 

49El/R350HT(kMS,4·S,5e11 30 
kmS,90·6,46) 
49E1/R260(KM 5,54•5,90) 

W1ingenvandri1alsteUen 
Lckaalmeèr veteraana. 
Wringen van draaistellen 
tckaalmeer vetereana. 

21ocatlesmettekrappe 
scccrwudt e-o smc en 
321ocatiesmettek,appe 
sooorwiidte-•>sfüoen 

Wringen van draaistellen 
Lckaalmeer vetetaana. 
W1ingenvandraaisteUen 
Lckaalmeer vetereana. 

61ocallesmettekrapµe 
sooo1wlldte••>slliuen 
131ocatlesmettekrappe 
sooorwiidte•·>slliuen 

Wrlngenvandraalslellen 
Lekaalrneer veteraana. 
Mindereffect vanwege lage 
snelheid 
Mindereffect vanwege lage 
snelheid 

141ocatlesmettekrappe 
soccrwne te-o smc en 
lllocatlesmettekrappe 
sooo,wlidte·•>sliloen 
241ocat!esmettekrappe 
spoorwijdte•·>slijpen 

'19El/R260spoor 1 
S9R2/R220spoo12 

49El/R260spoor 1 
59R2/R220spoor2 

49El/R260 

59R2/R220 
59R2/R220 

5.090 t/m 5.400 (Oversteek Laan van Maarschalkerweerd- Hercutesbrug tot halte Galgenwaard) 35/kiappe bogen 10 Jaar S9R2/R220 

59R2/R220 

35 

35 

35 

35 

35 

35 
35 

35 

] 

35 59R2/R220 59R2/R290 30 

35/k1appeboge1110jaar S9R2/R220 59R2/R290 30 

10 

35 59R2/R220 59R2/R290 30 

]35/k,appebog,,. lOjaa, 59R2/R220 59R2/R290 30 

10 

35 59R2/R220 59R2/R290 30 

35 59R2/R220 59R2/R290 30 

35 49El/R260 ongewijzigd 30 

Remtn1 herstel spoor1eometrle in het kader ven convenant 

Tracédeel 

l.321t/ru2.lgS(AdamavanScheltemabaan) 

2.lgSt/m3.09S(KunstwerkB2) 

3.095t/rn 3.32S(spoo, langs Prorail-beldesporenverhard) 

3.325t/m3.SSO!spoorlangsProrai1101Fortgrachtbrug-éénspoo1ballast,éénspoor verhard) 

3.5501/m 'l.030(spoorlangsProrail) 

'1.0301/m 4.28S(boognaa,Koningsweg) 

'1.2851/m 4.570(baantussenboogenkoningsweg) 

4.5701/m 'l.640(oversteekkoning5weg) 
4.640 t/m 5.090 (laan van Maarschalke,weerd) 

[°''" 
5400 t/m 6.S!O(Weg IOI de Wetenschap) 

6.555t/m6.77S(Schapenwelde) 

16.77Wm 7.540,(P'äcfualiiaritot üMC) 

;Bpgen 

~ 
~ 

7.S40t/m7.740(UMC) 

~200,t/m e.4sö(Wlg t/rri•buslus) , b 4) 

Boaen 

g.4go1/rn8.650(onde1doo,ganguniverslteitsweg) 

8.744t/mg,886{perronsP+R) 

8.932 l/m9.108{opstelsporenP+RJ 

Aanpassingentoveerdereversie: 
- per afwijkingslocatie is er SO ml meegenomen 
• indien het aantal locaties er voor zorgt dat de totaallengte wordt overschreden, is 
gerekend met de totaallengte 
• hetaantaleKtrastopbeurtenoverde levensduurisaangepastvan2 naar 1 
· bij krappe bogen is het aantal keerslijpengewijzigdvan4nailr2 keer 

 ringskosten opbouw: 
% 
bijkomendekosten % 
noemd objectoverstiJgend risico % 



km va n km to t len g te len g te fa c to r fa c to r krapp e boge n (R <lOO m ) Tekenln& Spoo rconstructie Afname levensduur t.1.v. Herziene levensduur t.1.v. Herzien onderhoud (over 

Ramin& herstel spoo r1eometrle In het kader van convenant 

Tracédee l 

slijpen stoppen spoor enkel 
spoor 

1.321 

2.185 

UHL-P002 ·DO· UWP· I t t:•06207 .pdf 

levensduur) t.,.v. spoo r1eometrle spoo r1eometrle spoo rceometrle 

(meter) (meter) 
[jaar] 

100 

150 

864 

910 

2.185 

3.095 

2xedralokaalslijpenomgollsllj1agete RhedaCityO 
verwlideren 
2xextratokaalslljpenomgolfslljtagete lngegolenspoorlnstalen 

30 

30 

l.32lt/m2.185{Adamavan5chellemabaan) 

2.185t/m3.095(KunstwerkB2) 

goot verwijderen 

150 
2xexualokaalslljpeuomgofrslljtagete RhedaCltyO 
verwljderen 

30 3.095 t/m 3.325 (spoor langs Prorail- beide sporen verhard) 

250 

960 

510 

570 

140 
350 

230 

225 

480 

255 

285 

70 
450 

3.325 

3.550 

4.030 

4.285 

4.570 

4.640 
5.090 

3.095 

um.P002·00-DWV•IEK·06207.pdl 3.325 2x ext ra Lokaal slljpen orn golfslijtage te MCOl: Rheda City D 
verwijderen MC02:ballastbaan 

30 3.325t/m3.550(spoo1JangsPro1ailtotFongrachtb1u11-éénspoorballast,éénspoorve1hard) 

lxextraslopbeunen 

3.550 2xexlraLokaalsUjpenorngolfslijtagete ballastbaan 
verwijderen 

30 3.5501/m 4.030(spoo1langsProrail) 

lxextrastopbeunen 

4.030 ballastbaan Geen extra acties 30 4.0301/rn 4.285(boognaarKoningsweg) 

4.285 

UHL ·P002-DO•OWP• 1 ~K·06207 .pdf 

UHL·P002-DO-DWP• I U-06218.pdl 

UHL-P002·D0-DWP• 1 tK·06218.pdl 

UHL·P002·DO-DWP· I tK-06218.pdl 

UHL-P002-DO-DWP· I tK•062 UI.pdf 2xexualokaalsUJpenurngollslijtagete ballastbaan 
verwijderen 

30 11.2851/m 4.570(baantussenboo11enKonlngswe11) 

tx exue stcnbeunen 

4.570 
4.640 

ingegoten spoor UST5 UI-IL-P002-DO-OWP-IEK•06204.pdf 
UHL·l'UUl·UU·UWI'· I tl':·06209.pdf 2xextralokaalsli/penomgo1'51ijtagete RhedaCityG 

verwijderen 

30 
28 2(starreconst,uctie) 

4.5701/m 4.640(oversteekKoningswe8} 
4.640 t/m S.090{Laan van Maarschalke,weerd) 

500 310 5.400 5.090 25 (belde assen) 5.0901/m S.400 (Oversteek Laan van Maarschalkerweerd- Herculesbrug 101 halte Galgenwaard] 

1100\ verwijderen 

230 115 5.390 5.275 
,Bogen 

2220 1.110 6.510 5.400 2xextralokaalslljpenorngollslljtagete RhedaCityG 
verwljde1en 

28 2(slarreconstruclle) 54001/rn 6.510 (Weg tot de Wetenschap) 

6.555 6.775 220 100 

6.755 7.540 785 1570 

6.718 6.762 44 BB 

7.540 7.740 200 300 

8.200 8.480 280 560 

8.403 8.482 79 158 

8.480 8.650 170 340 

8.744 8.886 142 284 

8.932 9.108 176 352 

krappebogenkmS,27StotS,3!:IO 
dubbelsporig ca 2x UOm ~jlOOI 

2x e~ua Lokaal slijpen om 11ullslljtage te Ingegoten spoor In stalen UHL·P002-DD•DWP·l lK·U6210.pdl 

UHL-P002-UO•DWP· I ~K-06209.pdf 

UHl·P002·00·DWP·IEK·062l7.pdl 

UHL-P002-00·DWP· I tK·U621 S.pdf 

2xextralokaals11Jpenomsolfslljtagete RhedaCityG 2[staueconstructie) 6.SSSt/m6.77S(Schapenwelde) 

verwilderen 
28 

25 2~extralokaalslljpenorngollslljtagete lngeg01enspoor JMCI 5 (belde a))en) 

betonnen aoet verwiide,en 
krappebogenkm6.718-km6,761 
dubbelscona ca êx aem succr 

2• extra lokaal slijp-en om gollslljtage te Ingegoten spoor U5TS UHl·P002·00•0WP• 1 EK·06214.pdf 
verwllde,en 
2x extra Lokaal slijpen om gollslljtage le Ingegoten spoor UHL-P002·UO,DWP·IEK·06215.pdl 

28 

25 

'21s1a11econstructie) 

,8.îooi/nrS.480 (WKZ.tfm bus lus)' 5 (beide a~sen) 

betcnnen eccr verwilderen 
krappebogenKm8,403-km8,482 
dubbelsoo1h1ca2x79msuoor 

:~sen 

UHl ·P002 .QQ.QWP• l ~K-062 l 6.pdl 

UHL -P002-DO•DWP• 1 EK·062 l 6.pdf 

2xeir:tralokaalslljpenom11ollslljta11ete logegnten spocr 
betonnen eoot 
lngegcten spoor 
bercnnen eccr 
ballastbaan 

verwilderen 
25 

30 

~(beide assen) 8.480t/rn8.650(onderdoor11anguniversiteitsweg) 

8.744t/m8.886(perronsP+R) 

8.932 t/rn9.108{opstelsporenPtR) 

Aanpassingentoveerdereversie: 
- per afwijkingslocatie is er 50 ml meegenomen 
• indien het aantal locaties er voor zorgt dat de totaallengte wordt overschreden, is 
gerekend met de totaallengte 
• het aantal extrastopbeurtenoverdelevensduurisaangepastvan 2 naarl 
-bijkrappebo11enishetaantalkeerslijpengewijzigd11an4naar2keer 

 teci,gskoste, ccbccw: 
T % 

_ '::,~:~;::1:,:::;;;.,;;,, risico % 



Bouwkosten 

contante waarde 
factor bij 

discontovoet van 

2,50% 

0,476743 0,476743 

0,476743 0,476743 

0,476743 0,476743 

0,476743 0,476743 

0,476743 0,476743 

0,476743 0,476743 

0,476743 0,476743 

vernieuwings- vernieuwings- aantal jaar contantewaarde tov contantewaarde tovlverschil in contante 
jaargepland jaaraangepast vervroegde vernieuwingsjaar vernieuwingsjaar waarde 

spoorstaaf gepland aangepast 
vervanging 

 

2019 

2049 

2049 

2049 

2049 

2049 

2049 

2049 

2019 

2049 

2049 

2049 

2049 

2049 

2049 

2049 

vervangingskosten totaal 
permlspoorpp2018 bouwkosten invest 

kosten 

% 

Bouwkost en extra onderhoud 

51ijpenspoor I lichtenschiftenltotaal 
permlspoor spoormlspoor 

< 1 <
< I < I I < 

< I< I I< 

2049 2049 
< € <  € 2049 2047 2 < € I< 

< € <  € 2049 2044 5 < € 1€ 

< € <  € 2029 2026 3 < € I€ 

€ € <  € 2049 2047 2 < € I < 

< € <  € 2049 2047 2 < € 1 < 
€ € <  € 2049 2044 5 < € € 

< € <  € 2029 2026 3 < € € 

< € < 2049 2047 

< € <  € 2049 2044 5 < € 
1 < 

< € <  € 2029 2026 3 < € € 

< € <  € 2049 2044 5 < € € 

2049 2049 

2049 2049 

 I€ 

€

€

€

€ I C I C I€

€ I € I C IC I IC 

C I € I € I€

4.5701/m 4.640(oversteekl<on!ngsweg) 
4.640 1/m 5.090 (Laan van Maarschalke,weerd) I €

5.090 t/m 5.400 (Oversteek Laan van Maarschatkerweerd- He,culesbrug tol halte Galgenwaard) I€

fogen~ ·çi ., . ,Ic
:. ' t -~Ji'd 

5400t/m6.SlO(WegtotdeWetenschap) € 

€ 

Rlmln& herstel spoorceometrle in het kader van convenant 

Tracédee l 

l.32lt/m2.J85(AdamavanScheltemabaan) 

2.J85t/rn3.09S(KunstwerkB2J 

3.095t/rn3.32S (spoor langs P101ail-beldesporenve1hard) 

3.32St/m3.550(spoo1langsProralltotFor1grachtbrug-éénspoorballast,éénspoorverhard) 

3.SSOt/m <l.030(spoor langs Prcralf 

<l.0301/m 4.28S(boognaa,l(onlngsweg) 

<l.28S1/m 4.570{baanlussenboogenKonlngsweg) 

6.55St/m6.77S(Schapenweide) 

fi.75tJ~o1_r!idualaa9,t,ol'~/\1.! , :i,;', ? {f , ......, ; I€
fog~n If ,,_ _ . •'!,,:: C 

7.5'10t/rn7.7'10(UMCJ € 

.~fiêiîïin"j'.~fWlgt/mti~l~).ii. ,f;; !i.\l • *1€
' :,, ¥·. 

Boge_n € 

€ 8.480t/m8.650(onderdoorgangunlversiteitsweg) 

8.74<lt/m8.886(pe11onsPtR) 

8.932t/m9.108(opstelsporenPtR) 

I€ € €  C 
Aanpassingen tov eerdere versie: Onderbouwing 
- per afwijkingslocatie is er 50 ml meegenomen 
• indien het aantal locaties er voor zorgt dat de totaallengte wordt overschreden, is 
gerekend met de totaallengte 
- hetaantalextrastopbeurtenoverde levensduurisaangepastvan2 naarl 
-bij krappe bogen is het aantal keerslijpengewijzigdvan4naar2 keer 

 e bijkomende kosten % 
- n et- enoemd objectoverstijgend risico % 



Project: Traminfrastructuur Uithofli jn 
Opdrachtgever: Provincie Utrecht 
Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht 

2, I f1 2, tÇ' 
I 

fugs~gsaansluitingen subsï.:.St,,,,e""'m""e""n'-T'-'l""U""H""L ,.-- ....;2::..:3-'--1:....:1...:-2:..:.0..:..::..;1 a] 
Prijs/ kosten overzicht ON-VTW- 134 & 167 I 

~bam 
infra 

.1.1 ).Directe .kosten .ontwerp l... i . 

. 1.2 : Directe.kosten .Uitvoering :................................. €  

.1.:~ ..L!n.~i.~~~te kosten (!=.~!1.~.a.1!.\le kosten, Uitvoerini,!ll.~_Ç>.~~~n .9.'f.~r.il;!e indirecte ko~,.~.n.2... 1................................. . + 

...................... j Totaal. dlreçte.+ Indirecte .kosten:........................... ! € 

2.1 iAanbiedingskosten .. _ % t  
2. 2 · ·· osten(AK) % 1...  
2.3 inst % , %1 € 
2.4 , Niet calculeerbare risico's % ·------- ' %! € + 
·····················r············· Aanbiedingsprijs excl. BTWt j € 4 . ,

Aandeel 
POU HL j Realiseren kables in Netwerk van Stedin ter plaatse van Uithof terrein j afgerond 

1··········································································································································· .. ••·•·······•····· .. ······· . 

:Verrekening· kosten··voorde ·voed mg· tîîdens· de· real1sabefase· wegens ·ontbreken ···················t·································· 
POUHL jstroomaansluiting aandeel POUHL :afgerond · · . 

Printdatum: 13-2-2019 
Blad 1 van

Bijlage 2.14 en Bijlage 2.15 - 181203 Kostenopstelling totaal halteaansluitingen (incl uitsplitsing + gesplitste staa



wij bouwen aan de 
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Aan: 
Cc: 
Van: 
Onderwerp: 
Bijlage(n): 
Datum: 

Bert Coenen 

uith flijn 
,ti. ,-:'S.~. 

Onderbouwing contractuele boetes 
Geen 
8 februari 2019 

1. Doel 

U te informeren over de onderbouwing van de contractuele boete zoals opgenomen in de Overeenkomst 
Traminfrastructuur. 

2. Contractuele boete volgens de Overeenkomst Traminfrastructuur 

De bepalingen in de Overeenkomst Tramifrastructuur die over de contractuele boetes gaan zijn diverse 
malen gewijzigd. 
In OG VTW 150 staat het volgende hierover: 

2. 

3. 

rt1 e 16 1 on er van e overeen omst ramin astructuur . . 2 ecem er 1 omt as vo gt te ui en: e in arti e 
2 lid 6 onder b van vastgelegde datum van de geaccepteerde vrijgave van de start van het T estbedrijf (SIT-1) voor de tracédelen 
SABUTO (vanaf kilometer 1.06 tot en met het eind van het tracé in de Uithof, zoals weergegeven op de Contracttekeningen): 

EURO per overschreden dag vanaf 24 november 2017, dat wil zeggen 6 weken na 13 oktober 2017." 
Aan Artikel 16 lid 1 van de overeenkomst Traminfrastructuur d.d. 23 december 2014 wordt toegevoegd: "(c) de in artikel 2 lid 6 
onder b nog vast te stellen datum van de geaccepteerde vrijgave van de start van het Testbedrijf (SIT-1) voor de tracédelen D & 
OVT (vanaf kilometer 0.0 tot en met kilometer 1.06): URO per overschreden dag." 

De Overeenkomst Traminfrastructuur is nadien nog gewijzigd met de Nadere Overeenkomst Traminfrastruur 
vanwege herijking Uithoflijn Planning (HUP). Hierin staat het volgende ten aanzien van de contractuele 
boetes. 

d. Artikel 16 lid 1 onder (a) van de Overeenkomst Traminfrastructuur d.d. 23 december 2014 
komt als volgt te luiden: "(a) de in artikel 2 lid 5 van vastgelegde, en met deze HUP 
gewijzigde, uiterste datum van oplevering voor de tracédelen SABUTO (vanaf kilometer 1.06 
tot en met het eind van het tracé in de Uithof, zoals weergegeven op de Contracttekeningen): 
€ oor de eerste dag overschrijding en aansluitend€ er overschreden dag 
vanaf 11 oktober 2018 en voor de tracédelen DOVT (vanaf het begin van het tracé bij de 
Tijdelijke eindhalte Jaarbeursplein tot aan het tracédeel S ter hoogte van kilometer 1.06, zoals 
weergegeven op de Contracttekeningen)€ oor de eerste dag overschrijding en 
aansluitend€ per overschreden dag vanaf 11 maart 2019. Bij de beoordeling door 
Provincie of voor de tracédelen DOVT op of na 11 maart 2019 sprake is van overschrijding 
van de uiterste datum van oplevering worden de werkzaamheden genegeerd waarvoor in de 
contractplanning revisie Fis aangegeven dat deze tussen 11 maart 2019 en 12 april 2019 
zullen worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden uitsluitend voor de bepaling van de 
overschrijding van de uiterste datum van oplevering geacht te zijn gerealiseerd vóór 11 maart 
2019. 

In de HUP zijn ook nieuwe mijlpaaldata afgesproken. Deze zijn: 



2. Gesplitste Mijlpaaldata en boetebedragen ten gevolge van vertraging 
a. De in OG-VTW-150 d.d. 6 juni 2017 genoemde datum voor de deeloplevering voor de 

realisatie van de tracédelen SABUTO wordt gewijzigd van "13 oktober 2017' ' in "26 juli 2018". 
b. Aan artikel 2 lid 6 onder (b) van de Overeenkomst Traminfrastructuur d.d. 23 december 2014, 

zoals gewijzigd met de OG-VTW-150 d.d. 6 juni 2017 wordt toegevoegd: "De deeloplevering 
(van de realisatie) dient voor de tracédelen DOVT (vanaf het begin van het tracé bij de 
Tijdelijke eindhalte Jaarbeursplein tot aan het tracédeel S ter hoogte van kilometer 1.06, zoals 
weergegeven op de Contracttekeningen) geaccepteerd te zijn (conform Hoofdstuk 4 van 
Vraagspecificatie 02 Proceseisen) op uiterlijk 26 oktober 2018". 

c. De uiterste datum van oplevering, zoals bedoeld in artikel 2 lid 5 van de Overeenkomst 
Traminfrastructuur d.d. 23 december 2014 wordt voor de tracédelen SABUTO gewijzigd in: 11 
oktober 2018 en voor de tracédelen DOVT in 11 maart 2019. Voor de werkzaamheden op de 
tracédelen DOVT waarvoor in de contractplanning revisie F is aangegeven dat deze tussen 11 
maart 2019 en 12 april 2019 zullen worden uitgevoerd, geldt als uiterste datum van oplevering 

12 april 2019. 

In de Overeenkomst Traminfrastructuur staat voorts het volgende: 

2. Het bedrag aan boetes die de Opdrachtnemer kunnen worden opgelegd uit hoofde van lid 1 jo. § 36 
lid 3 UAV-gc 2005 bedraagt maximaal 5% van het totaalbedrag zoals genoemd in artikel 2 lid 4. 

Verder staat (o.a.) het volgende over boetes in de van toepassing verklaarde UAV-GC 2005: 

"Behoudens het bepaalde in lid 3 kan de Opdrachtgever, bij overschrijding van een in de bij de 
Vraagspecificatie gevoegde annex opgenomen planning opgenomen mijlpaaldatum of van de 
in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering, de Opdrachtnemer een boete 
opleggen, tenzij de overschrijding niet aan de Opdrachtnemer kan worden toegerekend." 

"Boetes worden verbeurd enkel ten gevolge van het verschijnen van de mijlpaaldatum, zonder dat 
deswege een ingebrekestelling nodig is.". 

3. Toepassing contract en stand van zaken boete 

Het voorgaande kader uit de Overeenkomst Traminfrastuur houdt (o.a.) het volgende in: 

1. De mogelijk op te leggen contractuele boete voor het niet halen van de mijlpaal van 26 juli 2018 
(faseovergang realisatie gereed SABUTO naar start testbedrijf SABUTO) is€ per 
overschreden dag, te rekenen vanaf 6 september 2018, zijnde 6 weken na 26 juli 2018). 

2. Op 26 juli 2018 heeft de Provincie BAM per brief in gebreke gesteld en BAM erop gewezen dat de 
Provincie gerechtigd is een boete op te leggen vanwege het niet halen van de mijlpaal van 26 juli 2018 
(faseovergang realisatie gereed SABUTO naar start testbedrijf SABUTO). 

Relevante tekst ingebrekestellingsbrief: 
Boete 

De Provincie wijst erop dat zij, conform artikel 2, lid 6, sub b, en 16, lid 1, sub b, van de Overeenkomst 
(zoals gewijzigd is bij OG-VTW-150 en artikel 2, lid a, van de HUP), gerechtigd is een boete van € 
22.222,- per overschreden dag op te leggen (ingaande vanaf zes weken na 26 juli 2018, zijnde 6 
september 2018). Na het verstrijken van deze zes weken, kan de boete van rechtswege worden geïnd, 
zonder (nadere) ingebrekestelling. Voor de goede orde merkt POUHL op dat deze zes weken tevens 
kle 'redelijke termijn' (waarbinnen alsnog aan de verplichtingen uit de Overeenkomst dient te worden 
!Voldaan) betreft zoals voorgeschreven in § 43-2 van de UAV-GC 2005. De Provincie verzoekt de 
!Combinatie om schriftelijk binnen deze termijn van zes weken (in een plan) aan te geven op welke 
wijze de Combinatie alsnog aan haar verplichtingen zoals deze uit de Overeenkomst voortvloeien zal 
voldoen. 

3. De boete vanwege het niet halen van de mijlpaal van 26 juli 2018 is dus wel aangekondigd maar niet 
geïnd. Uit de UAV-GC volgt immers niet dat de Opdrachtgever een boete moet opleggen. 



4. De contractuele boete voor het niet halen van de mijlpaal van 11 oktober 2018 (uiterste datum van 
oplevering van de tracédelen SABUTO) is€  (voor de eerste overschreden dag) en€  
(per daaropvolgende overschreden dag). Er is geen ingebrekestellingsbrief verstuurd inzake het niet 
halen van deze mijlpaal, noch is een boete aangekondigd. Strikt genomen is dat niet nodig om een 
boete op te leggen gelet op de UAV-GC. 

5. Er is geen ingebrekestellingsbrief, noch aankondiging van de boete verstuurd voor het niet halen van de 
mijlpaal van 26 oktober 2018 (realisatie tracédelen DOVT). Strikt genomen is dat niet nodig om een 
boete op te leggen gelet op de UAV-GC. 

6. Eerder heeft BAM in een door de Provincie verzochte herstelplan aangegeven tot 21 december 2018 
nodig te hebben om het Werk op de tracédelen SABUTO alsnog te voltooien. Gelet op voorgaande 
bedragen zou dat leiden tot de volgende berekening. 

Mijlpaal Eenmalige boete Datum (vanaf Boete per dag Aantal dagen tot Totaal 
welk te rekenen) 21 december 

2018 
Faseovergang N.v.t. 6 september €  €
realisatie 
gereed 
SABUTO: 
Uiterste datum € 12 oktober €  (€  
oplevering - + ) 
SABUTO 

€  
€

7. Echter, het maximumbedrag voor op te leggen boetes bedraagt (volgens de Overeenkomst 
Traminfrastructuur) circa€ mio ( % van de totale aanneemsom). 

8. Zie bijlage 1 Afrekeningen thema's Convenant (54% van€ mio) is 



17-1-2019 

Prijsaanbieding 

•bam 
infra 

.1.1 JDirecte.kosten (Arbeid, .. Materiaal,. Materieel,.Ontwerp).. L l..€  .. 

. 1.2 ) Indirecte. kosten.JEenmalige kosten,. Uitvoeringskosten,. Overige. indirecte .kosten) .). € + 

..................... .) Totaal.directe.+ Indirecte... . j €  .. 

2.1 jAanbiedingskosten .. _ % 1.. % J.. €  .. 
2.2 !Algemene .bedrijfskosten(AK) % 1 % ! . € .. 
2.3 iWmst % ,... %i € 
2.4 )Niet calculeerbare risico's % ! %) € --  .. + 

: Aanbiedingsprijs excl. BTW\ : € 6.500.358,99 

Afgerond € 6.500.000,00 

Zie bijlage 1 Afrekeningen thema's Convenant (50% van€ 6.5mio) 
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______ -cis - SAFETY LIJST 
R!:,nr Actiehouder 5_!:1~~ ■ Onderwerp ----------• Korte toelichting Status o,ouereno •~r «>«n nue,=u"J' ~ 

5-001 ,Gemeente OPEN ·1 Verkeersveiligheid tracédeel D Verkeersongeval op tracédeel D ( o.a. in en rondom Bebording en belijning t.b.v. busverkeer op kruising 
Utrecht Leidseveertunnel) (volgend uit bespreking WA tussen GU, POUHL en 

BAM(CUU)) aanpassen voor start Proefbedrijf (gepland 
voor week 6/7). 

Pas blokkerend bij proefbedrijf tracédeel D. Eventueel op 
te lossen met verkeersmaatregelen. 

Ja 

Pas blokkerend wanneer het SPO plein toegankelijk is voor j 
Derden. Op dit moment is het nog afgeschermd 
bouwterrein. I --7 Nee 

Pas blokkerend bij rijden met reizigers. 

Nee 

24-01-2018: Uit de analyse blijkt dat de geplande 
·gaasramen onvoldoende afscherming bieden en dienen 
aan een zijde ongeveer Sm doorgezet te worden. 

De testen worden z.s.m. uitgevoerd. Diverse testen zijn 
veiligheidsrelevant, onder andere: 

- Ontruimingsinstallatie halte UCC (gepland voor half 
februari) 

- VLDO testen incl. kabelmantelbeveiliging 
Week 3 mislukt, tijdelijke oplossing gerealiseerd. 

:Vanwege de aangepaste instelling dl/dt beveiliging is dit 
tet blokkerend. 

I_ Ambulancepoort draaicirkel (pas als ABC klaar is) t. - 
Pas blokkerend bij rijden met reizigers. 

rif.,,-.._;,..,,,,.., ..... ,....,. .... ..., .... 1!.!<-.-.rl,... ..... -.-.f. .. ,.,;:,,..1,...-. ,..,... .... ,..ff,..,,.. I ---• _ -A·-·--i 
- Verplaatsen vluchtdeur Waterlinieweg (ProRail Nee 
vluchtdeur) 
Deur wordt verplaatst door PCA ProRail (VolkerRail). 

- Sectionering hekwerk AvS baan :Nee 
BAM(CUU) heeft een aardverbinding aangebracht tussen '! 
hekwerk en bvl mast. Hierdoor wordt de spanning Pas blokkerend bij rijden met reizigers. 
afgeschakeld bij he raken van het hekwerk. In het 
proefbedrijf zijn geen reizigers aanwezig en aan de ProRail 
zijde is geen vluchtpad naast het hekwerk. Daarmee is dit 
voldoende veilig voor het proefbedrijf. Voor de definitieve 

Onbekend of de afscherming/gaasramen t.p.v. de SPO 
wand/Oostplein voldoende afschermen van de 
bovenleiding. 

Nog niet alle testen uit het testbedrijf zijn uitgevoerd 

Nog niet alle safetyrelevante punten zijn gerealiseerd 

Gaasramen SPO wand Oostplein 

rresten 

Uitvoering 

OPEN 

OPEN 

OPEN 

OPEN 

OPEN 

OPEN 

I 

' '""t 
5::-003- ·ts;-- . - . 

5-004 .....,BAM(CUU) 

i 

I 
,5-006 .iBAM(CUU) 

I 
, 5-008 -il'OÛHL 

f 

iPOUHL 

I 
I 

15-009 

 



~om~hriiVlna maatreael IT~atre.!l.!C~~fatUS-IT'llaJi!,~Aëtieii0ud!! _ _ iSflAGR~fo _ 
7 ,As built opnemen . l 

I 
ï 
I 

[As built opnemen 

I 
- 1ÄcÏueel 

ll-lUSTMHOPENSîA!NDEAFWUKINGEN __ _ --- Atnlal:-~-- . -------~~-- -----,,-,.S~t,'"1,•,"·•""•'-■IAfwÎiklnascode Titel OmschriMna Oorzaak Status Verantwoordellikeiaorlwli~llkt 11f van Document 
OPEN.-· ·-■1Ai'w1 427 Geen mantelbuls 160_mm tussen trekput 49 Er is tussen trekput 02 en trekput 49 geen Actueel  ~ ~ · 1 

,en 02 gerealiseerd b~ de aansluiting TEJ jmante~buls 160mm gerealiseerd bij de J 
1aanslu1ting TEJ 

---- - ··• o-.~ ··--···"'·- .Aan 

,aar 

1Actueel 

- ... 

--·---t -- . .. I . 
'AFW-2426 ,M876, rn,a,g;,g"' ""''""' 10P 16)'"""' 2019 S mrn o,o '°""""" r ····· 

■ .!:"""-""'-"'-'-~=- - . -- 1 - __ -- ... • ··- 1ouwmg testen UPS trambevell!g1ng f esten UPS trambeve11ig1ng met aantoonbaar tresten UPS trambeveihglng niet aantoonbaar Actueel UHL·SITO·TP·7·2194 01. UPS test is n. iet uitgevoerd als SIT-0 ~aar in Herstellende 

J
met vastlegging sein beelden (als In AFW met vastlegging sembeelden (als In AFW combinatie met SIT-2 testnacht. Bombardier Is maatregel 

!!::!s7:ea~ :::dv:~~l~r~:gw:~~tBombard1er !:::!s'::ea~ ~::d Y~:~~f~ne~:~~t Bombardier ~:~~~at!\::e:~~:~te werking van seinen bij de UPS 

1 

llasmoffe;;-, I", "75"0V;:;d<:-:p:r:I,°", ,cc,,.:,;;-,, ----r.;. 17,SOVdc plus kabe1~_van OS Bleekstraat SOVdc plus kabels van OS Bleekstraat Actueel UHL·P004·UO-OK·TEK·2B202 750Vdc plus kabels "" .. OS Bleekst.raat ·fHerstelteÏide - 

_, ~:vn~l~:hbae~::;1~: :~; :::tij:t:gn:ao:ig.e!~t ~n~l~:~•e~:::;1~: :~; :::r~!t:;:ao:igelast :;:~1:~;:i~~~ra: :;~r:i"d!~ g:::1~ i:g~~:tt !~mde as !maatregel ■IAFW·242l !O~stakel in ondergrond bij hoogteprtaal 1:Jn de middenberm is een betonplaat Actueel 
jmmeurslaan ungetroffen,hierdoorkanhethoogteportaal 

nietgeplaatstwordenconformtekening 

+ 
~ 

I 

I.,;;,.,, i~:~.., .. , 
lUitgevoerd ·

:01 Afwijking melden aan POUHL Herstellende 

!02 Afwijking verwerken In AS-Built ,~:r:~~(ië 

UHL·P007-UO·IST·TEK·Jl007 !Vo!toold 

r ~u11Qëvoerd 

I 
t-- 

I

-i

W,!!! reqel 
iOOrZaak nog onbekend, zie maatregelen !Actueel UHL·SITl-TP-7-B29 01. Instellen dl/dt beveiliging waardoor alsnog ein · fCorrigêië"'iide 

1
veillge situatie gecre~erd wordt. Dit Is get~st en !maatregel 
lwerkend bevonden tijdens proeven op lBJa~~ ~ _ 

02 Nader onderzoek lekstromen in en ,ond Herstellende 
lsectloneringsgebled.Resultaat:erzijnha1defouten maatregel 
;9evonden1ondopstelterrein,erzljngeenfouten · 

1gevondentussenSorbonnelaanenhalte l 
,Gal-genwaard. 

Borden"nietgebruikenlngevalvan 
noodsituatie" bij liftOVTworden niet 
geplaatst 

;- 

'AFW-2424 

i!AFW-2422 De liften bij een calamlteltautomatisch 
litilgezetdustekstisoverbodig,hier_naastwil 

1
de Station~mana9er .(eigenaar van liften) 
geenbordJesopdeliftenllebben. 

,,AFW-2421 VLD-0 werkt niet conform verwachtlnQ DE VLD_-0 In OS Sorbonnelaan en 

1
Unlversiteitswegwerken niet conform 
berekeningen 

l!AFW-2420 

t- 

---1- 

··-+ 
I 

+ 
. I ·t 
7POUHL --1- - 
'

_I

î Î 

i~!~~it::-~t~~~~-~~Je-~;'.;~~~n/1 ~
0
3°)~ ~:;tz:::1:::d.-:maatregel 

04. Opnieuw uitvoeren van de korstluitpi~ iHc'rstelleÏidë ·+Actueel 

:Gemeten groefdiepte-op KW 82 op enkele fGemeten groefdiepte op KW B2 op enkele Een tolerantie van Jmm Is theoretisch Actueel UHL·PA04·TEK·156SJ1S221- Geen herstelmaatregel benodigd, zie afwijking vä""nTaatreqel___ +concept 
;1ocatiesdieperdanaangegevenopontwerp. !locatiesdleperdanaangegevenopontwerp. mogelijk,echterblijktindepraktijkdatde 5241 Edilon.Garantielsonverminderdvantoepasstng. ! I 

~~~:~d!et;n:;:i~
1
:g::~i~Pe:!~~::;aties ~;:s~~a;!~~~c:Cat~j~:~:k~:to~r:::edne het """--==;c--,==c--l I I 

49·S.Omm onder BS. Zie bij_lage voor de p1oduct verlaat.tijdens het uitharden. Dit UHL·PA04-WPL·20B700177- . l I 
afwl1kino van Edilon ind1mt.f mel!trr,~ultaten resulteert in e,n nnakklno va t.nkP.Je JBga , 

Ai=w:2-11g Ondeuoek wlssel 6•;;;0500B•tp::C, ;;;,,:.,-,-_ ---:~anuiÏgevoerde metingen· door De uitwerking het een zorgelijke constatering Voltooid POUHL 1. uitwerking van de verrichte lnmetin~iîeï: ~ÖÎÏigêrende -TUitge;oeid 
spoorvernauwing· vervanging spoorstaaf In WBN op 28.09.ZOlB aan wisselcomplex P&R zien tpv. wl.60Sb welke heeft geleld tot een 5P00f IWBNl maatreQ,!I_ _ L _ _ 

wl.605B geeft aanleiding tot het aanpassen van de maatregel door 8AM CUU. Maatregel 2. Melding veiligheidsrisico; SRAC·OBS Corrigerende Uitgevoerd 
spoorvernauwing tpv. wl.60SB veillgheld:;risicoTestbedrijfbijwissel 60S r.-a=======- __ maatreqel _J.__ 

totdat inzichtelijk is wat er is en de J. Vaststellen te nemen maatregel __ 1:eiste1lende 'Uitgevoerd 

;~~~::~dv:i;ga::::~~:t:::~1~:::~!~1:: i . .:,,::c .. ;;;,.::a,,a:;,7.,p::C,o:::,,:;:taafîweNJ-·- - 1:r:!~~!~e t,tueel - 

~:;:1~:ee:::~\~:az: ;;~'a~:~:
1
~: :~~cht te 5. Vervangen spoorstaaf 1~:r:!~~~~de !Actueel 

~ ====--t== nl'11'1~9mnl'twtirrl.-n .- . :;;-i'!'!&r~_g~l.._ 
.AFW-2417 Be.staand hekwerk Kovelswade niet Een deel van het hekwerk Is niet gelsoleerd andachtspunt Is gekomen uit opnameronde Actueel UHL·P006-0RP·2·11B7 0.1 Aan  vragen of dit voldoet of niet en !Corrigerende r;.tgevoerd 

geisoleerd bevestigt bevestigt maar heelt stalen klemmen an Mova,es eventuele maatregelen bepalen. maatregel 

I 02 Het aarden van dit soort hekwerken heeft weinig ;Corrigerë'iide -- uilQevoeul 
zmomdatdebevestiglngsbeu9etsnietgegarandee1d !maatregel 

l~::~::tk;pa::J~ ::d:!~ed:
1
:~;eer:t ::n~

11~~1!;:i de , 
lbeugelsooknietgegarandeerd.Maardatvaltm.i.opl 
ltelossendoorde boutenvandebeugelswatlosser 

1
tedraaien,entussendebeugelende 
jdubbelstaafmateenstukjekunststofvan láZmm 
idlktetestoppen.Jkkannunietzienofdebouten 
lvoldoendeoverlengtehiervoorhebben,anders 

i~~:aen b:~~e;e:;i:~n;~::~~e~ :~~~na:~:::~~ij;:jk 
!actiemetkunststofaanêênzijdevandepalenomde 
ilSm.doethebjeeengesectionee,d hekwerk datje 
1nietmeerhoeftteaarden. Ikdenkdatditvoo,nu 
hetminstewerkis,bovendien hebjeernooitmeer 

!onderhoud aan. Kan ook met rubber. Mits je rubber niet zo stevig 
hoeft aan te draaien voorde llekwerkstevlgheid dat .t 
e het helemaal plat drukt. Neem minimaal 2 of J mm 

1dikte .. Bi.jaangedra11idetoestandhoudjedenkik+/·1 

11,s mm over en dat is qua dikte genoeg. Ook 

1::r~;~ak~~l:~
5
ed rubber nemen dat niet na S Jaar 

1 

"îActueel -k;r1n~ 
- . .~ •- l~ 1

!AFW·2416 Vlakheid combideklaag ~2 niet binnen Na ~e groefbreedte aanpassing op B2 Is o!er~ntles en ct_'.terla lijn moeilijk haalbaar !Voltooid  . Cor,igerende 
jto!eranties (zelfde principe als AFW 1767) opmeuw de combldeklaag tussen de blijkt 1n de prakt~k maatreqel _ 

spoorstaven aangebracht. Afwijking lnlichtelijkmaken MCOZ Co,rigerende 

m~~~r-~e_l 

'.OJrubtiei5trokentussenbevestigingm~- 

t -· 
+ 

~Oini 
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BAM 

lBAM 

'1sAM -· - {OPEN 

fÎIAM -lOPEN 

---LUHL -[OPEN 

r -- ~AM --!OPEN 

- lèAM ---!OPEN 

- "TpouHL - [OPEN 

I 
Î6AM -!OPEN 
I 

-jPóuHl--!bPEN 

 

 



1 

' 

Actueel 

-lfouèel - !
fA.ëtuêeC 

~ctueel 

·tuitgevoerd 

f.tul':l':I -- _ t 
t1tgcvoerd 

Uitgevoe;d- 

luitgevoè7d 

ÎUitgevoerl 

I 
.l 

!Herstellende 
'maatregel 

"'Hëistêitende 
J!l.!~!1!!.__ 
Herstellende 

-~~ 
Herstellende 
maatregel 

r~ioitr,,ti, "h'ij"" ""' "'""' 

l. Herstellen beklstlassen TD·O; OpstelterreiÎi 

2. Herstellen beklstlas~'n;'cidc" en OVT 

:01. Geen, afwijk111.,. a~u'I'"""" 

T -, 

1- ~"'~ 

:.02 Reactie PóüHL: POUHL k_'" ,_ict ekkocrd "" JttefStêilende 
,met deze afwijking. Alles wijst erop dat de maatregel 
spoorstavenonvoldoendeziJngeisoleerdtellopz1chte 
'val\aarde/ondergrondenditbeinvloedde I 

I I ~~k;;l~~; z: ::;w:r~!i;~::i!:i~1i:~ :i!nde ! 
EMPS en de lage gemeten spoorstaaf-aarde 

I spanningenb~deVLOO·testenop 19januari2019. ! 
I ZieookafwiJking 2421 endedaaromschrevenactle 1 

'02 Nader onderzoek lekstromen In en rond 

i t m<ioae,iao,,,bi,d'.M•""''''"m"""'""'" ~ 
AM îllll nnr1.,,u"'k uitvn,,t~•-r1~"~..!'l~n "" •-~-- 

-- _ _ 0J....Afw_iikln11 2471 is afol!~l11~ _ l!r~tl!.JkM!- 
1. Melding BT/kabelschade Herstellende 

maatregel 

-- ----- i_ . - 
2. Herstelschade Herstellende 

maatreael 
---- ~l•i-dseveeri11nnel is weinig rulmtë'"-·om dê lóriigmndè 

ibovenlelding aan te brengen. In de ontwerpfase is maatregel 

1
geaccepteerddatdeafstandtussenspanning 

1voerendedelenenvastevoorwerpenmin1mall70 
'mm mag ziJn lpv 250 mm. Ter plaatse van de 
~1ijd1aad is dit geen problem, echter ter plaatse van 
:de rijdrudbevestigingen is dit wel een problem. Dit 
iisopgelostdooreenextralso!atortep!aatsent11ssenl 
rijdraadklem ende klemhouder. Hie1door is 1111 overall 
meer dan 170mm ruimte tussen SVD en vaste 
:voorwerpen. 

,2. E1 Is een aanvullendevi'ääggêstê'1ddoo,lit OG iëorrlg-é'iendê 
~over het rijdraadgedrag b--ij slijtage. D~ conclusie dat !maatregel 
:ergeenp1obleemteverwachtenis. Bijeen 

l
veldlengtevan 12,Sm,sllJtagevan'IO'lb en gewicht 
van ongeveer lkg/m isdegewichtsafnameperveld 

1
ongeveer5 kg en het resterende gewlcht~ngeveer 

11,s kg per ophangpunt. De beugelopdruk e ençeveer 

1

80Nenisonvoldoendeomderijdraadin 
ophangpunten op te drukken. 

1
Reactieopactie 2. Door het verminderde gewicht 

1

1komteengereguleerdedraad,welkebijO% slijtage 
,maximaalgereguteerdls,verderomhoog.lnde 
h11idigesituatiewordendetunnelzijwaart:senop 
bepaaldeplekkenalomhoogged111kt(staanschuln 

::l;t~::g:~:;;;ee:~::~;~d::::~i;~:~::::::~et;;:r 

1waarna de riJdraad dichter bij het plafond komt. Dit 
'aspectwordtnietmeegenomenlndebeschouwlng. 

::~:~~k~ ~:~~:.r~i:eir\;:~:e:::gee::~:;1800~1aag 

L_ 

ÄFW-2➔t3-- i'îÎekistlasÏÏerstellen - - -- 7Na héi"'üitvO~reÏÎv~n dé'7!s-;l!it1nSpecties eii'lln het Îassen is leÎsYerkei,d 9;gäa'n. ·· :,;c41ul 1

onresscnmennaen 1sgeblekendateenaantaloorzaakonbekend I I
l
bekistlassenzljnafgekeurdenhers .. teld l I 
dienen te worden. Van de ruim 100 

1 
ultrasoongemetenbekistlassenbl~kener 10 
beki.stlass~n te zijn meteen te grote I 
slakmsluiting (of ander defect). Op basis van 

1
een herstelplan zal dit werk uitgevoerd 

AFW-2410 ÖveiSCïifijdln;;ärïiÏe EMCm"ëëtwaarden"·1·0e s'rrTmetingen opÏle Uithoflijn tussen de Oe ult.9evoë. rdëîiÏetin_,•-nÏÏJii'die o~1tÖoidi  
tijdens SIT-3 haltes Padualaan en WK2 In augustus 2018 extreem zware omstandigheden van emissie. 

zijn goed De kans dat twee dubbele trams 

I 
verlopenenderesultatenzîjnaansprekend. tegelQkertiJdophetze!fdepuntvandelijnde 
De methode van meten, de wijze van maximale stsoom opnemen tijdens een 
analyseren en de aanzet, is statistisch nihil. Daarnaast blijven 

I gerapporteeerderesultatenzijn besproken lzwerfstsomeneenernst1geverdachtevan 
en afgestemd met de TU Oellt. ongemak. Oat alles bijeen genomen leidt 
Samengevat kan worden gesteld, dat ertoe, dat EM reductie soms boven de I sectionere.ndaadwerkelijkdeemissievanhetgesteldelimietenkan uitgaan .. Niettemln 

I 
tramsysteem gevendestakeholdersaandatdesit11atie 
'"_temat1sch verlaa~t. Dat ka~ worden voor hen volstrekt acceptabel is. 

l
berekendlenhe.tblrjktook11itdemetlngen. 
E11séén 

I 
1este1endeafwQklng: een deel van de 
sensorenheeftwaardenvoorBz 

111eregistreeid,diehogerzijn 
1dandegedefinlëerde9renswaarden.8ij 

!
eerdere metingen isdatookalvastgesteld. 
De verdachte 
oorzakenzijninp1lncipe(i)fo11tenlnde 

1retourstroomcircuitsvandetramof/en(!i) 
\zwe,fstromen. Het 
,eersteisnooitonderzocht.Maa1omdatbij 

l
dezemetingen metviertramsisgetest, is 
het redelijk 
onwc1.arschljnlijk,d~_tdatdeenîgeoorzaakis. I 
Latere metmgenw11zenzeersterkinde 

IL" 1 ~;~rt:~~~::::~erfstromen. Om dat te I I 
k11nnenvaststellen,zijnlaternogspecllieke 

I_AFW-2'109 . Beschadiging kabel B1.12/2 tpv. 1AM heeft op_· de Av.S voo,bij het wissel de BAM .. heeft op de Av--5 voorbij he_•_wlssel de roltooid 
overgangspoorstaal. spoorstavenvandeovergangsspoorstaven spoorstc1venvandeovergangsspoorstaven I

1ijgemaakt. Hierbij is schade ontstaan aan v1!Jgemaakt. Hierbij ls schade ontstaan aan I
I ------~de mantelb111swelke naar de rallbox 81.12/2 de mantelbuiswelke naar de ra,!box81.12/2 

I

i ---·1· _ _ _ !a::;r~:,~1:~n:~~1:~:: ;:n~::~~l:~~~~rde ~~~a:;r~:1~l~d~n;:~1:~:: ;:"~:: ~:
11
:~~~;rd~- ! __ _ 

r.ff"w-2➔00 Leidse veer tunnel, bovenleiding constructie IOe boven1eldi_,,,_onstruct!e in de De situatie In de leidscheveertunnel !s.anders"lvoîtooid !

I is aangepast ~~::~::~~~;~~~ !e:"::;;a ~::i:~:d dan ::~ :e::!:::::i: 1~i:::t:;M O:d~~::t j 
aangeb1achttussen rijdraadklemende aansluitenenomdesituatieveilî9temaken I 
klemhouder,om voldoende afstand te maken ijndezeextra maatregelen getroffen 
t11ssenspannmgvoerendedelenenvaste 
\voorwerpen. Dit is afwijkend van het I 
,ontwerp. 

!BAM fOPEN 

_POUHL fOPEN 

1PëiUHL !OPEN 

}ouHL ·- !OPEN 

I 
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-

POUHL 
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'
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I Uitgevoerd 

tuitgevoerd 
I 

1Uitg~oerd 

)Uitgevoerd 

1Uitgevoe-;-d 

1Uitgevoerd 

I 
+Actueel l 

tuitgevoerd- · -" I 
iÄctuecl ··-··! ·r - i 

I 

7 i - 
I 

iu itgevoerd 

' ---rü'i tgevoerd 

+- 

+ 

Î
j_ 

,Uitgevoerd 

I Uitgevoerd 

!UitgevocÏd - 

~

. 0~ gevolgcii ~an-rijdraad sliita!le In dézé j 
pec1fieke.situat1clate.nzichlastingvoo1spcllcn.ln j 
hetbovenleldingsysteem isverderregulatiemogelQk, 

11:~i:I :::~:~~~:r~~;,;;;:~u:e!;a;,~e armen. In hetl 

l
vanzelfsprekendeact1vitcitomditperiodiekte 
beoordelen.en analyseren en zonodig.•.•m te passen. 
Voor een ervaren bovenleiding onderhoudsmonteur 
Is dit dageliJks werk. Op dit moment ZIJ er daarom 
lgeenaanvullendemaatregetenbenodtgd. 

;4.ReacUeopactîc-l:Akkoo1d 
Reactie op actie 2. Door het verminderde gewicht 

;komteengereguleerdedraad,welkebij0%sliJtagc 
:maxlmaalgereguleerdls,verderomhoog.lnde 
huidige situatie worden detunnelzijwaartsen op 
bepaaldeplekkenalomhooggedrukt(staanschuln 

r;l;t~::g~~:;;znee:~::::!d:~::~~;~:~!::::::t,:;:r 
twaarna de rijdraad dichterbij het plafond komt. Dit 

1
.&spectwordtnietmeegenomen inde beschouwing. 
;N.B. De beugeldrukls, wanneer de beugel omlaag 
l1,1edruktwordt, hoger dan de aangegeven SON. 

-- =-=---~ -L 5.Actieuitoverleg 18·1: POUHL koppelt terug t.a.v. 

1~~~~~:;~~U~Q;~~!~::,~~~~l>n ••n~aM,> + 
,onderhe1dsrea1me 

iUHL·P005·UO·CON·TEK·29793 b) Aanpassing verwerken In de As buiit{o"pnÏerking ·jHeisteîfënd°ë 
19 uit documenttoets UO rev C, tabblad t~n:n) -l~aa~regel 

;2) POUHL: 
De door BAM gekozen oplossing leidt tot 
itikken~schuren en daardoor tot slijtage, terwijl betere 

1
optoss1ngen(bijv.rljdraadhouderzoalsook 
ltoegepastop P+R) voorhanden zijn. POUHL kan 
daarom niet instemmen met de door 8AM gekozen 

!oplossing,waardoordezeafwljkingnog niet I 
!afgehandeld kan worden. 

•,=~~=~===~~~7 i !))Overlegdd 18jan: 8AMCUU 2alopdebedoetde T 
\~;:~t;::a~t:!~t::~ ::a

0

:~:s:;::s:~~ ;u~;oering 1 
1
geplandweek6·zelfdeuitvoerin9alsmast 1200) 

UHL·PA04-WPL·7-Sa7-· l. Afwijking koppeling aan alle keuringen waa, nïêt· HersiêffèiÏcie 
:wordtvoldaanaandeels . maatreael 
12. POUHL: - -- . 

;~~:a:;~~;t:~a::~l::~1i;::::~e;;;~~i; :;~;:r~~t~n I 
horizontatetolerantielndemeetstatenbetreft 
/+20mm enlsnletheelveelstJengerdan 

::~~~;.e~i~~)~~:one;~~:r!~:n~::!~:i::~!
0
z~: I 

soms arcct. lndemeetstatenzijnvoo1enkele 
~masten zeer grote afwijkingen geconstateerd tot 
!H5mm,mo11elljkzljnernoggrotereafwijkingen 
aanwezig. 
tOUHL verwacht een analvse welke de relatie mast 
[en PVR tram (conform OVS PVR versie 5.0) ptus 

1
we11verkeerbeschouwdvanallemastendie_conrorm 

!~;k;n~~:~a::d~~~e~!~
1
::1:n;i~;:;

1
:~deH~e;~~ aan de 

1mast, zoals (verlen11de) DSV'sen bebording. 

l,.o l ainj,àssen verlichtin11 bij alle beweegbare "TcorrÎgêrende 
poorten:schakelenopve1llchtingssensor !maatregel 

;02 POUHL: Corri11erë'nîîë 
:op basis van de Informatie is niet Inzichtelijk of alle maatregel 
1
poorten metdeaanpassing'snachtsgoedzichtbaar 
:zijn in de acc. 
la· Betonopstorttotca. SFTlm boven 85 heeft geen 'JHérsîCllende 

1consequenties voor functioneren rijden tJam. Geen maatregel 
:maatregelen benodigd. 

lb· Voor restant voorkomen cmhocqdrukken kist Tcorr!Qerende 
1
doorPURtevervangendoorkitenbekistin9ca. {aatregel 
:za3mm la11erafstellen. r:~ Groeibreedte; absolute bovengrens is 76mm. HefSiël1ë;;°de 
Geen maatfegelen benodiad. _ maatreqel 

UHL·PA04-TEK·l565315221· 
5241 

Ontwerp BVL wijkt afbij-ni;lfà-03 en 807 tov Ter plaatse van mast 803 en 807 zijn een Praktijk vs theorie. Ter plaatse van mast 803 µctueel-j  
;water gebouwd is 1paarextrarijdraadbrug11engeplaatstomte en807 zijneenpaa,extiarijdraad bruggen 

;voorkomendatdehalvetrekgaathangen geplaatstomtevoorkomendatdehalve 

l
o.pdekru(senderljdraadendatdezij~aa1tsetrekgaathangenopdekruisenderijd1aaden 
telaagkomttehan11enenonderderi]draad datdezijwaartsetelaagkomttehangenen 
uitsteekt onder de rijdraad uitsteekt 

!Actueel !

iVoltooid !

:Plaats[!lg.vin de~b~ !Een analyse Ui, ilet einde vaii liet"WCrk 
heeftertoegeleiddatblijktdatde 

I::::~:::~ ::~:;"k~5
!~i~e;:;:::u~~:

1
:iet 

'reallstischblijkentezijn.Zoisdetolerantie 
In het werkplan draagconst1uctiesanders 
ldandieln hetwerkplanbovenleid_ing 

1
waardoo1deop11enomentolerantteophet 

1;::~:~.n L:~dvee:~e:::: t:;:;!~:::a~:e~aonmen 
m het werkplan draagconstructies. Deze 

lafwljkingkomtaanheteindevanhetwerk 
1pasaanhetligtnadatlsgeconstateerddat 
itolerantiesbijdebovenleidlngdielnhet 
keu1ingsplanwarenop11enomenniet 
haalbaa,blekentezijnenooknogeenste 

'streng bleken te zijn. Dit ls een fout die 
:gedurendedewerkvoorbereidingfasels 
1
gemaakt. 

'mo11elijkmetdevoorafbepaalde 
1p1aatslngnauwkeuri11heid 

lA · Betonopstort tot ca. Smm boven 85 !VoltOoid j
(tolerantie: gelijk aan 85,0m hoger/Smm 

1
1ager); doortoepassin11van purschuim onder 
rdeklstwordtdekistletsomhoo1111edrukt. 

:~i!:e:::;~ie:a~r~~~P :;v:;;;nt kist. 
8-Groefbreedtegroter dan 68mm; 
ialstandhoude1stussenkistenrallzijnexact 
,opmaat,echteralsdecorkelastlangsderail 
nietaeheelschoonis.wordtdekistiets 

De verlichting bij afStàiidbédienbare poortèii.lfo°h.•to.ntwer"p.ïSbe·p-.iilddat sonifflige 
!wordt aangepast omdat deze in de praktijk beweegbare poorten voorzien zijn van 
nletfunctioncclisvoordegebruike1 verhchtmgdleal!eengaan branden bij het 

1
:::;~: ~:~:~::it~i~ta;::r

0
::~~ :te 

;nemen In hetOCC (met de camera)en kan 
nletbepaaldwordenofdepoortveillg 

!n.o,.nan,lhn..,,,,,1.,,. n,,,!,-hnni•tn.o,1.on 
IG1oefbrcedteKWli2-bet_onopstortb\Jiten 
itolerantlegcconstateerdtijdenskeurlng 
1eerstevakken 

!AFW-2381 

1IAFWCim -+o•••'•'"'••-•••· ••••'"'""'"'•·•·"· 

Verlichting bij afstand bedienbare poorten 
'niet conform wens klant. 

Groefbreedte KW82·betonopstortbuiten 
tolerantie 

IAFW-2362 

:AFW-2361 
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1

3 - POUHL: . !Herstellende 
Actie la: Betonopstort tot ca. 5mm boven BS heeft maatregel 
!geenconsequentiesvoorfunctionerenrijdentram. 
iGeen _maatregelen benodigd. _ 

!:~a9c!~'a:~~:~:h:~n11g11:v5~;lt~:::':;~~~ wordt 1 !::~~ ~a:~;:;~;:~d~:~;:l~~~te bovengrens Is 76mm.
1 Reactie POUHL: Bovengrens is niet juist, boveng,ens . 

:is 70 mm, zie email van  van 26-10- 
2018 aan 

;Reactie BAM CUU: 
TOLERANTIE 
l. In rev. A van het werkplan UHL·PA04-WPL· 
208700177·3B98waseentole1entlebenoemdvan 
i~;:e:~~~Semb~ton 11elijk aan BS met een toterenue J 

i2.Eristoendooronsgeconstateerddatdebetoll ! 
:ook wel eens tot_mu. 5mm boven BS uitkomt til I 
!hiertoe is de afwijking 2361aangemaakt. 
•3.lnrev.BvanhetwerplanUHL·PA04·WPL· 

·,2087.00177·38 .. 9Bisdetol~_rantieechterbljgesteld j 
naar bovenzijde beton gel!Jk aan BS met een 
ltolerantievan +5/·Smm 
<I. Met deze btJgesteld tolerantie is er dus geen 
iafwlJkingmeer. 

~~~!~~~=~~~~~laag) wo1dt aangebracht met een 
t"~ -·~ft n ,,,_~~1'.!=,,_,.~ 
,<I· POUHL: 
BIJ werkplan versie B van de groefbreedte neen cuu I 
'aangegeven wat er met POUHL·s opmerking is I 
:gedaan. Middels de aangeleve'.~e tcëts-rëactle is 
POUHLakkoord ge11aan. Nu bl!Jktdater meer 
iaanpassingenlnhetwerkp_langedaanzijn. zoals: 
!"Algemeen: de toleranties in werkplan UHL·PA04· 
IWPL·2.08700177·3898rev.8zijnbijgesteldwaardoo,, 
,ergeensprakemeerisvaneenafwijking.la: Asfalt 
:(comb1deklaag)wordtaangebrachtmeteenkllkvan 
O·lOmm aan de betonnen opstart". Dit ls ook in het • 
lwerk~lan aangegeven maar niet vermeld In de toets· I 
,reactie. . 
FWnietakkoordwegenselsSE_00759 

I 
-~- :S · CUU: 

l. ln rev. A was een tolerentle benoemd van 

1
bovenzijdebetongelijkaanBSmeteentolerantie 

1
van +_O/·Smm 
12.Er1stoendooronsgeconstateerddat_debeton 
ook wel eens tot mu. 5mm boven BS uitkomt en 

lhlertoeisdeafwijking 2361aangemaakt. 
3.lnrev.Bisdetoleralltieechterbijgesteldnaar 
bovenzijdebetongelijkaanBSmeteentolerantie l 
Ivan tS/·Smm 
:4. Met deze bijgesteld tcreranne is er dus geen 
;afwijking meer. 
15_ Dit is wat ei bedoeld wordt met de omkaderde 
:tekst in afwijking 2361. 

earii•n•v•n~,i:!!!n.o.,__ .. lt!.e!."'t•.!I.•".~ 
2. Nieuwe NEN1010 uitvoeren op verzoek van POUH"i:lHerstellende 
;en OV·a waa1in geen openstaande punten meer raatregel 
,sl~a.!1,_ 

1
, 

;3. In de saîity case meet een verklaring komen dat - -- 
ide kasten op het uithofgeb'.ed nog draaien op . !maatregel 
:aggegratenomdatdevoed1n1,1spuntennogniet11jn 
'gerealiseerd. 

1. Inspectie Üîivoërënop·~mêkeurlge -t·C,stillênde 
kasten _ _ maat.[!a!L,_ 
2. -De 3 kasten compleet droog maken: Herstellende 

1
o 1 kast toedekken meteen t~nten elke dag een jmaatregel 

1
opnamedoen(dekselwordtn1etteruggeplaatst, 
,bescherming geschied door afsluitbare perspe~ 
plaat). 

l
o 1 kastna2wekenweeropenen. 
o lkastom dedagopenendichtmaken 

5-:-:verder werden In de boog alle kasten ~pcnd - iHefstei'ï;nde 
:om na te gaan ofer nog mee, kasten onder watei maatregel 
,staan en om na te gaan in welke kast de I 
kabelmantelschelding zit I 
~Verv~-beîi:.len ;;ävÏnSPéctie - ·iHerstellende 

h!i~tcecitj__ 

, .. ···-··········· .. ····· . 
\verdei van de rail gedrukt waardoor een 
1

1

g,otere groeibreedte ontstaat.(Gemeten 
MCOl van V30 t/m V23, maximale waaide 
70mm) 

SectiÖnerinQ·'l87 

-·- 'OG·BEV·203: Niet vo"ii!Oin ean NEN 1010 Niet voldoen aan NEN 1010 artikel 61.1.2 : !Niet voldoen aan NEN 1010 artikel 61.1.2: !Actueel 
artikel 61.1.2: De volgens 514.5 vereiste De volgens 51<1.5 vereiste informatie en !oe volgen!i 514.S vereiste Informatie en 
lnformatieenanderelnf01matiedie andereinformatiedienoodzake!ljkisvoor landeielnlormatiedlenoodzakelijkisvoor 

; lnoodza.kelij.k i~- veer eer_ste inspectie, moet eerste insp~ctie, moet beschikbaar_ zijn voor eerste Inspectie, moet beschikbaar zijn voor 

~ 

beschlkbaar11Jnvoordiegenendledeeerstediegenendredeeerstelnspectieuitvoeien. diegenendiedeeerstelnspectieuitvoeren. 

linspectie uitvoeren. BAM voldoet niet aan artikel61.l.2 van de BAM voldoet niet aan artikel61.1.2van de 
i NEN 1010. Tekeningen en documentatie zijn NEN 1010. Tekeningen en documentatie zijn 

w"Cim ---:oG-BEV-207,N, .. -.-,,.;;;ë,;-'ii, ,,, - T,ij t;,';; "1 .. a',, tw<.'1f,lc:r.-;t.;d,. ,i); .$,ij tw ... ·1,.,·,, tw,;) ÈMc-:'ki,ti, ,·,, ,,;; '·""·' •  -- - 

1

Section_ermg-4B7; EMC-kasten zijn niet !geopend tiJdens hetteste.n en deopnam.e geopend tijdensh.etlesten en de op.name 
waterdicht. van SABUTO is er geconstateerd dat er van SABUTO Is er geconstateerd dat er 

water staat in de kasten. Hiermee wordt niet water staat in de kasten. Hiermee wordt niet 

!voldaan aan de eis van de waterdichtheid voldaan aan deers van de waterdichtheid 

l
(eis5ectlonering·4B7).Zreookdebijlage (eis5ectione .. ring·4B7).Zieookdebrjlage 

1 metfoto·svan de EMC·kasten. Bij kast met foto's van de EMC·kasten. Bij kast 
10658stondongeveer3cmwateroveide 1065B stondongeveerlcmwateroverde 
hete kast. Bij kast 1070A stond cal cm hele kast. 89 kast 1070A stond cal cm 
\watertusseneentibbelenzijkantvande water tussen een ribbelenzijkantvande 

I
'"'· ..... 
https:/lb.amgroup.sharepoînt.com/sites/0139 
30/17'1b20Bewijsdocumenten'lb20afwijklngen 
/alramarl'lb20'1b201nkomend%20bericht%20 

1%20.(alfamai1_0Snov18%2016.3B.41).msg 

L,s, 
_OPEN 

:OPEN 

·- 1AM 

BAM 

 



j 

j 

' ~ 

Üitgevoerd 7

r., .• ,.,, 
tuiÎgcvoerd --

I 

;uitgevoerd 
-- j 

1uiÎgevocrd 

ÎUitgevoerd 

tUitgcvocrd 

 + '"tuitgcvocrd 

[S: • aUc kasten worden op dit moment i;ieopcnd . oê"'-îHersi"cllcnde 
tekwcgcn worden verwijderd maatregel 

i·l.doorvoercnbckijken 
;-2.fyslckeschadehc1stellenaankasten 
:-3.deksclvaltcrinwatmctcenrubbeiwordt 

i~':.e!1~::11::hdc~dk::~k~:cnh;,::! ~o~~o/c:~'1:tten van 
hctsysteemopdltmomcnt 

' 16.Procfaangaandeextradckse_loverde kast om na-· 
,tegaanofdckastdandroogblljft. ----~--- ·e-- 1. àindatccn leuning niet sterk genoeg zal zijn voor Herstellende 
:dc1efuncticishctvoo1stclcen exuap,ult)ete maatregel 
'plaatsen om hetgebiedafteschermen 

- l.;eiStellê-~d'é 
maatreael 
He1sÏeÏlëiiêie 
maatreael rrst"eiiënde anecer 1s. POUHL: .. .. . - 

Deze week (51) is er overeenstemming bereikt 
!tussen POUHL en BAM CUU over e~a_cte positionering I 
hekwerk en vo,mgeving, ook In relatie tot OG-VTW- I 

:20B.Julliekunnendusgaanuitvoeren. 

.ie 

·2.Afstemmenhekvormgeving 

IJ- bestellen eri piáàtsi!ii-bófd. 

14.plaatsen1Îek- 

il. KenniS Vólii.if(~flaSbe-d"rijfTrischakelerÏen ~a9en 1 1
naardeafwijklngtekijken.Reactieterugkoppelen !, 

,Uitgevoerd 

ÎActueel 

ÎierstelleÏlde ~:v:;n scheur geconstateerd In iä5 2 Avs op 
,04122018eneenvolledigebreukop06122018 

 

·- " 

- r" T 

füitgevoerd 

fuilgevoerd 

~ -"

- --  

r 
-

-tPOUÎil 

,maatregel 

[l-:-Oeovergangs!assenzijnultrasoon11emetenoP fierstellende 
07122018. meaneeet 

1
4. De overgangslassen zijn ophardhead verschillen HeÏsteuëiidë 
qemetenop 14122018 maatregel :s. Controle metingen eigen werkzaamheden - fii"stëi1ende 
Fehlings/Kunstler/Gasthaus !maatregel 

1_6. Uitwerken werkinstructie/herstelplan en uitvoeren~1Herstellende IAc.tueel 
herstelplan. . maenecer J 
l°l Inventariseren van benodigde maatregelen Herstêîîêndë Tu1tQévoerd =--eaatregel I 
,02 Communiceren met POUHL ten_,_"'_, ·!Uitgevoèrd 

tregel_ - --- - i 

+ 

1 

03 Herstelmaatregelen genomen Her"Stë1ltllde _ 
maatregel I 

1o4 vccrberelden op extra maatregelen om-testen Corr19irêiiëie fuitgevoërd -· ;  
~te kunnen uitvoeren maatreael -h 
1

os VTW verstrekken t'~~~e;
1
de Uitgevoerd POUHL + 

06 Mlnussen van objecten confo,m V":W (11ereed wS • Herstellende lActueel 
bewijsdocument toevoegen aan afwiJking) maatregel 

:A_lsno11 meting volgens protocol 1396 keuring Clb Corri11erende"° ÎÀ~ -· - " 
,uitvoeren. 1maatregel ! 

J , 
i 

1  f- 

I 
j~'~'"~''_ 

Uitgevoerd 

: 

;01) Melden (middels deze afwijking) en nadere 
~~;)tr;~~~~~n POUHL afwachten. jmaatr~ge.!__ -~ 

Geluid is een resultante van voertuig, frequentie en 
;baan. 8AM isverantwoordelijkvoordeaanleg van de 
baan.lnhetgeluldonderzoekenvoo1de 
bestemmin11splannen1ijn aennemes çedaen vccr de 

jte realiseren baan .. SAM kan de verschillen aanqeven 
ltussenhetmodeluitdebestemm!ngsplannenende 

!::~bz~i;tg~~~:::~s~~~·aP~o\~~~~'.;.!~~~-a~;;~ was ! i::~ ::;~a~i::t:: ::::~:g~:~~:~o;:an11t graag I 
iconsequentiesakoestischtekunnenbeoo,delen. ! 

iCorrigerende 

î 

t 
. ...L 

fuitg·e-;öêrd· -- l

I

i·imtgevoerd 

;ö.i) POÛHL: ]"' -- 
BAM constateert dat ei tot op vandaa11 geen 
iwljzigingen zijnvast.gesteldendathetdocumentniet 
hoeft te worden geupdatet. Hetdoc:umentdateert I 
:echter uit begin 2017, 2bouwjaren 11eleden. Als 8AM 
,echter toch van meninqls dat dlt allëen een datum . 
is,dan11raagverwerkeninhetdocument. I 

_l 
!3c) camera CA02-UMt-lis01iwar"eProbleem oploss"enfHirstellend·e 

maa!~e_g_el 

iUHL-PA01-PLA·7-2660 

,UHL-SIT3-TP·7·1396 

;UHL-SITJ·TP-7-2834 

'oltooid f

!Actueel !

'~338 !objecten binnen valbereikvan de Een aantal objecten binnen valbereikvan de Aantal objecten In valberelk zijn nog niet Actueel  --r-- 
bovenleiding ap tracédeel D niet gemlnust ibovenleldlnq op tracédeel D zijn nlet met geaard. Dit is wel nodl!iJ voor de 

'minus verbonden. /elektrotechnische veiligheid. 

'Actueel !

iVoltoold !

jVoltooid I

' 

1AFW::2J".li !Afwijking buis!eunin90ITTräiïiiiër De uitstekende reuiii'ng. zoals aan·g-e'g";;eR {Gi!mist bij ht"fopi"tClîen van het UÓ 
doorgezet zoals aangegeven in DO staat In het DO van BNTHMVRWL d.d. 15·11· 

i2016 is niet voorzien in hetUO. Technisch 

1gez'.enlndeuitstekendeleunln11nlette 
adv1seren.Alsmenseneropgaanzittenof 

l
tegenaanleunenzaldeze bezwijken. 
Voorstel is om een paal te plaatsen ter 
afscherming van deze doorgang 

IOG·BEV-19'HD.S01.1: POUHL heeft POUHL heeft geconstateerd_dat de POUHL hee~d_d"af"d"e 
,geconstateerddatdeover11angsspoorstaven over11angsspoorstavennletJuist overgangsipoorstavennietJuist 
:nietjulstgeprefabricee1dennletjuist 11eprefabriceerdennletjulstingelastzijn.Zlegep1efabriceerdennletjulstingelastzijn.Zie 
Ingelast zijn !oor opmerkingen en conclusies de veer opmerkingen en conclusies de 

rapportagedielsbîjgevoegdaanhetverslag rapportagedieisbijgevoegdaanhetverslag 
anproducttoetsSOl-Kwaliteitstoets vanp1oducttoetsSOl-Kwaliteitstoets 

over11an11sspoorstaven. overgangsspoorstaven. 

https://bamgroup.sharepoint.com/sites/0139 https://bamgroup.sharepoint.com/sites/0139 
30/17%208ewijsdocumenten'lb20afwljkln11en 0/17'1b208ewijsdocumentcn%20afwljkln!iJen 
~lfamail%20%20lnkomend%20bericht'lb20 /alfamail'lb20%20Jnkomend'lb20berlcht%20 
j""'20_(alfamai1_1goktl8'1b2015.36.04).ms11 'lb20_(atramai1_1gokt18%2015.36.04).msg 

O_fficiele aantoning isolatiewaarde !RVs nog [-n-het opleverdo.ssier is voo.r protocoi 1396 In het o.ple.v"éfdoiiic, is voor profo-_i:0. l°Ü96 
uitte voeren. keuring Clb als OK aan11egeven. naar alle keuring Clb als OK aangegeven, op basis 

aarschljnlijkheid is deze keuring ook OK. van visuele schouw. De isolatlemting van de 
Allen de offlciele metin11, na rijden met de VR is niet uitgevoerd, waarmee dit niet als 
tram,moetnogeenkeeruitgevoerdworden. een geldig testresultaat conform protocol 

1396gezien kan worden. De fysieke 
i'so!atiemetln!iJ moetno11eenkeeruitgevoerd 
,worden. 

:op veuoek heeft DGMR diverse metingen IOp verzoe-k ·hCéftDGMR diverse metlnaen 
uitgevoerdopkritischelocatieslan11sde uitgevoerdopkritischelocatiesl;1ngsde 
Uithoflijn. In dacument met kenmeik U1thorlljn. In document met kenmerk 

'k:\doc\m\2014\127502\m2014127502r001.d k:\doc\m\2014\127502\m20Hl27502r001.d 
:ocx24·09-2018istelezendatdegemeten locx2'1·09-20181stelezendatdegemeten 
iwaardenopdelocatlesFrlt:lRedlschool, waardenopdelocatlesFrit:lRedlschool, 
Herculesflat en de Weg tot de Wetenschap Heiculesflat en de We11 tot de Wetenschap 
buiten de norm zijn. Aan BAM CUU zijn geen buiten de n_or_m zijn. Oorzaak is.onduidelijk, 
leisenvastgesteldt.a.v.geluidswaarden. kaneenonJu1steaannameziJnmhet 

geluidsmodel,eenafwijkin11lnvoertul11of 
1atwijklng In Infrastructuur zijn. BAM CUU kan 
~binnen zijn scope van werk dit niet 
:beoordelen. 

Uit de testeri viinu·ithettestteam zijn een 
Jaantalonvolkomenhedengeconstateerd 

Geluidsmeting DGMR 

Diverse camera restpunten riOQOl)te"îossen !Uit di! testen vanuit het testteam zijn een 
,aantalonvolkomenheden11econstateerd 

'AFW·2344 

IAFW·2332 

;AFW-2316 

.....----.- 

POUHL - -LOPEN 

OPEN 

-raAM - - lOPEN 

OPEN 

FM 

l 
-kouHL --- !OPEN 

~OPEN IAFW-2315 
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f 

finventarlsercnlijstmetcamera'seneventuefe ~e_rstc!lende Uitgevoerd Î

IË"~r:1~:~;n van ~iäteringen - verwachting ·-~~ie~~~de tuitgevÖerd +
afaehandeldw46 !maat,eael 
~) camera CA04·VR·A software probleem oplosscO~éiiênde · Uitgevoerd t

1 maatreoel ~
~b) camera CA04·KR-A software probleem oplossen Herstellende lul-tgevo_erd · 
I · maatreael -1 
~äëÄÖ6-0T software probleem oplorn:n Hc'rsteilendë- U1tgevoêrd I maatreocl 
'.3e) camera CA20·UCC A rotatie probleem oplossen ·• Hcrstcltërîde ··!Uitgë;öërd- - 7
• D-v••- na .. an ftft hauJn,l;ft ft -m:,:~il~~c - ~tucel - ·-· 

!maatregel 1 

i I - - -·---- - t _I2.Herkeuren!ndlenvantocpassing f Concept 
3. Overleg met POUHL over werking SCD · · Concept 

- ----+- - 01. Opoam, lop" eo ""'""''" "'""" - Hmteii..d, u,~""'' . 
maatreqel 

102. Restpunten oplossen urtvooropname rapport HèrsteÏÎeri d; Actueel 
;afhandelen: 22102018 CE Opnamerapport OVT llap ,maatregel 
17-09-18aangevuld 

' 1 
' I 
I 

~tgevoerd- 

·htgevÖe7d 

I 
'04. Restpunt "t,'ï~·veriiie1dWO-rdtÏioeklij n toevoegeri;"ÏHCrsteli'ên de 
iditisnietakkoord. Het detail is uitte voeren conro1mjmaatregel 
DO van 15 november 2016. 2ie ook detail OA01. 

LUlt9evoerd 

i 

I I I 
lAët'ûëeÏ --- ·¼ouHt -- --+ 
I 
I I I 

I 
!'Uitgevoerd 

l T 

i 
I 

I I I 
Îuiigëvoerd -- ··r .. ~- 

I 

!Uitgevoerd -Î

l t~'""' i
 I 

Uitgevoerd I  - t 
ÎUitgevoerd · --- + 
_i 

-jPOUHL -+ - JUitgevoerd ... 
!Uitgevoerd jPOUHl I 

iuitgevoerd 1POUHL • I 
·fuitgeVoerd ·! T 

;oJ. NieuWe ·garantlev~fklaririg-Yá-n van Kersten !Herstellende 
:ontnngenmetverwiJzingnaarglasbreuk maatregel 
l!).OJ!_~lij(_h_el<! 

Herstè11êiiêië 
maatregel 

;lnoverleg/schouw22oktafgesp,okendat: 
lhorizontaleregellnhetportaalnurbenedenwordt 
lgebrachttotplafondplaathoogte. Dit wordt dan 
lgetijk5oortigaandeverticalestijlen.lndienditniet 
haalbaaris,wordteenhoeklijntoegepast. 

b------- 7 - ,os. Toevoegenunopnamerapport: Herstellende 
:Hie, ontbreekt det cp verschillende overgangen de maatregel 

i:::r~:ne~::tt:;;;; ,!~og~a;i~~~~ 7 :~:~~;6~i~A~~edl. 

Erwordtgekekenofdeglasplaten nog beter 
uitgelijnd kunnenworden.2alnietgeheelstrak 
iworden. 

!06.TerbesprekingmetoG·: - - 
:tnopnamerapportontbreektdatdegerealiseerde 
;aansluitingvanovergangplafondplatenafwijktvan 
;het 00 (details WA02_ en WA03). Dit graag 
jherstellen.Eenfotohiervanlsopgenomeninbestand 

1

2~180917_142110·8CA.pdf. Dit graag alsnog 
uitvoeren. 

Restpunt89: Gemeente neemt contact op met 
8enthemofkittenvoldoendeis 

,07: extra wens gemeente bespreken met oG· rHtrstêîîende 
:Restpunt41,42,4J, 58en61-Ve-rmeldwordt-vocht !maatregel 
'in glasplaat en verhelpen metU-profiel. Voorgesteld 
lwordtomopbeideonderstetrapdelen (de natte 
!delen) aan weerszijde een RVS stip (lpv U prol1el) te 
,monterenbovenophetgluzodathetrlslcoop I 
1

1vochtind1inging-wordtbepe1kt. Dit zoals reeds 
aangegeven door Gemeente bij 8AM BT 

!Afspraak in overleg 22·10·2018dater een 
:garantleverklarmgwordttoegegevoegdvande 

1glasleverancier . 

i"- ''""'''' '"'"' "' ,.~ .• ;;-. ,,,;;-- t.;;;,11,.,. 
eiste! coat1'!.9)aaodlkten _ ~atreo!L _ 

1
09: Aangepast herstelrapport coating toevoegen en {Herstellende 

1

toevoegenaanafwijking2140. maatregel 

10. VTW overeengekomen tussen BAM Cuu en · HerstellelÎdê 
POUHL aangaande deelopleverinQ____ _ _ maat1egel 
11 . Afronden afwijking 2348 !Herstellende 

12a. Opmerkingen ult documenttoets btantwÖorden~~~Tie:'ac 

12b. Aangeven of opmerkingen afdoende verwer~~:r:~e~~~de 
;maatregel 
:.rersiêïi é'nc:t e 
maatregel 
tië"rs"tëiÏenle 

î:
maatre11el 
Heii'iénencie 
maatregel 
I 

iiin _ ~=~!71 nog overeenkomen. Trap is inmiddels 

14. AFW177ó-nog overeenkomen. POUHL ·;ö°et 
reacue cevee 

~;k~a:!2a8aln n:; ;;~::~~k~~:n~~j~i~:s:ij~ijn 

r- - [Actueel 

!Actueel 

l
'aangaandedecamera'sophettracedeel 
SA8UTO. ueze moeten worden hersteld 

frijdens blJwoonpuntSCOOl)6--:-i:·1ilt\!!è,ft 
1'0UHLgeconstateerd dat een aantal SAT· 
keuringen van deSCOop OS 
Universiteitsweg onjuist zijn vastgelegd. Bij 
punten007en008vanhetlngevulde 
lformulierontbrekendeconcrete 
meetwaarden. PuntOlJ staat afgevinkt air. 

:aKte,wij1deaardings·en minuskabelsnlet 
BAM CUU Is voornemens om op 28·09·2018 
~e OVT trap af te leveren aan POUHL zodat 
deze op 12·10·2018aanvaa1dkanworden. 

:l·;~a~P::~:;td ~::~~ ~:r:;:~;~rr~sa~unten 

1
aanvaardlng mogelijk is. OezeziJn 
fopgenomenop 17·09·2018eninde 
,bijgaanderestpuntenlijstopgenomen.Oeze 
l•fwijkinggeeltaandatdeopleveringplaats 
gaatvlndenmetopenstaandeafwijklngen 

!aangaandedecamera'sophettracedeel 
·1SA8UTO. Deze moeten worden hersteld 

l)deris bijwoonpunt StlfOP6-i-18 heeft 
'poUHL geconstateerd dat een aantal SAT· 

!keuringen van de SCOop OS Universiteitswegonjuistzijnvastgelegd. Bij 
\punten007en008vanhetingevulde 
lformuherontbrekendeconcrete 
,meetwaarden.PuntOlJstaatafgevinktals 
'OK terwijl de aardlngs·en minuskabels niet 
ÎAM CUU is voornemens om op 28·09-2018 

1
de OVT trap af te leveren aan POU HL zodat 
deze op 12·10·2018aanvaardkanworden. 

>zoalsbekendiijnernogenkelerestpunten 
ldieopgelostmoetenwordenvoordat 
1aanvaardlng mogelijk is. Deze z_ijn 
;opgenomenop17-09·2018en1nde 
bijgaande restpuntenlijstopgenomen. Deze 

1afwijkinggeeltaandatdeopleveringplaats 
~gaat vinden met openstaande afw ijkingen 

OG·BEVT8s-I039o.l":Aáfltal 
1keuringsresuttaten SAT van SCDop 05 
'unlversiteitswegonjulstvastgelegd. 

ra~ 01v~ ;Je 
iestpuntendieuitdevooropnamezijn 
gekomen 

I 
-TeAM --[OPEN I, .... 
}..M - -~OPEN AfW~230o 

I 
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,Uitgevoêrd - 

i., 
!Uitgevo;;-d - 

-  - Tu~ocrd 

1 
 -i - . -""" 

1Actucel 

I 

16. Na opleverln9 nog nildcrc Invulling gcv~ aä.ï" Herstellende 
V&Gdossler - beschikbaarstellen van de kennis van maatregel 

BAM CUU heeft op 16·04-2018 gereageerd Oorzaak; late reactie op document toets UO ctuecl UHL-P006·0RP·2·1187 o~~ ::::~~en aard kabel conform plaatje Jn He1stcUe"iiëi; ·- 
;op de documenttocts UO rev C. POUHL heeft rev C opmerking 32 uit documcnttoets UO rev C tabblad mutrcgel 
1na herhaaldelijk verzoek van BAM CUU om te tckcninoenl. ~--- -· __ 
reageren op 10-09-2018 gereageerd. Het Gevolg; te ve,wcrkcn opmerkingen kunnen UHL·P007-LST·2·1379 OZ. Aanpassen tekening en legenda OS t &. os 2 Herstellende 1
vcrzockdaarinisdatcen.untaf nlctmcclndcas-bui!tlevcrlngvanwcck40· Hntalkabclsspoorstaaf·.spoorstufenspoor• /maatregel 

!

opmerkingen In de ontwerprapportages 2018 spoor verbindingen conform situatie OS 3. Pas 
wordcnvcrwerktzodatdeopmcrklng verwerken nacontrolebuitcndatzcerook 
afgehandeld kan worden. BAM CUU zal deze Oplossing; verwerkte documenten aanbieden daadwerkelijk zijn aangebracht. Opmerking 1 uit 
opmcrkingnc meenemen in de As built veuic ln volgende versie van het as-built dcsster. Verificatlcmatri~ UO c (UHL·PA02-DTP·961830349· 

1BivmdelatcrcacticopdocumenttoetsUO 10236). 
:rcvC en de verwerkingstijd die BAM CUU 
noghccfttotclndoplcverdosslcrE'l(04·10· 
2018). Deze opmcikingenwordcn verwerkt 
indcvolgendcvcrs!cvandeasbullt 

;o3. Aanpassen tckènin_g.liHL-POo9-ü0-BT·3'1128 tbv Herstèiié~ 
ivoetplaat · PVR. Opmerking 31 · tabblad maatregel 

~~~~~;~~l~g op tekening UHL·P005-UO-ÖP-ÎEK-- Hf:rstclltïidè 
29223doorvocrcn lnas-built(opmc1klng l8u1t 
DocumenttoctsUO rev C tabblad tekeningen) 

,maatregel 

/Uitgevoerd- 

~ 
i 

------- I __ 
1

'05. Aanpassin.gcn o.p UHL·P005-UO·DP·TEK·Z9147rerstcllende 
t/m 150,213,214, 216doorvoeicnin as·bullt maatregel 
(Opmerkingen 17 uit dccumenttcets UO revC 
:tabblad tekeningen). , 

Uitgevoerd 

--- l t' j :cvocrd __ _ 

Uitgevoerd 1

10.,,h,k,lmC""'""''''i"'"''"'"''P ""'"""'' !.,~,;;;.,, -- 1
-~ - - • 

jtckenmg UHL·P005-UO-LP·TEK·29036 (opmerking maatregel 
,documenttocts,tabbladtekeningcnopme1klng 15) j 

L - - 
11.Tekeni~g UHL·P010·0V·l565315221·4052 Herstellendë /Uitgcvocid 

;ontbreekt m uo_pakkct. Deze dient opgenomen te maatregel I I
'wordcninas·bulltpackctofdcinfodicntopccn 

landerctckcningtewordcnverwcrkt..!opmerklng 27 j
doc toets UO tck] 

12.Toevoegen tekening _uHL·POOl·UO-OP-TEK· Herstellende tU:itg. evocrd ,
ZSO'IOaanas·builtdoss1cr[opmerking 2doctoets maatregel 
uo 

"'" 

j • Uitgevoerd 

fer'ittt1cnde 
maatrcgel 

~

Bedoeld wordt waarschijnlijk cis SE_Ot78a ·,; 
nlng UHL·P003·UO-SI-TEK·27052. 
chteopmcrking. Optekening had de 

1
omschrijvingc/oarccrlngin_delegcndaaangepast 

!::;:e:o;~~uc;, b::1:ta~r- 6taes~a::~:a
0
r~:egn 

lcombldeklaag heeft een betonnen onderlaag. De 

1
asfaltverh~rdlngzwarthccftasraltondcr/agcn met 

1::~h:;;:~~::
1
:1:~-s~:adted!~:rr~a\~i:~e;ocend 

1::~~:~;::n::::~~~ce:~~e~~n~i~a~~~na
9
s-i:~I~ 

Ford~naangcpast.[opmcrklng ldoctoctsUO, 
1tekcnmgJ 

07. Betreffende tekeningen zijn UHL·P003·U0·51· He7st~ 
EK-27150 en UHL·P003·UO·Sl·TEK·27151 UO maatregel 

:~~~~;
9

1/a
0
~~:~: :~~~:;/,hc~~~•t;;;rb~

0
avt~~i:~:l~k 

1
trekkcn 
[opmerking 33 doc toets UO tek] 

108. Mast positie 859 aanpassen op dwarspoficl en Hcrs"teiiênd"'ë'" 
loopdcrbovcnleidinq maatreqel 

,09. Op lengteprofiel tekening UHL-P005-U0-LP-TI K- Herstellende 
;29036isdchoogtevanderijdraadniet maatregel 
iwcc1gegcven. Dit wijkt af van de overage 
lençeecrcjtelen. Inas·bulltzalditaangcpastworden. 

+ 
I 
1 

_J

I 
+Uitgevoerd 

I 

13. UHL·P003·0RP·2·1192 - Pag 29 installaties jHerstcllendc 

l'telekom: Op UCC worden perrondrissen opgehangcn,lmaatrcgcl 
allccnOverzichtpanclcnkomenopfundatlcs. 

:Verwerken in1apport:Correct.BAM heelt dit J 
uitgangspuntindcrdaadgchantec,dcnlnontwcrp 

;toegepast. !opmerking 72doc toets UO] 

1: 

I 

i 
L - l 

UHL·P006·0RP·2·1187 

14. UHL·P006·0RP·2·1187 Bij de giáZenwanc1 ·~- !~~~~:~~ ~:. ondc,bouwlng waarom het minusscn 

Vc,wcrkcn in rapport: Rapport stelt: "De glazen 
iwandbevatmctalendelen maar die hoeven niet I 
lf:;!n~:tn~c z7:;:c;;~n metalen delen die een 1 

:aanccngcslotengcleidcrvormcnwclkclangcrdanl1 
l~_cteris.Daaromlsccnminusvc,bindlngnietnodig 

~~~ ........... -....J~•~ ·---- 

UHL·P003-0RP·2·1192 

UHL·P006·0RP-2·1187 

IAfwijklng-dlv;;;;-UOrapportë;°nog 
aanpa!iscn in As built Rev B 1··· 

OPEN ···-t 
BAM 

I 

 



T 

t 
+- 

î 

·

-- - 

I 
I 
I 

, _J 
, J 

Uitgevoerd 

Î"""' 
·Îuitge7oerd 

I 

'uitgevoerd 

!Uitgevoerd 

Ju;~"'"' 

Actueel 

1,;~•::'_ 
1itgevoerd 

~

5. UHL-P007-LST--2".ï379~i'~aar· lHerste\lende 
erlld1t!ngsarmaturen is niet consistent tussen UHL- maatregel 
007·0RP-2-1165 ( 2 types 4xl,Smm2) met UHL- 

IPO07·LST-2-1379 ( 2 typen 2xl,SmmZ) en UHL 
P007-LST-2-1380 ( 1 tvpe4xl,Smm2) 

!
Verwerken in rapport: De productbladen van 
fabrlkantenzljnvaakvoormeerderetypesgem.;,akt, 
waarbiJeenspeciriketype kanwo1denbesteld. BAM , 
zal overal een 2Xl,Smm1 kabel toepassen. Uniform l 

1
mak,a +, itopmerking 64doctoets UO) 

116.V,~;,k,apo,rtio en hecqte van hccçtepcrtaten H,iSiette;;d, 
(ondomlcidsevcertunnel(opmerking61 uit 1maatregel 
documcnttocts,t;,bbladdocumenten) 

1111. UHL·PO0J·ORP-2-1192 · Pagina 18 bovena~n. t:Hmtëîiëîidë 
I
Movcnsls levert geen fundaties. Movensls kan hier maatregel 

1wcg.Hetbctreftstandurd DR!Sfundatlcs. 

rerwerkcn in rapport: Voor BAM CUU is de 

::~~~:;:i:,:~\~~~:~;i~~~ ;:~s~~~;,;s:~:~.omstlg. 
iTaaltectmlsch nogstccdslncorrect.Movensislevert 
;geen fundaties. De informatie komtldd van 
iMovensls, welke in opdracht van PU werkt. Dus moet 
:mlnlmaaldctekstungepastwordendatdcie 
llnformatiedoorPUvermektls.[opmerking71 doc 
1toets UD] 

18. UHL·Pbo6-ORP·2-1187 • In het docUm~- .. !Hffltellende 
jontbrecktdebeschouwlngvandestalenrai!lngter /maatregel 
;hoogte van de schapenwei. 

i~l~~=:f::e~:;~:~;r~~ :::11:~r~v:~~fe:;,t~~::!~~~ De 

1
werkzumheden zullen binnen BAM·CUU worden 

1gecommuniceerd en uitgevoerd. 
,[opmerking 58 doc toets UD] 

l)afwijking indienen bij POUHlom akkoo,d op te HerstelÎende 
gs ven maatreoel 
2) POUHL; Hmtellende 

i •. lseraleenas-builttekeningbes.chikburwaarde îaatregel ,ch:o's nu 1ijngep1aatst? POUHLgaatook1elfeven 
buiten kijken hoe het geworden is. 

13) POUHL: - Herstellende 
;Destijds Is afgesproken dat deze VTW nog verwent maatregel 
:zouworden,ondanksdatdedefmltieveversienade 
'deslgnfreeze is aangeleverd. POUHL is nietakkoo1d 
~met de aangepaste locaties van deze -I CiCo's, omdat 
idit d~ loopstromen vane~ .naar ~e trap beperkt. Dit I 
lterw1Jldezejulstalerg kritisch z~n. POUHLon~angt 
,graag een ungepastvoorstelvanBAMCUU. ; 

I 
;Vraag bij de engineers In Duitsland Is uitgeiet ·fiierstellende 

\maatregel 

I 

~
"'""'"'' eaneaet 
mtiiieiiëîë"" 

_ aatieQ_!!_ 

t)Bevindinganalyserenenreactiegeven 

2)Nagaanwatlnhetontwerplsopgenomen 

-'.övs-Tae:-F012·· 

;eij de uitwerking van uo rev.Cis IDelinitleve VTW is op 22-12-2017 ·--rvo1tooid7  
geconstateerddatdevoorgesteldelocatie aangeleverdisruimnadedeslgnfreezevan 
van -I extra CiCo' stegen de kolommen van 05·12·2017. Door het laat aanleveren van 
de GIT niet mogelijk is. Dit door de deze Informatie zijn de gevolgen van de 

l
gerealiseerdetraceenopvoerdoordekolom Qekozenoplossingnletgoedvastgelegd in 
van K&L·t1am. Om deze reden Is het laatste de VTW·eisen 
ontwerpd.d .. 22·1Z·2017nietovergenomen !~;:;~:!:~ ~;~ir;ei:~ 24·10-2017 

-•""""'"-+" 

:zoalshet·e·r-nüriiaruii::zlèt,fsdezeeisniét-ÎÄctu"êel 
lvanuithetDOdoorgelegd aan het UD en 

1
daarmee ook ni~tin de productspecificatie 

I
van de le.verancierterechtgekomen. Maar 
waarschiJnlijk zou detest wel moeten zijn 
uitgevoerd (metgoedgevolg)alleen zou 
,CUU dat nog op papier van Siemens moeten 

;eij onder aniie"ie mast1086 ls er /Actueel 
;onvoldoendeopdrukruimte aanwezig. Met 
;eenopdrukkrachtvancaJ0Nwordtde 

ijwaartse bevestiging tegen de begrenzing 

!~:ijt!~e; Pe:rt~aJ~:;sz~~dn~:~at::een ~"; 
kolommenv;mGITgeplaatst 

1
;AFW·2298 'OPEN 

:t-FW--=ï:291 Aantoning NEN•ENS01:z.i:z ("'siniÜlatio7for e'r_ kan {nog) niet w"""iirdëiiäängeÏoónddät 

~ 

short pulse1 ontbreekt het TEV·systeem beschermd i~ tegen een 
bliksemstroom met de vormen 
stroomsterkteconformNEN-EN 50124·2 
ïslmulation forshortpulse1.' 

T29Ö oG-èËv•l9J:Öpii~kr~imte bo:.:-enleldlng Bij onder7ndere mast 1086 is er -~ 
voldoet niet aan deOV5 bovenleldlng par l.2onvoldoende opdr_•_krulmte aanwezig. Met 
en norm NEN·EN-50119 par 5.10.2 een opdrukkrachtvan ca 30N wordt de 

._____, zijwaartse beveshgmg tegen de begrenzing 

1PEN 

OPEN 

IPOUHL 

BAM 

L 
I"" 

 



IPOUHL 

I 

!Actueel J 
I 

I 
+Uitgevoerd - + 
t 

-1 -i- !Actueel 

i., 
fUitgevoerd 

I Î 

~ 

Uitgevoerd 

+Uitgevoerd 

I 

L - !Uitgevoerd 

!J) POÛ~· . -· ·- r 
INEN·EN soug geelt aan dat(vertaald) "De ruimte 
lvoo, vrije en onbelemmer_de opdruk van de ,ijdraad 

l
b.ij het.steunpunt .moet mmimaa.l tw•.•. m"_l zo g,oot zijn alsdeontwcip·opd,uk.Als in het ontwerp 
beperkmgenaandeopdrukvande r1Jdraadzijn 
opgenomen, moet een waarde van niet minder dan ! 
1,S worden gebruikt." "Deze cntwerp-opdruk [ ... ] 

1:~er:::~rn~a~~ ~~ ~:;;neg:~?~i:~:~~tti~\at de 

1
rijd1aadtoteenbepaa!dewaardeonbelemme1d 
Emhoogged,uktmoetkunnenworden. 
tijdensschouwophoogtezijnop Z61ocatîes 

1opdrukmetîngenbljsteunpuntenuitgevoerd. 
Hieruit volgt dat, bij een ktar ht van BON, de opdruk 
In eenmeervoudigsysteembijhetsteunpuntveelal 
'1smm is en in enkele gevallen zelfs 25mm. Om in 

1:1;:::::t:;\n,!:r!~,\~!;~ ~o~:~:~•, ~ij t: 
l~~~~;:e3;~: o::;~:a::~ij~~• 1,5= 23mm tot 
1
8ijeenenkelvoudlgsysteemvarleertdegemeten 
!opdruk tussen de 6mm en 22mm. Om in deze 
:situatieaanENSougtevoldoen, bijeen zijwaartse 
metscharnlerhaakmetnok,iseen minimale vrije 

i~~:~~~kv:
1
~t 1,S=gmm tot 22' 1.S=33mm 

N.8. Alle waardes gelden bij een opdrukkrachtvan 
[SON. Hierbij is nog geen rekening gehouden met 
jv:,rlaties inde

1

opdr~kkrachta.g.v. dynamische 

[4)Actievanuitoverleg 18·1: SAM CUU zal de loc.rties 
lvanuitdeschouwlijstgaan aanpassen conform 
iontwerp,zodatei meeropdrukruimtegaatontstaan. 

•l)Bevlnd!nganalyserenenieactiegeven !Herstellende 
maatreoel l.'Z) • De scheiding in de ki~I is niet confófm- • Hérs""teîien"de 

ontwerp gebouwd.Een dag inplannen dat de EMC· maatregel 
kasten 1065B en 1066Awordengeopendende 
kabelmantelsconfo1mont>Nerpwordenaangepast 
Zie hieronder de alinea uitUHL-P006·0RP·2·1187· ! 

t:He,steiïêiïcÎê maatreoel 
(Herstè1iendë 
maatregel 

E.aaniiässlrÎg°iesten -U~oeren mëi de · 
~zioheid van 
1. De afstand van de eindsluitlng van de voeding 
(plus)kabeltotdemastismlnderdan250mm. 
jrechnoschevraagstellenaanontwerp. 

iReactleonMerp: 

:oe eis is zo geverifieerd omdat we alleen bijác 

1:no~et~~
0
:irtent:o:~~~\te::::ne :!s1;~ ~:~~:~ we 

de 250mm gewoon gehanteerd. Omdat de 
:schakelaar opstelling een standaard __ produc~ is ~an j 
:::~~;~rd~~od:;:~~;::i:::t::t~

1
e e;s~°:! ~~ s:~~ I 

hier ook geen afwlJking vooropgesteld. De 250mm 1s 
inamelijkeenvreemdeeisomdatditeengrotere 
arst.tnd is dan normaal gesproken voor 7S0Vwordt 
lgehanteerd, wijkt ook af van de NEN norm 
bijvoo1beeld. 

De els van 250mm is vreemd aangezien de NEN 
50119 van 100mm statische afstand en 50mm 

1dynamisch afstand uitgaat. Dit is ook watSPL 

~~:r::1~~:~ij:s~e~l~:g~~~gde:;~!:~ z::o;g;mm volgens: 
de norm dus genoeg z9n. De extra 150mm afstand I 

!áiePOUHLheefttoegevoegd is mogelijk i.v.m. ! 
bouwto!eranties of beweging van objecten. Oatis I 

:hierechtergeenlssueomdatdeschakelaarnlet j 
:beweegt t.o.v. de mast. . -- .1. _ _ 
Z. POUHL:(vooruitlopen): Corrigerende 

IAlvasteen aantal vragen, ookalheeftdezeafwijking lmaat1egel 
nog de status Actueel: 

I. Van welke eis wordt afgeweken (ZSOmm)? 
l•waarbevlndtdezeafwljkin9zlch?W.e!kemasten? 
•Als ik naar de oorzaakom"hrijvmg kijk, dan 

!::~dc~;:leh;~i:t~~=ri~,k:::;;: ~s
1 
~::~ ~~!;:~g niet 

lbijdcverificatievanhetont>Nerpnaarvoren 
1gekomen? 

'Herstelle·óii'e'" 

L"!W!.! !!!!. L~~~c~ 

-1sr:01oao 

IQeduwá. OVS bovenleiding schrijft in par.1.Z geduwd. OVS boventeidfng schrijft in par.1.2 
lvoo, dat de vriJe opdrukruimte bij zijwaartse vcor dat de vrije opdrukruimte bij zijwaartse 
bevestigingen moet voldoen aan NEN-EN bevestigingen moet voldoen aan NEN·EN 
So11g_Jnpar.S.lO.Zvandenormzijn soug.lnpar.S.10.2vandenormzijn 
hieivoordeeisenopgenomen.Bijtoepassing hiervoor de eisen opgenomen. Bij toepassing 

l
unopdrukbegrenzlngdienteenvrijen anop .. drukbegrenilngdicnteenvriJ.·ea 
ongehlndeideopdrukvande,ijdraad ongehlndeideopdrukvanderijdrud 
mogelijk te zijn van l,Sxdewerkelijke mogel9kte zijn van 1,SxdewerkeliJke 

1
opdruk. opdruk. 

1https://b.amgroup.sharepolnt.com/sites/01391 
1J0/17%Z08ewijsdocumenten%ZOafwljklngen 
/alfama11%ZO%ZOlnkomend%ZObericht'!b20 
l%ZO_(alfamall_llsep18%Z010.22.SO).msg 

p'ë"sectlonerlngskabels worden gevoed De sectioneringskabels worden gev~o;tdf
~anuit on~erstations Sorbonnetaan en vanuit on~erstations S01bonnelaan en 
1Unlversiteitsweg. Bij een kabelmantelfout IUnlversiteitsweg. Bij een kabelmantelfout 
!wo1dtdevoedlnginéénonderstation wordtdevoedlnginéénonderstation 
'•uitgeschakeld. Het andere onderstation blijft uitgeschakeld. Het andere onderstation blijft 
1
1nvoeden op de defecte kabel. Dit voldoet invoeden op de defecte kabel. Dit voldoet 
niet aan OVS·TRV, onder andere par. 3.2.1. niet aan OVS·TRV, onder andere par. 3.Z.1. 

https://bamgroup.sharepolnt.com/sites/OlJg 
:30/17%ZOBewijsdocumenten%20afwijkingen 

'alfamail%20%ZOlnkomend%20bericht'!bZO 

r---""11 

!AFw-22ag !oG-BEV-192 · KabelmantClbeveiliging 
!sectioneringskabelsvoldoetnietaan OVS 

1Tractlevoeding par J.2.1 

AFW-Ï28s !spanning-aarde afstand v~--ro~u~sensparln~~~Îîelen De afstand van.de efndsluiting van de !voltooid ·  

1
e~ de masten andere vaste delen, voldoet voeding (plus) kabel tot de mast Is minder 
niet aan de eisen dan ZSOmm.Ditlszolnhetont>Nerp 

;opgenomenenkanooknietanders 
'.uitgevoerd worden. 

OPEN öUHL 

OPEN 

 

POUHL 

i 

 



7uitgevoerd 

I 

Ye;Vallcn ·r ·~ 

I 

! i 
l 

-i
l 

1
Uitgevoerd 

i I

-l I I-k - ; -i 
Uitgevoerd ! I 

f,iYOUHL: 
lndeafwijklngstaatbeschrevendatdeafstandvan 
ideeinds!11itingvandevoeding(pl11s)kabeltotde I 
'mast minder is dan 250mm. Kan 8AM aangeven wat 
1dekleinsteafstand is,dieisgemetentussen de 1 

!elndsluiting ende mast? I 
Î. POUHL: Deze maat voldoet niet aan de eis.-Op -f- -~ 
iandere !ocati~s binnen Utrecht zijn afstanden alt~d 

1:~:~rmo;tgee~~k;;~t ::~'"i~ó:~~:a:~nn~e:k;:rtdecn I 
maat van 100mm. Waa, de afstand van 200mm niet 
behaald wordt dient de afstand vergrootte worden. 

ITouHL· - + -- .~ 
:PoUHL is.het niet eens met de stelling dat het I 
ivoedingspuntgeenonderdeelbetreftvan.de"onder 
,spanning staande delen van de bovenleidmg·en dus 

1;;:a:i:1~:e~:s~~lil~~~:~::1~:n v~~g:~ij::~gUo onder 
bovenleiding. 

l)POUHL 
'Dit betekent een aanpassing van de kopmaatvoering 
ienwapenlng?Watisdaarvanheteffectopde 
,sterkte?Hoe is dat beoordeeld en wat ls de 
uitkomst? 
fVerderwordtve,meld'mantelbulsrondomte 
,voonienvantempex'. Betekentdltdatdemantelbuis 
lneensparingvandepoerkomttellggen?Wieisde 
mantelbuiselgenaaren heeft overleg plaatsgevonden 
'metuitkomstdatditacceptabelis? 

-.,.Uitgevoerd 

I
--··t

I 
ÎActueel 

l
I
!

!Uitgevoerd 

(Uitgevoerd 

tUitgevoerd 
I 

2)POÜHL (18·1·19): POUHLgeeftaandatopÎosslng·1· 
ivoor de groene buis ~-onstructief gezien akko~1d is. 
1Jn as-euur moet dit z~n opgenomen. v,aag bl~ft 
:staan voor zwarte buis. Hoe is het raakvlak hiermee 
opgelost? BAM CUU zal dit beantwoorden. 

13) Verwerking locale aanpassing poer (zie punt 2) in r· - 
'.as·bullt 

!Uitgevoe.rd T 

l - 

··1uitgevoërd 

[Uitgevoerd 1POUHL 

- +

I 
i'"''' Uitgevoerd_____ 

1t~••oo,d ! •· 
J • I 
TUitgevoe1d -1  -1 · 

!JJ wBtF"H"elSteruTtvOëiëfl met be"tiOii,fViiii·g-äiantle.jHerste\le;a;-- - )UitQêvoerd- 
1< dit wissel is al eensbljgeslepen·AFW2247) 

---i-- 
1 

I 
I 

;Actueel 

------- .... 1--- 
5) Beantwoording BAM laatste Yfagen van POUHL 

I ~aatreQel 
- - --·1- I) melding doen bij WBN/POUHL ·-· HeÏsiëîiênde 

maetreaet 
~~IToor WBN •• Check maatvoering/ SAT Herstellènde 
'testenvandewissels/checkinYloedvellige maatregel 
~ter_eidbaarheid 

maatregel 

1 
luitgevoerd 
ÎUitgevoerd 

I 
I 

j 

:4)Link 
S) POUHL: 
iWordteenvc,volgproject.Oecontraraillnhetwlssel 
,6058 moet opnieuw worden veivangen. Beuokken 
partijen zijn WBN Voestalpine, Bombardier URTS en 

,BAM CUU. Vervanging van de contrarailtijdens het 
Proefbedrijfopeennognadertebepalentijdstip. 

!Aangezien herstel pas plaatsvindt na indienen van de 
1deelopleYerdosslersgaatPOUHLervan ult dat deze 
!afwijkingopderestpuntenlijstterechtkomt. 

NabljBLV BOB ligt een mantelbulsWelkein 
1debetonpoerkomt(zlefotoln bijlage). 

I
Voorstelomeen inkasslngtemaken Inde 
betonpoerendemantelbuisrondomte 
voorzien van tempex. 

https://bamgroup.sharepoint.com/sites/0139 
IJ0/17'lb20Bewij5documcnten%20afwijkingen 
V1MG_l384.JPG 

b. ,., .. l., "'• •·- •·· - aan i- ...... , '. YäiÏdeÏapportägê-- -tn hoÖÎdstuk 2. van deràpportage [vêltooid ·
Il INEN-1010 ,.,.Bl50207002E Hetinspectle NEN1010_3140 .'TB150207002E Herlnspectle NEN1010_3140 

fombinatie Uithof Utrecht' wordt het Combinatie Uithof Utrecht' wordt het 
·navolgende beschreven: "Over het algemeen navolgende be5chreven: "Over het algemeen 

lkan9ezegdwo1dendateronvoldoende kangezegdwordendateronvoldoende 

1
1. I tekeningen bij devCfdelersaanwezig zijn. De tekeningen bij de verdelers aanwezig zijn. De 

unwezlgetekenlngenzijnnletup·to·dateof aanwezlgetekenlngenzijnnietup·to·dateof 
jv~~rzien van handmatige voorzien van handmatige 

1
wQzigingen/correctles.Ook komen deze wijzigingen/correcties.Ook komen deze 
tekeningennietovereenmetde tekeningennietovereenmetde 

!;:;ek:~i!~h::1k!
0
n:::;:r:ra:i~:::!e;~n, staan ;:;ek:~i!~h::;k!

0
n:::;:r:ra:i~:::!e;l~n, staan 

ergebruikerslngetekenddielnwc,kelijkheid ergebruikersingetekenddieinwerkelljkheld 

l;~e~u~~e!::aadatn~ije:l:~e:ij0~:~· OS is zelfs ;~~~~en~::aadatn~~n51:~e~ij0~~:· OS is zelfs 
1

1

aardlekschakelaar."enietsverderstaat aardlekschakelnr."enletsverderstaat 
"Voorallekastengeldtdathettoegepaste "Voorallekastengeldtda_thettoegepaste 
typeoverspannlngsbevelHglngeen typeoverspannln{lsbeveihgingeen 
oorbeveiligîng van kleiner dan 125A behoeft, oorbevei1iging van< 125A behoeft, deze is 
deze is wel benoemd In de tekeningen maar wel benoemd In de tekeningen maar fysiek 

IAFW·2261 !onderzoek wissel 6058 tpv P+R • harde tik Betreft; --- ntb )YClttooid !POUHL 

ü;tdorum,ottoetsmdiopifr,ih~i.i,op ID"''""'';"' '''"'""'='"1' 'l";' G"""''"''meijo, 1-1·-· =-._1: .
:deelopleverdo~sle.r -~1/C4 blijkt dat BAM CUU .formulier opgenome·•.om. dat te~ tijde van 1) Alle definitieve meetstaten do_or en bij dië ~il~li:"rÏ !HefStë1iënde 
.overal de keurmg rQdraadhoogte op OK het opstellen van TK21 de keuring 04 • waar wordt geconstateerd dat niet wordt voldaan imaatregel 

1~::=n~~:~ t::;~~e~P0::!:10::~~i::!~daan !=ees:~~:~a~o;::~e;~~r:;:~;~sn::z:iet 1;~~~~~~:erantie de keuring op NOK ze~~1e·+· __ 

I . I . I :aan de tolerantie. beschikbaar en had deze 0~ / NOK geupdate Afwijking is niet akkoord. BAM voldoet niet aan de 
imoeten werden. Oat 1s mm1ddels gedaan. gestelde toleranties. Maatregel moet zijn: situatie 
,Overal waar is geconstateerd dat de aanpassen, zodat wel voldaan wordt. 
rijdraadhoogtebuitendetolerantievaltlsde 
keu1ing op NOK gezeten is afwijking 2257 
!'ilekoppelddiehlervoo,isaangemaakt. 

IJ) reitRtiiigCYefl mbtstel!lng bij punt 1) dater geen __ ... !neqatievewerkinqis. 

J ....... ~-,~c.-• 
jdebetonpoerko~t(ziefotoin bijlage). 
1Voorstelom een mkasslng te maken In de 
jbetonpoc,en de mantelbulsrondom te 
roorzlenvantempex. 

AfwijkingmanteÎbuisii'abifBVLBOÎ !AFW·ZZ72 

ltestverslagl0-08-18.Vanafperronspoorl 
lp+R rijdend richting hoofdspoor MCOl (geen 
geb,uikelijkerijweg) is erna het passeren 
:v~n het tweede wiel in het kruisstuk van 1:~::~:;,:s1t:: hdai;de:~kk:;;;:~::~n 
beoordelendoorW8Nterplaatse. 

hoorbaa1tljdenr;testrit 

BovêiïleidÎngsrijd"mdiiÖogte voldoet niet 
overalaandegesteldetolerantie 

kFW·2157 

OPEN 

:OPEN 

OPEN 

·.-OPEN 

I 
leAM 

I 

lPOUHL 

{ÖÜHL 

tPOUHL -· 

 



t 

 T f4.vcr'Volg 

-

lüit!jcvoerd 

\Uitgevoerd 

·ruitgcv-Ocrd 

!Actueel 

uitgevoerd 

'01. Controlt met PVR op volledigheid - ÎHerstet!ênde 
1maatreQel 

1
02. Controle van objecten uit tolerantlcanalys~CTs'iêiiëïiïië - 
gblccten PVR -mal __ Jm11at(!''!..~ 

1

oJ.Controleinmetingobject Ttîerstellende 
lmaatreoel 

1~:/ijdelijk hekwerk op tramhalte UCC staat in het ~:r~r~~e;~ 

. I 
-iÓVS-PVR-ÖiTol . 

I 
 - 

i · _., -· 
I -

t 
t'"''' 
-{.Áctueel 

:corrigerende- 

1::j:~tr~:~~ l~o:;ti~~::1::i~d:i::::~s:~np~:~::~ dit 
(DKE) staat. 

t.""''' r'ste~ 
atregel 

' 

j~~;rt;~~ee u::,o;;;/:nd~::::r~e~i~~~i~::~;~nm Is. 
!os.Indiendevotgcndeobjectzljngcrcalisecrd 
;moetenduceerstwordengecontroleerddmv 
,in meting: 
;• Ontsporings·gctcidlng Moreelsebu1g 
1
- Hekwerk t.p.v. BVL 7B3 MCOl km O.B70 

:o6.-InmetingWandkunstweikB2{bcplatlng) 
noodzakelijk voor detailcontrole. 

tuÏtgevoerd 

iGeen risicosituatie is niet gewijzigd t.o.v.SITZ is 
,deze 

'Uitgevoerd 

t •--1· ·-· 
•Uitgevoerd 

10·7.Leuning/hekwe,ktpvhellingsbaaiïîiàriësëiue icorrigerende 

,:'.•,:::';'.:~::•,::::::::::::::::,. :ma,llegel 
1;gke:)t :::~t het Dynamisch Kinematisch P1of1el ! 
08. Kolom GIT bij bvl mast 802AB geeft clàsh met +IHcrstetlende 
PVRmal.Controlemaatvoering. maatregel 

;og,PóUHL: -----tH~ëilen'de 

:~;t;~1r;;;d:~e~~~~~gA:~~~;_o~g:~ ~:j~c~:~ binnen !maat1egel 

1vcrzoekde afwijking te splitsen in één voorOVTcn 

l•-·én voor SABUTO. Anders in het t_och niet mogelijk I 
omdekoppellnggoedtotstandteb,engenmctde , 
i]uistewerkpakkettenen opname in de juiste ' 
:deeloplevcrdossiers? 

/vanuit h-et BIM0del Is een Toleiantie"analyse ·1voor de· SITZ zijn alle objecten van SABUTO [Actueel 

I
PVR+ 10cm gemaakt (zie UHL·P001-0N0·2· gccontrolee,d aan de hand van de 
1087 b~lage 9). Deze objecten zijn d.m.v. tolcrantleanalvse PVR+lOcm dmv lnmeting 
,een inmeling gecontroleerd. spoor het de objecten. Voorde Her SIT2& 

1
SIT31sereencontrolegedaanopobjecten 
binnen hetPVR met behulp van een PVR 

1mal. Objecten in OVT zijn gecontroleerd met 
!de Malen lnmeting spoor en objecten. 

J 
!Objecten binnen PVR (Tracedelen OVT 
SABUTO) 

!AFW-2251 

r -~crval/en-- 

-r .. 1\Uitgevoerd 

 . _,
'Uitgevoerd 

lUitgevoerd 
I 

\Uitge~oerd --·-!

!
I

1 -~ ] . I 
 i - - 

' + -- ~ 
j 

- ~ 
! 
I 

: r- 
r 

OG·BEV·HB / 1èf 10377 extreem laat Er wordt niet voldaan aan cis 5E_01437; het Er wordt niet Vöïiiääri'äänëisse_Ol437; het oltooid 1) reactie geven op gebruikt grumengsel ·-kcrstëifêndê 
gemeld: Niet v~ldoen .aan els SE_OH3~ tpv 

1
,afgestemde gr-asmengsel Is wchswaar argestemde gr-asm~ngsel Is wenswaer l~aatregel 

Spoorconstructie met mgestorle dwarsligger gebruikt maar er zijn dermate grote gebruikt maar er z~n dermate grote A 
en afwerking met teelaarde (nacédeet B) verstoringen, 1n de vorm van ingewaaide verstoringen, in de vorm van ingewaaide l..c=========ct-: __ 

ongewenste soorten, zeer natte bodem, ongewenste soorten, zeer natte bodem, 2) rea~tie gev~n op constatering dat de baan is niet Herstellende 
lemigc .toplaag en (sporadisch) maaibeheer, lcmlge toplaag en (sporadisch) maaibehecr, egaal mgezaa1d; veel kale plekken; Jmaalregel 
dat de mgezaaldegrauoorten zich naar dat de Ingezaaide grassoorten zich naar l..c========,-- - -- ---•· 
verwachting niet goed kunnen ontwikkelen verwachting niet goed kunnen ontwikkelen ) veelpla~sen blijven opde baan staan; gras gaat !Herstellende 

:~~~ana~:ije ruige bermvegetatie zal :~~~na~'.ije ruige be,mvegetatic zal :;e;u~::~nGalgenwaard eÎÎKronimëiij-n7eernel 7We~jl;fre 
b~adval op ~e baan door de hoge bomen van de raatregel 

:Daarnaast geld- en tevens onderstaande Daarnaast gelden tevens onder-staande r~bancn; d1tverstlktde grasmat; I 
iconstaterl~gen: . constateri~ge~: . 5) grote plassen op een baangedecftc aan de !Hë'rsteiiëii'dë 
;• 1d:kbaan is met egaal ingezaaid; veel kale • d:kbaan 1s met egaal 1nguaa1d; veel kale tzuidzijde van de Herculesbrug (aansluitend op de !maatregel 

:~ :r z:~; veel beschadigingen, vermoedelijk ~
1
:r z~~;veel beschadigingen, vermoedelijk :~::~:~~n- ;~~ac:i:~t;~~::: ::!r";~ :a~:e::i:i~ van 

:~::~1~~:~::~k:~;~en op de baan staan; gras ~::~i"'~~:~::~k:;;~en op de baan staan; gras de plassen niet mogelijk. ! 
•■AFW·2218 !Herkeuring NEN 3140&1010 voldoet maar ~::~shi~~:~:i:;g 1734 vastgelegd zal een :;:~j~1

:~~:~:;;een succesvolle NEN1010 en Voltooid  NEN1010 keuring nogmaals uitvoeren en zonder Herstellende iuitgêv~ 
heeftnogrestpunten goedgekeurdeNEN·rapportaget.b.v. NEN3140keuringrestpuntenvoortgekomen. ,estpuntentoevoegenaanhetdossier maat,egcl + 

definltieveoplcverlng aangeleve,dworden. Veel respunten zijn ten tijde van keuren al 
:er zijn nog enkele restpunten zoals benoemd opgelost. Echter is het niet te voorkomen dat Oplossen restpunten n.a.v. keuring NEN1010 en Herstellende - UitgeYoèrd -· • 
ln1'8150207002EHerlnspectie dezepuntenzlchnletmeervoordoenbijeen J140zoalsln maatregel l 1
N.EN1010_3140 Combinatie Uithof Utrecht' NEN·keuring. 1'81S0207002E20NEN1010_3140CombinaticUithollijn 

:;:1;:~~:n °z~jt~~e:e~::~~:~t t:~':ijedn~ ~ae:~EN ~~9 °o
0
:~~~:l~~te restpuntcn laten uitvoeren - Herstellende - Uit~erd ---- 

===~~===~~••,,m•dnn•n iniuninnn.-lnd àann•>I• ,t.-,. --+----+--------linclusiefverslaaleaginq. -~r~!!. /- ~ _ 
OG·BEV-180· Mastverankering voldoet niet Norm NEN·EN 10110·2_ (bindend Norm NEN·EN 1090·2 (bindend Actueel 1. Reactie BAM CUU 

1
Herste:llende ÎÜitgevoerd 

aan bindend voorgeschreven norm NEN·EN voorgeschreven)schnjrtvoordatde voorgcsch,even)schrijftvoordatde ---~~==------·--,- maatregel I 

1090·2. ~~::~1:;g~:!~:i;'.n;!:~~l~nv~t: ;;n één ~~::~1~;11~:!~:.:'.n;!:!~l~nv~~ ;;n één :~~~~~:~e:n~c~:P o:!i~2i:~/;:~gge~:::~:v;~ei: ~:r:t\~:;1
de -iuiig°evÖêrd-· · 

::~:::::~tv::~g~:P:~~~~o!:~~e::nde van de :~~::::~tv::~g~:P:~~:~o!nh~~e::nde van de gebouwd door BAM) j _ _ ·- 
1voo19cspannen sets (par 8.2.2). voorgespannen sets (par8.2.2). 3. Nagaan of bij start van het werk alls gewezen op Herstellende +uitgevoerd 

detekortziindeankers. ma~el 

IAFW-2237 

llï:'FW-2203 

OPEN 

OPEN 

OPEN 
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'POUHL 
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J 

j

I 
~

IPOUHL 

!Uitgevoerd 

I 

tu,~"'"' 
I 

jcompt 
·tuitgevoerd 

[u,~"'"' 

He,stellendc 
maatregel 

[os.ReactiePOUHL: 

De BABW·Paragraaf2. Algemene bepalingen ten 
1aanzlenvanplaatsingvanverkcersbordengeetthet 
1navolgende bij punt 12 aan: De hoogte van de 
:onderkant van hetbordtcnopzichtevan het wegdek 
;bedraagtmlnlmaal: 

. binnen de bebouwde kom: 2,20m; 

1::Pi;:~!eo;:!nm!:~:;ezr::1::~~e:t:~i:eo:de:sn pad of 
·ottoir,dochbedraagtdantenminste 1,20m. 

IDitkomtuit: 
ihttps://wetten.overheld.nl/BWBR0009104/2017·07- 
,0l 

1:~r::nM d~: :::~t:~:~j:~:e ~\~: l~:~eas:~~~b:i:~h~: 
!eenvcrkeerseitandofbuiteneenpadoftrottolr 
bevinden, dan is POUHL akkoord met de afwijking. 
Atsditnlethetgevalls, dan gaat POUHL ervan uit, 
1datBAM de berden alsnog op de juiste hoogte 
llbevestigd, zodat aan de eisen en relevante wet- en 
regelgeving wordt voldaan. 

1HerSÏe11ëndë 
maatregel 

nhetBABWstaangeenelsent.a.v.de minimale 
hoogte.lnhetuitvoerinosbesluitBABWechterwcl. 
Dczeheblkder;tijdsnietgcvondenenWlmViners 
kendehemalleenalsCROWuitgave. Hetbctrett 
Inderdaad onderstaande eis: 

;06~Rèäët1ê8AM: 

i~:n~~~~~~a~~:;~~~:-v:~g:~r:::r:::~!
1
;!~:;~n het 

inavolgende bij punt 12 aan: De hoogte van de 
1onderkantvan hetbordtenopzichtevan het wegdek I 
!bedraagtminlmaal: 

iA. binnen de bebouwde kom: 2,20m; ! 
Ide hoogte mag minder zijn indien het bord l!i 
:geplaatst op een verkeerseiland ~f buiten een pad of 
1trottoir,doch bedraagtdantenmmste 1,20m. 

Herstellende 

1::d
1
:nd~n~::~~~;:a:/~ce:t~:~!:~s;nd1ee ;;:t:;r~-~1

o 
1
hangen?Uitde tekening kan ik dat niet opmaken. 

:o~pelfii-;;an PÖÛHL- 

1. BAM had eCn afwijking hiervoor moeten ·-rw:r:~~~~~de 
la~nmaken. ~~B heeft alle aardingen en imaatrcgel 

~=;~~~l;~;;~~t:~i:nt=~~ !:t:~z:C/k j 
:2. OG en onderstations de blrbemgeleiding inmeten1erstellende 
;ende draad naarhetaardputjeomtelaten maatregel 
lverwe1ken op as built 

------- - 

~uHG"Pö06-oRP-2-11s7 :se_ol~ iVoltÖoidÎtJrioRPuttTT006-CfRP-2·1187 ls 
[opgenomen dat onderaannemer NAB een 

1ontwerpmaaktenbouwtvoorde 
bl1ksemgeleidingopdeonderstatlons.lnde 
1p,aktijkisgebtekendatditontwerpnletls 
1gemaaktmaardatdebliksembeveillglng is 
!gebouwd In het werk. Dit omdat deze 
'bestaatuitccnmasteneendraaddienaar 

In ÓRP UHL·P006-0RP-f-ïiäfis 
iopgenomen dat enceraannemer NAB ccn 

1ontwerpmaaktenbouwtvoorde 
bliksemgeleidingopdeonderstations.lnde 
praktijk is gebleken dat dit ontwerp niet Is 

'gemaakt maar dat de bliksembevei!hj!ing Is 
lgebouwd_ln het wetk. Oitomdatdeze 
bestaatu1tcenmastenccndraadd!enaar 

I 
l~FW•Î141 ---!NAa mäakt geen Öntwë,p;ö"otde - 

!bÏ1ksembeYeiliglngopdeonderstations 
OPEN IPOUHL 
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fuitgevoerd - l 
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I

1uitgevoerd 

I 
I 
I 
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j 
I 
I I I' 
' lUitgevoerd~ 

L 

fuitgevoe1d 

~

3. HetÖrÏtwerp dient door8AM-iÏsriog-Öpge~iC1d te 7Herstellende 

:::::~ ::~::e;e~d~::::~s:~:: :n0;~:~,.~~e:;~ B~M !maatregel 

wordtnunietaantoonbaarvoldaanaanelsSE- I 
01'101. Metllettestrapportwordtnietaangetoond 

1dataaneisSE-Ol'IOlwordtvoldaan. 

Foto's dienstgebouw. J 
;https://bam.relaticsonline.com/Restricted/ZonePage. I 
:~~~~~~:j;:~o~~~~:

6
;;~:~~::.~~~~a-!~~-r-a6e'I- '! 

,6a0087d7dd37&EID=ablde'l52·'16dc-'lf-+e-9830· 
14fc97a0333f 

Foto'sUnlversiteitsweg OS: 
l\ttps://bam.relaticsonline.com/Restricted/ZonePage. l 

;~~i~~~~;:~~~~~i:;;~~:;:~~::,1/};;;_a6e'I- j 
~6a0087d7dd37&EJD=ablde452·46dc·'lf'le-9830- I 
Foto's Sorbonnelaan OS: I 
https://bam.relaticsonllne.com/Rest1icted/ZonePage., 

:~~i~?5~~;;~~~~~~!~~;::;~:~;;~;~;;~f-a6e'I· 
16a0087d7dd37&EIO=ablde4S2-'16dc-4f'le-9830- 

l•lfc97a0333f 

1'1fc97a0333f 

Foto'sKoningsweg OS: 
1
https://bam.relaticsonline.com/Restricted/ZonePage. 

beäêti~ POUHL°:Mët de rêito7swÖrdt Înderdaad · tHersteiîênde 
laangetoonddaterbllksembeveillgingisaa_ngeb1ac.ht,,maatregel 
iecllterwordtnognietaangetoond (geverif1eerd)dat 

1
voldaanwordtaandegeldendeelsenennormen. Zie 
ook de eerdere reactie die POUHL heeft gegeven in 
•-•-• ___J!_ LW;;:::..!..:;: "rn•_•-- ••- >A I - ~ 
5. CUU: \Herstellende 
Ve1werklng op as built conform opgave maatregel 

(nemensrveer NAB)) f 
UHL-P007·UO·IST·TEK 31'168 01) De voorgestelde oplossing Is accoord Herstellende 

maatreqel 
ÜHL-POÖ7:UÖ-ImÊK3Ï463- 02)"üitvoêrën confo7m-vÖÖrstër ~ HersÎ.el!ende 

maatreqel 
UHL·P007·UO·IST-TEK 314M 03) Reactie POUHL De geleverde Informatie IS te Herstellende 

summier voor beoordeling. Naslag van de 'UO lmaatreçel 
!aardingstekeningen'!aatziendatnietvoorzienlsin' 
eenverbindingvandevluchtdeuren,welineen 

l
~erbinding van de lichtmast.en bij de vluchtdeuren. 
Waargaathetlllerom?Ge1dtdltvooralle 

1vtuchtdeurentussenProRa1lentrambaan?Tevens 
;ontbreekteenprincipeschets/tekeningvande 
jOplossing e~ de beoordellng __ van de ontwerper of dit 
1kanln1etat1etotwel/nietge1soleerdeopstelllng. 

;o4)Ër _fseen ëitf~- roîid9ariQ gewêi!£met on_ze ·1HerStellende 
,speclahstomtek1Jkenofernu nogstalenobJecten maat,egel 

u,·uv•,;,i·ic:l'l."~zljn die binnen het val bereik van de BVL staan. (zie ~ 
n-. ,,,.. ,,.,.. .,..,.,_~bijgevoeg_de rap~o,t).~~~r geeft ~i~ aan dat d:__~us __ 

10S) POUHL: Herstellende 
jBAM (GZW) geeft nog geen antwoord op de eerde, maatregel 

1
door POUHL gestelde vragen._ In tiet rapport, dat aan 
Ide afwlJkin~ is toegevoegd, vmdt POUHL niets te,ug 

1
over hetmmussen van vluchtdeuren. Graag alsnog 

1
devragenbeantwoordenzodatdeafwijklng 

1beoordeeld kan worden. Inlletminusrappo1t 
iwordenveelafwijkingentenopzkhtevanhet 

!:~~~r:g:~s~::;va:n~g~~a~~:; door BAM (inmiddels) I 

lHerstellende 
jmaatregel 

I 

~UHL·POO°f:UO-ISÎ-TEK-31469 !06) pouHL:-· 
1lndeomscllrijvingvandeafwljking staat dat het 
1mlnussen van de vluchtdeuren niet wordt 
;gerealiseerdviadespoorstaven,maarviade 
lbovenleldingsmasten.Alswe het '.apport bekijken dat 
lbijdeafwijklng isgevoegd,dan liJkth_eteropdatllet 

l
gaat om tiet minussen van ~e verllclltmgsmasten 
nabij de vluchtdeuren. Heta nu voor POUHL 

J::::i:i~~i::a~:r~:~~:~:~e;;~~:~a;:; ;i;t met 

lverduldelljken,zodatdezeafwijkingafgehandeldkan 
worden?TevensgeeftGerard Zweer!ng aan dat voor 
!aneafwîjklngent.o.v.hettoegevoegderapporteen 

la!wljkln. g _is aangemaakt. Kan BAM ~a_ngeven welke 
drtdanziJn?Wellicht,datdezeafwiJk1ngdan 
,duideliJkerwordt. 

~"'""'"'' (aatregel 

.l 

'01 In ontwerpfase lleeft BAM CUU aan POUHL 
1gevraagdoflllereenprobleemzouoptreden. 
'(Techniscllevraag 173). Dlt heett qeen uüslurtsel 

POUHL 

Ide grond gebracht moet word~_n. Daarom is Ide grond ge.bracllt moet werden. Daarom is I 
erookgeeninputdocumentbijllet erookgeeninputdocumentbijllet 

.. afteverdossieropgenomen al!evc1doss1eropgenomen 

MiÏÏÜssen vluchtdëuren tracÎdeelAëiî s \Kull"nen mln~b~V. de Yl~clltdcu,en 1Kunnen iii"inussen t.b.v. de viüëtïtdeu,en rvottooid T

l
wordenaanges1otenopdem1nussenvande !~ordenaangeslotenopdemînussenvande 
b~venleldingsmasten op t_racêdeel A en S? tb~v~nleldingsmasten op tracêdeel A en S? 
Ort in verband met het feit dat de minus aan lort m verband met het feit dat de minus aan 
!de spoorstaaf niet eenvoudig te ~ealiseren is de spoorstaaf niet eenvoudig te __ realiseren is 
•doordatdespoorstavenreedsziJningesto1t. doordatdespoorstavenreedsz1Jningestort 
DitilitoegepastbijkunstwerkB2t.b.v. Oitistoegepastbijkunstvmk82t.b.v. 
linstaHatiesBombardlermiddelskoppellngop lnstallatiesBombardiermiddelskoppetlngop 
,bestaandemlnuskabel. bestaandeminuskabel. 

I 
! 
I 
foe stroom dÖÖr EMC kibels onder de VRÎ toltoold 
rssenle1dentotbeînvloedingvandelussen. 

I 
+Beï~_Vloedîng van detectie lussen VRI dÖÖr !Uit \ÎRI teueo blijkt dat sommige lussen 

lsect1oneringskabels 1:".tteren. Dit blijken ~nterecllte 
bezetmeldingentezlJn,duslussenmelden 
zich bezet voordat de tram deze bezet.Uit 
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1Uitgevoerd 
1

=102 Gezie'nvermÖeden van. i"ndÏÏctfe zijn de loglilei; rcorrigmrÎde 
vandeVRl'sopgevraagdvandenachtdatdeEMC !maatregel 

i~~~eant :~~!;~t!:r:::~ :i~~~;~; ;:~:~~~ ~~ekr:~n I 
lbhjktdateronterechtebezetmeldlngen I 
1oe.constateerdwo1den. 

/anatysevandelogfilesvandeVRitijdens 

1de EMC testen blijktdatditverschijnselook 
gezienii;. 

cilsAM cuu nlaakt in een memo duide11]k.: . . 1,...,,,,11.,,.,,,..,., Ii inw. elke lussen beïnvloed. inggezien istijdensfMCjmaatregel 
!nachten 
~:~~:ee~~; lussen jutteren gezien Is door de 

i3 hoe deze tussen zich verhouden tot het EMC kabel 
j(ll991ng lussen t.o.v. de EMC kabels) 

~ --- ---- .. - 
:::d:e~;:tdcaot";~i~t~;::~r::~ ~aea\Pe~~Hl !~0:~:~:;:~de 
Q.Dlossino. ! 

l
rOS. Reactle oplossing/ PÖÜHL ÎCorrigerende 

. rneetrecel 
106. NagaarÏÓf fiÏÎe ~ de iussen d<ior BAM- "îHersteHende 

~~~w::~:~~Hs zijn de ii.m'en optimaal 1~:r:~re~~~de 
ingesteldenopnieuwgetestln de nachtvan8"9 maatregel 

---· -c:-cc===---,--,, ------. ~--------+-➔--~ ianuari2019 !Scheurvorming geconstateerd in geopend De heidelberglaan bestaat uit 1 laag asfalt Confo,m verhardlngndvies worden fietspad ctueel UHL-POOJ-BER-2-2215 1. Analyseren waar het prcliiëêm~·à;;-daan komt én HèrsteÏÏe7ide 
'fietspad Heidelberglaan waardoorscheurvo1ming ontstaan op asfaltYerha,dlningen opgebouwd uiteen 2S waterlsQebeurd,~----- tmaat,eQel 

::~a::e:~g~~~~ ;;~~:e!:u!zee~~~::;:u;;::t~;s :;s: ~~~/;:d~cna:i:: ~a~d::la5:~esusr:nci;!P 2. Pr~~ _ ~:~:~!ie~dë 
l
vantoepassing: dieplaatsenwaarindebestaandeonderlaag 2badvlesbljtechnoloogopvra9en Jerstetlende 

eennieuwstukasfaltlsaangebracht 1--------- meetrecer 
• Ki.lometer: 7 .3S Scheur In het asfalt thv vanwege aan te br_engen mantelbuizen. 3 overleg gaan met POUHL voor mogelijke Herstellende 

1hoekscherf Omdatdeverhard1ngnietuitdrielagen genoemde oplossingen b1jpunt2 maatregel 
1•Kilometer:7.12Scheurinhetasfaltthv bestaatontstaaternuscheurvormlng. ~------- _ 
hoek bibliotheek 4 Reactie POUHL In de afwijking wordt verwezen ]Herstellende 

!•K_•.'lometer: 7.llSScheurinhetasfalt naarhetverhardlngsadv1es D1tverhardlngsadv1es1s maatregel 
:• Kilometer: 7.10 Scheur In het asfalt een product van ON en geen opgelegde 
,• KIiometer: 7.09 Scheur In het asfalt uitVoenngsmethode Scheurvorming toont aan dat de 
:° Kilometer: 6.91 Scheur in het asfalt constructie In beweglnçi 1s Door de scheurvorming 1s 
1
• Kilometer: 6.905 Scheu1in hetasfaltthv de levensduur van de asfaltlaag niet geborgd De 
Inrit fietsenstalling constructie ll)kt vermoeid geraakt te zijn, doo,datde 
'•Ki!omete,: 6.90SScheurinhetasfalt funderlnggeb1111ktlsdoorwe1kverkeeren bussen 
,over9angasfaltnleuwnaaroud ONdrentaantetonendatdetotaleconst,uctle I 
[•K.ilometer:6.77Scheurin hetasfaltthv voldoet aan de eisen uithetcontractendatde 
lantaarnpaal749 levensduur gehaald wordt. In een BOT overleg heeft 

!•K1lometer:6.68Scheurinhetasfaltthv ove1legplaatsgevondenovereenherstelmaat1egel 
'1antaarnpaal747 middels het vullen van de scheu1en.OG heeft 

aangegeven hier geen voorstander van te zijn. Dit, 

1
omdathetvullenvanscheurendeuitstralingvaneen 
,nteuwfietspadernstigtekortdoetendatditnog 
lgeengarantiegeeftvoordeconstructie. 

Reactie BAM: 
reactie BAM 29-6-2018: In de afwijking ls toegelicht 

lwaardescheuren vandaan komen, hetstaatPOUHL I 
1
natuurlijkvrijomhier_zelrnaderonderzoeknaarte 
1doen. Voorde uitstraling van het fietspad hebben wij 
:geen eisen en hetverhardin9sadvies UHL-P003-BER- 
12-221stoontaan datdeconstructie nog 20Jaar 
lvoldoet.Hetadviesvanonzeasfalttechnoloogisom 
descheurentedlchtenomin de toekomst 1
vorstschade te voorkomen. Indien POUHLde 
:uitstraling belangrijkervlnddandekwaliteltkaner 
lg~koze~ worde~

1
~m de ;cheuren niet te dl_:::_,_ 

:s. POUHL: 
Door Swecoiseen onafhankelijk onderzoek 

luitgevoerdopdeschadesindedeklaagvanhet 
ltietspad Heldelberglaan (zie bijlage). Verzoek aan 
,BAM CUU isde edvieaen uit bijgaande notitie op te 
:Volgen,waarna dezeafwijkingen,naacceptatievan 
;de herstelmaatregelen, afgehan~eld kunnen worden. 
!Verlenging van degarantiete,mijn alleen is voor 
1POUHL niet acceptabel. 

HéÏsteUende 
maatregel 

6. scheuren zijn door~ealingh'ëen 
oekomen. Er is met POUHL afgestemd om een 
warme Tech erete voeg Yan Sx'i cm te maken. 

iConformverhardingsadvieswordenfietspad 

l
asfaltverhardiningenopgebouwd uiteen2S 

~

C8SurfRoodeneenOnderlaag SSAC22 
aseOL-B. De locaties van de scheuren is op 
ie plaatsenwaarlndebestaandeonderlug 
en nieuwstukasfaltisaangebracht 

lvanwegeaantebrengen mante!buizen. 
10mdatdeverhardlngnietuitdr1ela9en 
bestaatontstaaternuscheurvorminçi. 

Datwv~ef PfO!iél Wo,dt tos gereden door Datwy!er profiel wordt tcseereden door Datwv~er profiel wordt losgereden doo, Voltooid 1) Dlsclpline __ spoor zal hier het rubbe,Pfofiel opnieuw i·Hêrstellendê- 
voerturgen. voertuigen tpv tracedeel OVT. Hierdoor is de voertuigen tpv tracedeel OVT. Hie1door Is de moeten verll)men aan de spoorstaaf maatregel 

Isolerende werking ntetmeeroegarandee,d Isolerende werkinçi niet meer gegarandeerd f.,,.,,--====== . _ 
2) Er moet meer aandacht gegeven worden tijdens r·co.rrigerende 

!delnst1uctiedaterondergéénbedlngmet maatregel 

!'voertuigen over de sporen MCOl, MC02, MCWl en 

1
MCKN gereden wordt, voordat deze wordt 

,oeasfaltee1d. 

---------- -'-- - 
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1.3) Reactie PO.UHL: Er zijn door BA~ op meerdere lHersiel[ende 
plaatsen herstelwerkzumhedenu1tgevoerdaan het maatregel 
Datwyler p1ofiel. Ondanks dat, is geconstateerd dat 

:hetprofielopeenaantalplaatsentochweerlos 
;komt.VooralsnoggeeltdedoorBAMgekozen l 
:,_,,_,,,inggeenvertrouwen voordeduuruamhe.id in 
~de toekomst. Daardoor kan deze afwijking 
(vooralsnog)nietwordengeaccepteerd. 

!~Je:~~~\ler·profiel zit hoog en op een dusda~lge . i::r::~;;lde 
:plekdatonderhoudsmateileelofmaaiwerkhetprofiell 
kunnen raken en het weer losraakt. Oitls voor 

1POUHLgeen duurzame oplossing en dus niet 

!::~e::u~:~·:~~:l~s:~~;e;:!a~;;::r;:::::r::~.wel 

I 
!~1
e~~~:fiel is aangeb,acht conform levera:i:r-· 1- 

ivoorschriften en zit op dit moment vast zoals de eis I 
!•.voorschrijft. Met de constructie heeft BAM Invulling 
,gegeven aan hetvoorgeschrevenspooralignement 
1cm de vccrçeschreven uitstralingen het beperken 

,vandezwerfstromen.Inderdaadzalbijbeheeren 
ionderhoud rekenln99ehouden moeten worden dat · 

1
h_etprofielnietlosofstuk9eredengaatwo1den.Ditl 
;uslcohebbenwedanookconfo1mcontractals 
:aandachts~untopgenomen in hetonde1houdsp!an. 
[Hiermee dient dus rekening gehouden te worden bij 
,onderhouddanweldlenthetonderhoudsreg!me 
1hierop aangepast te worden. Dit is niet aan BAM. ~-- ~- -·-- 101. Reactie BAM CUU Heiste11ende 

~ivêrk1,;f;g van Datwyîéf.. · ~:r:~~T~~(ïè 
f7îeaëtîëiiOÛHL: îëiÏtijleväiide· steêkproef is -

1
H;ste!iende 

!geconstateerd dat het Datwyler profiel vastzat, maatregel 

,:~::i:: :P:~e~: ~~:e:~:t ~1:~~:~av~l:~e~~~~et I 
Datwylerprofie1(nogsteeds)nietaaneisSE 004-11 
ien kan bevinding BEV·lJgentekortkomingTEK-010 \ 
niet worden opgeheven. 

;o4. ztè oofi,fwijkii-ig 1905:êÄMêÜu doet vlak voor j 
ldeelndop!evering lnweek40nogéénkeereen 
inspectierondeenherstetthetprofieldaarwaar 
~_g_lo. __ . 
105. POUHL: 
Het Datwyler-profiel zit hoog en op een dusdanige 
plekdatonderhoudsmaterieelofma11iwerkhetprofiel 
kunnen raken en het weer Josreekt D1t1s voor I 
POUHLgeen duurzame oplossing en dus niet 

1acceptabel POUHL verneemt graag van BAM hoe wel 
:een duurzame oplossing gerealiseerd kan worden 

l-,. ---- ' 
1
06 afspraakmakenombultentecontrolerenof lerstellende 
datwylerprofiellostzlt,1serschadeJa/nee maatregel 
Resultatendelen 1n schouwrapportage 

07 keuringsrapport langslopen hoe datwyÎeÏ1s HerstelÏeiÎde 
;gekeurdenwatdelnstallatievoorschriltenzljnn maatregel 

08.NagaanelsenaangaandeonderhoudbaartÏêid ~erstellende 
~!e opnemen in ondrhoudsadvies dat9[ond en·t~eisl;i~e 
9rasbi}datwylkerschapenweidenooitbovenhet !maatregel 
rubber porofiel mag uitgroeien om zwerfst,omen te I 

____ __.JC-"-"_''_m_•"______ _J_ -- 

:se~óö441- ct;;-e,l

I 

I 
1·-•"'""" 

... ". - -L , . .,., .. , .. ~ ,, = 
;ook afw 1905] ISE_0~441. Due tekortkoming vo1g_t uit het 

niett1jdigherstellenvandebevindmgl39 
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l1HerstelleÏÎdc 
maatregel 

Erzijndriesluaties: 
1. BAM CUU heeft eenmalig bij startaanleg het 
besta,ndesysteem lccggepomptendecersteK&.l 

'HnQeb1achtcnvoorzicnvaneencoderin9/label. 
[z. Naderhand zijn crdoorderdcn(o.a Bombardier) 
'nog aanvullende K&l getrokken die niet gelabeld zijn 
:en die niet in de scope van 8AM CUU zitten. Deze 
kabels zijn niet gelabeld. 

1
3. Tevens heelt BAM CUU later nog aanvullende K&L 
getrokken die niet gelabeld konden worden omdat 
het bestaande systeem wederom was voh;iclopen 
met water. ARBO technisch is het niet mogelijk om 
Ide.ze K&Ltecoderen/labelen. 

;opnieuw leegpompen van h~t systeem Is op -~it_ 
;momcn_t niet haalbaar. Ats dit wet noodzakehJk 1s dan I 
1
moet hiervoor een aanvullende VTW worden 

1
opgesteld. 

~"'"'11• ~~::~'"'" ·~·-·-- I - _2)POUHL: ierstellende 
Deze els dient Ingevuld te wcrcen. Els Is niet komen 1mutregel 
t:._~~rvallen. Als BAM van mening~ dat dit met een 
I~.' vv dient te geb_euren dan dient ztj deze in te 

1
dienen en te motweren. Punt 3 is wel vreemd. BAM 

l
kanwelaibotechnischkabelstrekken Ineen vol met 
waterstaandeputmaargeenkabellabels _ 

1
u_nbiengen. Ook zou POUHL gemo_bvee,d willen 
,krijgen waarom BAM zelf geen afwijking heeft 
lgemaaktomdatzijgeenkabellabe!s kon aanbrengen.! 

! 
fuitgevoeti ·1POUHL 
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1) reactie gëv°eiÏÖpiiëvind~-·- 

jReactle B_AM: 

1Desituatiewurdebevlndlngbetrekklngopheelt 
,betreftP+Rterreinenopstelterrein.hctbetrelthiei 
hesreande trekputten en mantelbuizen systeem 
jwelkc vol staat met water (zoals ook in afwijking 

1
0437aangegevenenookinderapportagediebijde 
bevindingisgelevcrdzichtbaaris). 

;J)CUU: ----- -- -:r- 
BAM geeft niet aan dat de els vervallen Is maar geelt 

!aandatafwijking437isopgestetden 
iovereengekomen waarin ls overeengekomen d~thet I 
bulzenstelselvan P+R vol water staat en dat~_1tnlet I 
i::~r::k~nc~:o;\:~i°~e~\1;~:~;~t~~s=t::1: ~~n toen 
:pompen.Eristoenonderafwijking437eenmalighetl 
,ysteemleeggepomptomK&.laantebrengenente 

1
1abbelen. Naderhand zijn erdoor derden (o.a 

~Bombardier) nog aanvullende K&l getrokken die niet 
!gelabeld zijn en die niet In de scope van BAM CUU , 
!zitten. Deze kabels zijn niet gelabeld. Later zijn ook 

1
door BAM CUU nog aanvullende K&l getrokken die 

1welgetrokkenkondenwordenondanksdathct 
stelselweeronderwaterstondmaarnietgelabe!d 
[konden worden,ARBOtechnisch is het niet mogel?k 
,om deze K&l te coderen/labelen. Indien POUHL wil 
;dat deze K&lwordengelabeld dan zal POUHL hier 
'een VTW voor moeten indienen omdat het stelsel 

i:ae:~e~eagagk~P:;:~t~:::v:~~dae,:ij~~:~i~;~: niet 
,!ileb111ikt. 

-r_«ueel 

l4)POUHL: 
BAM dient aan de eiste voldoen. Oat derden geen 
'1abelsaanbren9enstaathierbuiten.Erkunncnook 
labels aangebracht worden diemeteentyrap 
ivnstgemaaktkunnen worden. POUHL verwacht dat 
BAM dit als nog gaat uitvoeren. 

5)0pdeil5bullttekenlngcivielaangevenwelkc 7Herstêiiënde 
'putten en mantelbuizen nietvolledlg gelabeld zijn. Asimaat,egel 
1
builttekeningllnkkoppelen 

======::c - !!'~!!1~4!!...._ i2,schadebeoordclen/hefstelmethodebepalcndoor Herstellende 
leverancler(WBNJ maatreqel 
2b. Vervolgoverleg met aanwezigheid van de Hc1ste1lende 
/opdrachtgeverenWBNombesteherstelmaatrcgelte maatregel 
.beoalcn 

Herstellende- 2cuitspraakdoenover9aranties 
,~!!le(!!I 

IÄctueel --~-:_01656 ,BAMvoldoètniètäàriSCoi65B,dezeels 
:geelt aan: ïlUHld!entkabcls en leidingen 

1
vanTUHltecoderen."Oeeistoelicht1n9 
geeltaandatereenkunststoflabelmet 

lcodcrlngbljbeglncneindvanbuis/trckput 
toegepastmoetwo,den. 

BAM--;oldÖetiïiêtaäiï"SE~ cis 
9eeftaan: ïlUHLdientkabels en leidingen 
!vanTUHlte coderen." Oe elstoelichting 

lgeeltaandatereenkunststoflabelmet 
coderlngbljbeglnencindvanbuls/trekput 
;toegepast moet worden. 

https://bamgroup.sharepoint.com/sîtcs/0139 
1
JO/_layouts/15/0ocidRedir.aspx?IO=TIUHL 
l604018610·15496 

10G":aËY-~doen aan cis 
SE01658(hetcoderenvankabels)nabij 

1
be9inencindcbuizenentrekputten. 

~AFW-1997- 

■,AFW-1974 Schade aan kruiswisse~comptex OVT door Oe firm.a Bemo Betontechniek heeft in week !Oe füma Bemo BetOritechllieiheeft In week /Äctu"ee"I 
zagen voegen in comb1dek 5 ( 2018) op OVT de voegen in de 5 ( 2018) op OVT de voegen In de 

1
combideklaag gezaagd. Hierbij Is 28 maal de combldeklaag 9czaa9d. Hierbij Is 28 maal de 

;groefrail geraakt met zagen. groefrail geraakt met zagen. 
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Zd.schadeheistêtOmfe'rzoeklatenuitvoè~oor ·lHelstellcnde 

OEKRA -- ·-·-- --- ··r:aatreciel 
3. schade herstellen Herstellende 

rnaatreqël 
"· AonSJ)filkeÎijklÏeidsstelll;gopstureiî naar OA 1Hef5teiiei.de 

maatreciel 
,S. Reactie POUHL: - - Herstellende 

maatregel 

I 
L 

;Het rapport geeft geen antwoord op de vraag van 
!POUHL aan BAM dat de garantie van WBN aan OV·P 
!gehandhaafd dient te blijven. Deze opmerking is 
meerdere malen door POUHL en OVA aangegeven. j 
Het rapport ls van onvoldoende kwaliteit, omdat o.a. 1:~~~~:1

~!~g=a~n;:~d:::::e:::~~u:!::~r=:~ Is 
j~een goede uitwerking van het vergelijk tussen 
rmsterdamen hier. 

:6. POU-HL-, -- --- - 
iOp 11 september heeft POUH~ overleg gehad met . 

1:::~i;~~~~i~(:;  ;a::mD:~;=~ae;:~,:;e zijn: 
1
besproken.P1mheeltaangegevenzl_chtekunnen I 

1

vinden in de opmerkingen en paktd1top. Volgt een 
,aangepaste/aangevulde rapportage. 

I 
k ,Herstellende 

____ __ lmaat1ea!I_ 
,02. Nagaan ofdatawylerp1ofie1 loszit op de locaties \Herstellende 
:die zijn aangegeven en meteen ,eactie komen ~maatregel 

103. Profiel herstellen zodra het weer dit toe1aät en ·-tHcrste\lende 
ialle werkzaamheden zijn afgerond. maa~rege~ 

)~~- Expert judgement nav1agen of herstel Is c.onform Herstellende 
~~veiancier m!J.!!_re~ 

1
05. proefgaten graven om na te gaan of profiel goed Herstellende 
ivastzit. _ k~a~.9_el 

1

06. toevoegen lnstallaUehandleldlng van datawyler \~eistellende 
,maatreael 

1
01. Reactie POUH·L. _: Het Datwyler profiel Is op het lijl]Herstellende 

:;:~~~:::t~e~:'. ::rjz~:~
5
n:e;e~pdna~::n°~: bovenxiJde maatregel 

lhetOatwvlerprofielweerloskomtopca 75% het 
eheel. Afwijking is nog niet afgerond. ·-- - •• 

!.08. Datwylerprofie.llsvastgezetop: 24, 2S en 27·10·t:Herstellende 
2018 maatreqel. 
,09, Reactie POUHL Herstellende 
I maatregel 
Het Datwyler-profiel zit hoog en opeen dusdanige 

~~~enkn:~t ,:~:~r:~~~st:::;i~0e~r:~ ~~~~~:::i1t profiel j 
l:~c~~~~:~np~~~~a;;:n:::~s~~~a~n v!~s Bn~: hoe well 
[eenduurzameoploslilnggereallseeidkanworden. 

101. nagaan bij ontwerp of deze aanpassing kan jHe,stellende 

'.02. mast moet worden aangepast met een voetplaat·i~~~lfe~de 
i maatreqet 
03. Reactie POUHL: Deze oplossing ls vanuit~tiêii"Cer )HerStêÎlende 

:en onderhoud niet acceptabel. De voetp!aatili las_tig !maatregel 
schoon te maken en te houden. Demastisookmet I 
:testellenopdeankers.Verdersteektdepuntvande 
poerdoordebandenlijnheen. ! 
:o➔. POUHL: ·-- ~--- l -· 
1
BAM moet aantonen dat de gekozen oplossing geen j 
'Invloed heeft op het onderhoud van de mast.OG liet! 
1nietinhoedemastnagesteld kan worden. ! 

i 
l 

I 

I 
- ·1SE~OOHI- 

I 
'ti'ätwyler profiefispiiätSelljk loS iiërêden l6atwyler profie~·1Ö5iêrëden ÎVÖîtooid Î  
1door_voertulgen. Hierdoor is de Isolerende ldoor_voertulgen. Hlerdcör Is de Isolerende 
,werking niet gegarandeerd. werkmgnietgegarandeerd. 

https://bamgroup.sharepoint.com/sites/01391httpli://bamgroup.sharepolnt.com/sites/0139 
130/ _layouts/15/Docld Redir .aspx?ID = TIUHL • 30/ _layouts/15/DocldRedir .aspx ?IO= TIU HL· 
1604018610·H585 604018610·H585 

IVÖ1t00td Î:op locatierrÏäs't809 ·i; een bclo7opstortlrig--rvefkCerd ~óOit ·opstort iiem-aakt als dat op 

.
:gemaakt met draadeinde, nu zal de mast ltekenin9 stond 
moeten worden aangepast meteen 

lvoetplaat.Overleggehad met ontwerp ende 
constructlevoetplaatissterkgenoegomde 
bovenleldingkrachtenoptevangen,daarom 
jzaldevoetvandeboventeldingsmast 

l
wordenaangepastenwo1den verwerkt op as 
built 

1!AFW·190f" - ÏoG-BEv-:-139:"Nlët;öidÖ~ eis- - 
SE_0044l: Datwyler profiel zit niet vast. 

O~àsÎ 809 Is een betorlopstÖ-rtiÓ-g 
;gemaakt met draadeinde. 

l~FW-Î896 
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5 Reactie BAM cuu r 

"'' Onderdevoetplaat1smderdaadeenloze1u1mte 
waarztchvu1lkanophopen Waterkan echter niet I 
lblljvenstaandoordater2afvoeren-zljngemaakt> er 
zal een afdichtingsrubben1ondomdevoetplaat 

1
wordenaangebrachtzodatgeenvu1lmeerln de Î 

;;sparing kan komen. I 
Naste!baarheid: . 

:Mastîsnu makkelijker vervangbaar en nastelbaar · 

1
t.o.v. hetoo,spronkelijkeontwerp (mast Ingestort in 
buispaal). 

;eandenlljn: 
De punt van de poersteektnletdoorde bandenlijn 
heen,zlefoto: 
'https://bamgroup.sharepoint.com/sites/013930/17 
Bewijsdocumenten afwijkingen/IMG_3642.JPG 

===-- - - --1--- -- - 
106. BAM CUU komt met voorstel t.a.v. vun i.r.t. I 
beheer/onderhoud. ------lë',,"'_ Rë"-eaëti'ëBAMCUÜ:oèovs d~~nstructie s-tëît Herstellende 
in paragraaf2.5datberekenlngen uitgevoerd dienen maatregel 
te worden volgens NEN·EN 50119. In de daarop 
I olgendeparagrafenzlJnmastenbepaaldwaarbiJ 
nh:tteherlelden is waar de aangegeven belastingen 

l
'op zijn gebasee1d. Hier ontbreken bijvoorbeeld I 
gegevensovergehanteerdeveldlengtenen 

!::;:::~;kz::·1sDveo:,::~c~~2;e:oi~r h~~~~~-uD:aarom 

~~~;~e;;~~::!~nn '.nD~e:e~~t:=~o;~ ~:\:p~:~;~~~- I t~:~~::: :!5n ~::g;~~nl~
0

het, naar aanleiding van I 
:bovenstnndereactie,geenterechtebevlndlng l 
:02. Reactie POÛHL: OVS draagconstructie geettÎn- Herstellende 
Par. 2.5 een ma-ximale-- verplaatsing aan van 50mm. ,

1
maatregel 

Hier wordt o.a. In de UO berekeningen UHL-POOS· 
iORP-2-1270 ve,sle D (masten 845 en 848) niet aan 
1voldaan. Bevinding bllJftstaan. 

'03. Reactii-BAM CUU: De 50mm uit pa, 2.5 is Heritè1temlé 
1dezelfde als die in par 2.1 van de OV5 is maatregel 
!aangegeven.DeSOmm heeft alleen betTekkingopde 

l
verplaatslngalsgevolgvan dvnamische belastingen 
endezelsbljmasten8'f5en848kleinerdan50mm. 
ere hiervoor UHL·P005·0RP·2·1270 versie D par. 

12.3.10. Het commentaar is waarschijnlijk gebasserd 
1opde 190mmdieaangegeYenlsinpar.6.2onde 
!berekening. Dit betreft echter de vervorming door 
lpermanentebelastingwaarvoorde50mm niet Yan 
itoepassingls,deze verplaatsing wordt gecorrigeerd 

1
doordesthuinstandYandemastzoalsook 

1
beschreven In par. 2.1 van deOV5. Onze conclusie 
jblijftdaarmee staan dat de HE280M masten voldoen. 

10-fa. Update afwijkingen overleg 11-6-2018:M"arco HerSte11ende 

!eak
5
~ki~ dn~;; :ct;:~~~ie~pnleuw. De 3008 toegepaste l""?" 

r4îi:° De bêrë'kêiilng Is opgenomen in ORP ÜIÎL-POÖSi--· · 
,ORP-2·1270 {versie E, dd 4-7-2018) paragraaf 2.3.10 

lös.Ëscalatie~~v"'lmTUithoe HerstellcÖde 

l~:'.d::e,leg 18-1: POUHL geeft aan berekening · m_!!ltreqel 
1afspanmastenopAv5geeistemuimalespanning 
1

1

overschrlj-den.Mastenzljnnuplastischi.p.v.elastischl 
berekend. BAM CUU controleert masten 844,845 en 

,848. --- ----·- 

B0·052 [Voi!leri5-PöuHL zijn bij de afspanmasten van lvottoold 

::::a~;:~:;r:~:e:v:o~:;P:~~~;; in het 
'gebruiksoverilchtvan het0V5 is 

l
opgen0men. In het UOstaat 
HE300B/HE280M terwijl het OVS HE300M 
aangeeft. 

OG·BEV·Ü5: Toegepaste afspanmasten van+, de afspanmasten van het meervoudig 
het meervoudig systeem wijken af van OV5 !systeem zijn lichtere draagconstructies 
Oraagconst,uctie,hst. 2.8 toegeputdaninhet 

:~:::~::;;~zi~h:e:a~0h::a~:s Is 

1
HE300B/HE280M terwijl het OVS HE300M 

;aangeeft 

!AFW-1757 OPEN POUHL 

 

 



j 
I]ultgevo"ërd 

I 

rUitgevoerd ~POUHL l 

I 
I 

I 
1
Uitgevoerd ·7

:•07. ControlC BAM CUU: In eerste tnstantte worden de,· 
mastengctoctstmeteenelastlscheverdelingvande 
.spanningenoverdedoorsnedevanhetprofiel.Als 
'blljktdatdespanningenhogerzijndandevloeigrensl 
ishettocgestaandemastentetoetsenmeteen 

;::::;~h:o:de;::l~nagn v;; :0e0~::~~!:~e~~t~:~ :;:t 
1
dubbelsymmctrischproflelbetrefte11datde 

[:~1~:~1i:~~i~u::;"b!;a~1r~~e :~:::~dvt:11:~~ !1~,1~~~ 
prolielenvoldoenautomatlschaandeze 

,voorwaarden. Meteen plastische verdeling van de I 
'spanningenvoldoendemastenwelaandceisenvan 
~ste1kte. AanCjlezien de masten aan alle overige eisen 
:voldoen, ziet BAM CUU geen afwijking. j 

'OB. aeacne POUHL• E, wo,dt olet vcldaen md, f. 
:gestelde eisen uitOVS Draagconstructie. Aan~ezien I 
1demastennuophetuiterstezijnontworpentsdit 
een zeer onwenselijke situatie. Bijeen kleine 
;overbe. lastin_g ui de m~st bezwijken. Dit is al goed I 
:zichtbaar biJde mastdteonlangs is aangereden. BAM 
:dlent1ndezetevoldoenaandegesteldeeiswaarblj 
'despanningniethogerkomtdan23SN/mm2• 

I 
+ 
I 

~"'~""'' 
!lJitgevoe1d 

l.Erwordtnietvoldaanaandegesteldeeisenuit 
OVS Draagconsb"uctie. Onduidelijk waaraan uit OVS 
'niet wordt voldaan. De OVS geeft twee opties: 
lvoorgeschreve_n type mest ct berekenen, BAM heelt 
!berekend. Dit 1sonsoverleg van 18·1ook zo 

l
toegelichten door POUHL erkend. 
2. Aangezien de masten nu op het uhers te zijn 
ontworpen lsditeenzeeronwenselijkesituatie. Bij 

!:~~~~~e~~:raa;~~:t~~~j~t:::e~Ph::tg~:i;t te 
haddenerandereelsengesteld moeten worden 
3.Bljeenkleineoverbelastinguldemastbezwijken. 
'ooel Is ook niet om mast over te belasten. Dit wordt j 
!::~;;;~~n~:: ~~~r 0v;~l!gn~:d:!~~;;;;r;elke in onze 
1overbelastingen zijn calamiteiten. :4. Dit is algoed zichtbaar bij d~ mast die onlangs Is 
;aangeieden. Onduidelijkwath1ermee bedoeld wordt 
in deze casus.Een bovenleidingmastzalnooit 
berekendzijnopeennnrijdlng 
S. BAM dient in deze te voldoen aan de gestelde eis 
iwaarbijdespanningniethogerkomtdan23SN/mm2• 

BAMontvangtgraageenexatteverwijzlno,naarhet 
:artikel In OVS of norm waai dit wordt geëist. BAM 
blljftbijhaaree1derestandpuntdatp1astische 

iverde1ingindezecasusvoldoet. 

Herstellende 

(09 ReaCtle BAM: He.laai" kall 8,fM het nÏêt eens zijn 
met cnderstaende redenetle . Per stukje zal ik 
:aangeven waarom 

I 

I 
]Uitgevoerd 

I 
I 
.L 

meatreaet 
f02. Reactie POÜHL: Dit ar9Ume'ötiS voor POUHL niet ÎHmteÎlcride 
!valide. De OVSbevateen co_nstructie met !maatregel 
spandraden,.dlevoordezes1tuatielsbeoogd.Eris I 
ldaarominditgevalgeenvallderedenomvanhet 
OVSaftewÎ)ken. 

~-Üpd atê"" afwijk ingenOffi iëQTI:r.2:0-18: Antwoord ÎHerstellende 
;van 8AM wordt aangepast. heeft geantwoord maatregel 
~anuitontwerp, maar er!, buiten iets anders 
;gerealiseerd.Beidepartijenzijnbtijmethetgeener 
;nustnt,echtermoetaangetoondwordendatdeze 
:ook aan OVSvoldoet 

- -➔-·- - ---- ,01. Reactie geven opdocumenttoets !Actiieel !fCo~stnKtie· späiidrai'1iln combln;llemeT 

lhalvetrek(entoepasse_nvanafwijkende 
flex ibeleophanoing) wijkt af van OVS 

:eovenleidlno. 

iC~sttii"ctie sj;;;d;äad in combÏnai 1·e met 
halvetl"ek(entoepassenvanafwijkende 

;flexibele o_ph;:inglng) wijkt al van OVS 
Bovenleidmg. 

OG·8EV·D99·00C.1097: Aangepaste 
dwarsprofielen BVL·mastenthvhatteWKZ 
(o!doen nietaanOVSBovenleldino 

~FW-Î687 OPEN iBAM 
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1
L 
POUHL 

I

1Uitgcvêerd 

fuitgcvocrd 

[Uitgevoerd 
I 
·rActuccl 

/Uitgevoerd 

ÎUitgcvocrd . I 

!Uitgevoerd t 

tÛitgcvoë"rd + 
I + /Uitgevoerd 

fuitgcvocrd 

I 
Uitgevoerd -· " t 
I - ~ 1AcÎuecl 

/""'"'"'- .-- I 

Uitgevoerd 
. 

~itgcvoerd '

I 

(Qi. Reactie väiiPouHL: -·- - · ÎHcrstcllcnde • 
[ln zowel UHL·POOS:MEM-2·2393 rev. D als UHL· Imaatrcgcl 
IPO0S·ORP-2-1270 rev.Eis nog steeds sprake van 
!ecnoverspanningmctééndwarsdraagkabelen 
bochtafttrckkcn: "Voo1 deze masten is gekozen voor 
hettocpasscnvanhalvctrekkendicmctbehulpvan 

!~~~ :~:~:~~k ~:1h:::~eb;;~~t/ce:n~~gdu~:~~tt komt 

~~;a:;i::~tel~ :e~:;;~::~:~o:; ::ot;::=~~~:~~~ :aen I 
11,SkN". I 
'a) dit is geen voorspankracht maar de kracht bij 
1
permanente bel~sting. De exacte onderbouwing van I 
idezekrachtlsn1etopgenomeninderapportages. I 
b)bljijsbelastlngopderijdraad neemt deze waarde , 
met circa 25% toe.Dezetoenamelsnergens 
:beschouwd/meegenomen in deconstructieve 

1
:~i~:n::~::~ht nn BAM dat aangetoond wordt dat I 
Ide gebouwde constructie voldoet. 

t ;os. Actie uitoverïêQ 18·1: BÄMêüu controleert 
Lberekeninaoppunt4b. . I 
106. POuH"ibeITTdt zich over wëîiniët verwijderen T 
~van de riS!l._td~- -· _ 
,07. POUHL: t 
Ref.bericht: I 

:https://bamgroup.sharepoînt.com/sites/013930/17% I 
:zoeewljsdocumenten%20afwijklngen/FW_%20Reacti 
:e%20POUHL%20op'lb20AFW'lb201687%20(dwarspr 
;ofielen'lb20BVL·masten'lb20halte'lb20WKZ).eml 

::~~~kt~~1wacht dat de betreffende berekening (ref. I 
;rapportage UHL-POOS·MEM-2-2393 r.O) wordt I 
.nagelopenenwaarnodiggeconigeerd. 

t.b.t.oordeelPOUHlofeendeelvanderichtdraad 
erwijderdkanworden, zodat de berekening wel 

1 oldoetheeftPOUHL Inzicht nodig in de berekening 
ivan de gebouwde configuratie. Graag ontvangt 
tOUHL de berekeningen die aantonen dat de 
;gebouwde situatie niet voldoet. Hierna kan POUHL 
mer een beslissing overnemen. 

'08. Naaraiuilëidirig vian het overleg ddl8jarl 2Î>Ï9 
:en uitgewisselde reactie over ijsbelasting, heeft BAM 

:~~~:~:; nUuH;~~s~:::~~M;;;:~
9
:o:;~~e:z:s~ersie I 

:is per mall gedeeld met POUHL. 

"ttt e,mllêndC 
!maatregel 

· Îtt"ërsteÏÎende 

~w;,;~;ii~de 
lmaatreael 

.

;04. In lijn met de herstelactie van de co~oP.o,îêrstë iiende 

~~=~s~:.d~:e;:r~~h:::a;::;;~g1~n:;:rn 0~~epakt maatregel 

ivanwegedeslechtewee1somstandigheden 

Ivoor de winterperiode worden de schades die ziJn 
gemaaktomdekabelaantesluiten!ngevetmet 

lkopervet. Dit voorkomt roestvorming deze winter 

~5. Rmllo •.OÜHC ----. 1
1
Hêrstellende 

1 maatregel 
Methetbewijsdocument(foto's)wordtn1et j 
l':aan11etoonddat(ook)onder9rondshe1stelheeft 

l~~-a~:n;t~~:~"iiit7eTT s aangebracht danwel dat kleln)!Herstellende 
percenta11eroestnletafdoetaandelevesnduurvan maat1e11el 

1decompletemast 1 

·------ L- o,. Reactie POIUHL: De geleverde documenten zijn I 
niet voldoende om deze afwijking af te sluiten. Het ls 
,aan BAM om aan te tonen dat de levensduur van de 
mastenvo!gensde11esteldeeisenzijnontwo1penen 
uitgevoerd. l 

:ö·1. inzet n'auwër;OBR a1Svan(lnêt voor ommlss!es ··~Corr1gmnde 
1inUO'stoeleveranciers maat1e~I 
jo2. Nader toetsen (ref.AUD-200) Herstellende 
In;- maatregel 
03. Naêieröii denÖekï;;. päët (o""î 25kV:';oornemen ·tersÏeriên-de 
:ProRail+ doorkoppeling B2·elementen). Resulteert in maatregel 
,memo UHl·PAOl-MEM·ll-4486 

iOL Rèäctië-!IC-v"'e /1-01) b"'evl~ POUHL 
aangaandewegslijpenvandecoating 

;02. Reactie POUHL 

;o3. Reactie BAM 

iUHL·P006·0RP·2·1187 

SE_Ol4B6 

:sE_Ol580 

!Aètuëel-Joor aanbrengen van de aardkabel opde èiJgaande·beVillding ts een 0-rii iutevan 
bovenleidlngmasten in tracéceeru Is bijeen ontwerp.Ze hadden geen rekening 

1

1
a~~tal masten de coating weggeslepen .. Dit 11ehouden dat er geen geleiding was door de 
wqkt af van eis SE_Ol486 en daarmee ook coating heen. Omdat te krijgen moet de 
van het UO UHL·POOS·ORP·2·1266 en UHL· coating weg11eslepen worden. Dit is al 
t006·0RP·2·1187) en van toepassing zijnde erwoordtin meerdere technische vragen 

1
werkplannen uhl-pa04·wp1·7·587enuhl· wantnaastdepaal·spoorstaaf(ofindit 

1pa04-wp1·7:617. Op de masten, zie ook foto gevalpaal-aardleldlng)speetthetook bij 
,Is al duidel1Jk roestvorming waar te nemen. de bhksemgelelders bovenop de masten. TV · 

1
0583, TV ·0571 en TV-0584 gaan over deze 
kwestie. 

OG:èËV:ö94: Els atw]jkln°g SE_014B6 door 
;wegslijpencoatingmastentbvaansluiting 
'aa rdkabel 

I 
cad~aten.-bestaand kunstwerk B27e-cadw.;ipf;iënlnÎÏet besta.ande kunstwerJBij hë't ïïiivoel'lngson'iwe_rp van de lvottooldj -- 

j :~:do;:t:nw~:~~:oer ~:e:~;;i~~~;~~eid voor :::1:::;~~:i:~egne:~ !~:5n~n;~::ouden met 

I l
een eventuele doorkoppeling wordt dedoo, CUU afgeleide berelkbaarhelds-els. 
bemoeihjkt(vanwegemogeliJkeovergan9 
vanProRailnaar25kV).Zieookonderoverigl 
de link naar memo ontwerp UHL·PAOl·MEM· 
11-4486 

AFw-Î6 Î4 
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OPEN 
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iUitgeYoerd 'OUHL j 
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1
UltgeYoerd 

l _J I 

l°""' ruitgeyoerd 

Uitgevoerd • 
1

fuitgevoerd ·rPOUHL ~ 
I 
1uitgeYoerd ~

Uitgevoerd 

ritgevoerd ·i

UilgeYOerd 

1u1tgevoerd 

iuitgeYoerd ·

I 
I 

t 
l 

L 

fPOUHL 

fouHL 

]Uitgevoerd 

ÎUitgevoerd 

f .. Reactië'-PouHL op Öpges·te1dëml:mo BAM cuu 1Hc1stellende 
, maatreqel 
prcontractuele st~Ïidpunt bepalen: He(steÎÎëÏÏde 
,Geen cont1actbepahng. 8AM voldoet aan de contract· maatregel 

'Herstëiiëîide 
'.!)!a!_tf~ 
Hc,stellende 

*-e;~actie Pöü"i-iI 

f--- _ .. n:iaatreqel 
;os. Reactie POUHL: Op 18Junl aan BAM )Herstellende 
idoorgegeven datAFW net vervan en dat POUHL nog imaatregel 

~9~f6£~{~@-~mt - - ·i · 
,UitcraardmoetProRallhierakkoo1dgeven (venweqe 
·mogelijke overgang Yan ProRailnaarZSKY).ookals I 
:ProRall akkoord geeft moet BAM alsnog verifiëren 

j:~e::~ d: :aa:;e~:~a~:~n:~~~i~~ ::::::e
0
n°::U Ook 

!potentiaalmetlngenvoordewapeningtekunnen I 
;verrichten. Hoe denkt BAM zonderde betreffende 

.

cadweldplaatde aanwezlgew.apening te beschermen! 
'.tegen voortsch1ijdendecorrosie? POUHLverzoek 
BAMduevragenenopmerkm9entebcantwoorden. 

:ot: Rëàcüêë~ 

;01. Gevolgen Yan Intrekken van VTW inzichtelijk !Herstellende 
~ ~ _ _ . maa.!r~9.eJ 
102. ~agaan of er een VTW opgesteld moet worden lerstellende 

1
1vm1nuekkenvtw . . maaye!!!,1 
l·.0). Paden In gras. Opncme.n In Hazard. (let op: ZIC . Herstellende 
,00kopmerkingdat9rasgeenverhardingis, is geen maat,egel 
,noodzaaktotPVRlndlcatic) 

.04. Reactie POUHL: hoc gaat BAM om met els Herstellende 
:sE_00584?Hoe geelt BAM invulllng aan de eisen maatregel 

t:...:..o.ldoet SAM eraan? ·-~· ~ . -·~ 

1
os. Conform eis SE_OOS84 dienende Inspectie· en Herstellende 

1
vluchtpaden van TIUHL, daar waar de trambaan In maatregel 
,graswordtYormgcgeven,ookingrasteworden 
!vormgegeven en gerealiseerd (dit wordt zo 
gerealiseerd). Oeze inspectie· en vluchtpaden 

imoetcngoedzichtbaarbllj_vcn(depadenzijnvan 

1:1~a:~:ac,;ne~r::::a;e~ono:i::i:::n°::;:eiegh::~. en I 
:ondcrhoudspcrsoncel(padenzijngoedbeloopbaar, 
rechtcrbljrcgenwordtgrasglad,ditgeldtvo01zowel1 

j
ehecr·cnonderhoudspersoncelalsvluchtcnden). 

6. Verzoek om ooed. ••.urÎn·g väri de afwijking door ·t\Herstellende. 
OUHLopH·5·2018 maatrcQel 
7. Uitkomst escalatie afwijkingen overleg Herstellende 

·- ------·-·-- _ maatrcocl_ 

+- I_ -- 
FMEcA•os2 

i5"Ë.:.00S99 

l~Ë_OÖ584 

- l 

ooO, het in_trekken van oG-vTW.1óäzijn- roltooid·11
ienkeleafw1jkingcnwecrvantoepassingvoor 
1depadenlngras. 

l 

I 

I 
! 

L.,,~,.oo~ .... 
,voldoendelnspectiepadcnlnorasnietaan 
!de gestelde eisen 

I 1"'" ;, '"' """'~" m ,;;., 

.1 
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J Aantal: 
iTracedeel 'Omschrijving ~Dislcpline 

Toevoegen punten uit opnamelijst Movares (afspraak dat dit in week 6 wordt uitgewerkt aan de hand van 
een overleg tussen POU HL en BAM 

Onderstaande snagr-items 
met JA beantwoord zijn reeds 
in de opnamelijst Movares 
opgenomen 
nee OVT 

nee - -OVT 

nee 

ja 

3063 ·- ja 

l'nee 

' ja 
3062 ja 

nee 

OVT 

OVT 

ÖVT 

j ---0 - LIJST OPLEVEROPNAME 
RP·nr !Actiehouder Jstatus·RP r ~-- _ 

'OPEN IOpnamelijst Mova res 

r····----~-~---- 
OPEN I masten vluchtroute innotech ·-- 4 masten vluchtroute van innotech moeten_ nog geplaatst worden 

:OPEN IOntru1min9s1nstallat1e Omroepinstallatie qua NEN 2575 keuring blijft een aandachtspunt en moet achteraf nog worden aangepast Installaties 

-f oPEN Testen bebordÎng ontruirninpslnstaüane - De ontruimingsinstallatie moet getest worden op bordTes die- niet geplaatst kunnérïword,in, wordt Installaties 
gesimuleerd 

JOPEN - :•ding VRI 145 _ ---- _ ---·-- ~ansluiting _d:finitieve voeding VRI K145 D/OVT. Zit nu lijdelijk op groep 52 - EK201 lnstariaties 

OPEN -Grondspots Komt een extra bord op de antennemast waarmee de grondspots in de combideklaag vervallen. Software Installaties 
wordt aangepast 

restteam" 0\/T- Na aanpäSSingen bij OCC moet de ontruimTr1Qsin-stäîi3tie nog geSIT worden SJT ontruimingsinstallatie 

BovénleidinQ SABUTO Gebied tussen 617 en 651 die nog opgelost moeten worden Bovenleiding 

GWW. SABUTo·· Nog een passtuk plaatsen 

2990 nee 

2054 ja 

- _...,_ .. _ -' 3083 ja 

ja 

3098 1nee 

nee 

ja 

3068 ja 

nee 

3071 Ja 

nee 

nee 
~ 

3041 ja 

'Groene wand paSstuk 

CivieÎ OVT De Q1azenWä'rid is aangereden b{de (fïQebrüik•n·amë 

GWW SABUTO We"rkzaamheden voor de definitieve sltuatiëzijn nog niet gereed. Verwachting eind februá"ri gereed 

GWW-· SABUTO De laatste werkzaamheden aan KW B2 moeten nog afgerond worden. Denk aan slurry aanbrengen, 
belijning etc I

Glazen wand herstel 

Exped:e-dock verwijderen 

KW B2 (slurry en bellJmng) 

IKW ÎÎ2(golerlschoonmaken) 

I
Spoorgeometrre - --- ·- - - - 

Bekistlassen 

Ove(Qà"ngslassen - 

-ËMC kaSten-- - -- - --- - - - -E=M~C~k~a-st_e_n bevatten water en boutjes ontbreken van de dekselS 

Stop S-bord 

OVT trap restpunten 

Rvs paaltjes om fundaties trappen 

OPEN 

'OPEN 

OPEN 

OPEN 

,OPEN 

,OPEN 

Installaties SABUTO De goten Viin-·Kw B2 moeten nog schoon-gemaakt worden 

Rail SABUfö Spoorgëometrie nog aanlorien varîderÏieuw aan te brengen overgangsspoorstaven 

Rail SABUTO Bekistlassell ráil incl. slak insluitingen schap'ënWeidë. en O\/T 

Rail SABUTO 24xÖ\leigangsspoÖrs-täven- uitwisSele-11 -- 'OPEN 

Installaties SABUTo··--· 

GWV-i" ·- OVT 

CiviëÎ OVT 

GWW OVT 

GWW - SABUTO . ·-- -- 

SABUTO 

Installaties ·sABUTO 

Er moet riog een stopbord bevestigdWorden aan de trap keuninq van de OVT trap- 

Definitieve opname van de trap aan dè.Qèmeeniê moet nog plaats vinden 

24x RVS paaltjes moeten nog bij de O\ÎT trap geplaatst worden 

OPEN 

!OPEN 

OPEN 

OPEN 

OPEN 

OPEN 

Sneih8idSbebordinQ äanpassëii 0,/TW) 

De contrarallin het wissel 605B moet opnieuw wo'rden vervangen 

Afdichtingen kabeldoorvoeren OS en 6G- - 

POUHL 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM - 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

Snelheidsbebording.iüri"rlels --- 

·wissel 605B 

Afdichten/brandwerendheid OS/DG 

 
BAM 

POUHL 

BAM 



3033 ; ja 
3042 : 
3043 ; 
3044 ; 
2690 ; 
2693 ; 
2696 ; 
2667 ; 
2611 
2409 nee 

~e-e 

2964 ja 

nee 
I 
ja 

' nee 
' ·nee 

3066 ja 

'Ilea 

' nee 
jä 

inee 

J 
3074 ja 

nee 

ja 

3060 ja 

ja 

3005 ja 

ja 

nee 

I 
nee 

SABUTO 

SABUTO. 

SABUTO 

·- -sïïäurn 

SABUTO 

OVT 

GWW 

Insta liaties 

Testteam· · 

GWW ·-·· 

Bovenleiding 

Rail 

Installaties SABUTO 

lnstaitatiêS SABUTO 

GWW OVT 

GWW - --- ovf 

Gwv.r······ SABUTO 

GWW SABUTO 

-· 1nstaîïätiêS- - SÄBUTO·- 

SABUTO 

GWW___ - - SABU-TÖ 

dww SABUTO 

GWW SABUTO 

Civiel · ··sABUTO 

Rail SABUTO 

-·~ 

'098 

ja 

ja 

2657 

3097 

GWW-Openbare ruimte- km6.410-6.770 

Spoor . Leqplan- km4.750-5.110 

-Proces 

Procês- -- 

--Rail 

GWW-· 

Sectioneren hekwerk Kovelswade doornÏiddel Van rubbers 

Onderzoeken waarom de VLDO niet werkt conform specificatie 

Er moet nog een afsluitende kortsluitproef wÖrde·n uitgevoerd 

Gras'wäfdt nog opnîëüw ing°ëzääid (ä"pril) 

De aangereden mast 676 nog aanpassen. Meterkast aanbrengen en tractie kabels herstellen 

Schade aan de wissel, onderzoek DEKRA 

--·- ·ap-tîët ovrniciê"tëiïbovenaan de trap'iïó9 ·ënk:-èÏeVluchtbordjes'9"eplaatst worden-· 

De vluchtbebording bij de OVÎ trap moet nog· gê"jj1aà"tst worden. Hiervoor moet P.OUHL eerst é8n VTW 
opstellen 
Schakelkast Wim Sonneveldlaan moet Omgedraaid worden en er moet een hekwerk geplaatst worden 

Bij de P+R drÖge blusleiding moet nog eën aallrijdbêveiliging geplaatst worden 

De poorten moeten nog overgedragen worden aan 'ov-« (sleÛteloverdracht) 

Afschërmil1g klink nog plaatsen 

S-ch-eûrenîiï het fietspad herstellen wan.llêei de· tëmperatuur dat toelaat 

Werkterreinen opruimen wanneer alle werkzaamheden gereed zijn 

oVerdractit ag"rêQraat haltevoedingen 

Vluchtdeur moet nog verplaatst worden door Prorail 

lndüétiebelijning nog aanbrengen 

Haltenummering nog aanbrengen 

Tpv van de expeditie moet nog bufferbelÏjniiig worden toegepast. Dit kan pas nadat de expeditie is 
verwijderd 

PerÎo poert moet nog afgêboûwd worden. 

Slijpen van de· wissels 

Een dumP-Väî,-Rê1atics moêt-gelevérd worden aan POUHL wanneer alle wêrkzaam"hederÏgerê-edzijn~ 

-·Eëiï"durrip vansharepoint moet gelevéi-dwcirdê'n ä"an PoUHL wanneer alle werkzaamheden gereed Zijn 

Overig-Algemeen-Rubber profiel verzakt 

OveriQ=-A1gemeen-GrÖ"nd atwerkêiïrla"hêiherSièllen van ie lassen 

Sectioneren hekwerk Kovelswade 

VLDO / SCD wijzingen 

-KÓrtsluitproef 

IÖras zaaien 

~a~t 876 schade herstel 

Schade wissel OVT 

-iJtuchtbebordiÎÏg-OV-terminäî- 

\/1Uchtbebording OVT-trap 

Schakelkast Wim Sonneveldlaan 

Äanrijdbeveiliging 

Overdracht poorten naar OV-A 

IGebouW nicolaas beetstraat 

Scheuren fietspad HeidelberQlaan 

l:pruimen w~rkt:einen .. I Overdracht halte voedingen 
~erplaatsen vluc-~tde~r Waterli~iew~~ 

'

Belijning inductieplaat 

·Halte nummering combideklaag 

Belijning busbuffer 

l:fbouw perfo-poort ShJpen wissels 

IRe~csdump 

ISharepo,nt dump 

1··- -- - . -·-- 
(~ -- 

'OPEN 

.OPEN 
I 
l 
OPEN 
' I 
[OPEN 

10PEN 

!oPEN 

-f'OPEN 

' . .OPEN 

.OPEN 

'OPEN 

OPEN 

OPEN 

OPEN 

OPEN 

OPEN 

,OPEN 

:oPEN 

OPEN 

.OPEN 

.OPEN 

'OPEN 

OPEN 

'OPEN 

OPEN 

10PEN 

BAM 

BAM 

BAM 

B.ÁM 

BAM 

BAM 

POUHL 

POUHL 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

POUHL 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

 



GWW -Üpenb "a re ru im te -km 0 .700-1.075 3064 Ja 

GW W - Openbäre ru im te - km 0.7 00:1.075 3008 ja 

GwW- oPenbäre ruimte - km1.075-1 .480 3164 ja 

GWW - Openbare ruimte - km1.850-2.210 3163 ja 

GWW - Openbare ruimte - km2.220-2.590 3081 ja 

GWW - Openbare ruimte - km3.330-3.690 (1) 3094 ja 

GWW - Openbare ruimte - km6.070-6.410 3027 Ta -- 

GWW - Openbare ruimte - km?.490-7.790 3028 ja 

GWW - Openbare ruimte - km? .780-8.010 3092 ja 

Spoor - Bovenleiding - km? .500-8.000 3132 ja 

GWW -OPenbare ruimte - km?.780-8.010 3091 ja 

Installaties - K&L - km3.700-4.070 3095 ja 

Installaties - K&L - km7.490-7.790 2934 ja 

lnstallatiëS":·overig - TEK31479 3087 ja 

înstaffaties"~OveriQ -TEK31489 3099 ja 

ÏnSta1îatieS·:•0verig ~-os Bteekstraat 3049 ja 

Civiel - Dienstpebouw DG 1 2347 ja 

Spoor - LegphÏn - km0.700-0.890 2706 ja 

Spoor - Leg plan - km0.700-0.890 3003 ja 

GWW 

Gwv:r 

GWV'f"··· 

GWW 

ovërig~Overige-Werk afrenden en aansluiten Óp de ·omQêVing 

Straatwèrk-=i=îäk-=- enknipw'"ërk:teen aansTUTting-tÜss"ê"iï të'geïWerk. Voegprofieïäanbrèrigen 

-AfrasiêrinQ-Afdichting, defect-Mànte"1bûis bifv-R1ïUsafd-iChte'rl en Verwijderen 

Afrastering--:AfdichtinQ, defect-Check of roostersvastqezet kunnen worden 

Afrastering-Afdichting, defect-AfdekkirÎg·nret vandalislllë beStendig. Vastplakken ter hooQ·te varl het perron! GWW-- 

Straatwerk-Afschot-oopsluiting is onvéildoërîcie GWW 

Overig-Algemeen-Maaiveld ophoqen rOrldoÖ, put zodat deze aanstumvm onderhouobaarheid GWW-- - 

Overig-Algemeen-Maaiveld verhogen rondom putten zodat bij onderhouyd van graS de puiten niet worden GWW 
geraakt 

I --- . 

Overig-Algemeen-Grond rondom EMC kaSten afwerken. Grond afwerken tot rand van de kast, daaromheen GWW 
laten aflopen. Bij alle EMC kasten doen 

lnstallaÎies irlfrà 1.5 Subsysteem VTTI en bestunnq-Aansluitinq, defect-1085: afdichting mabtelbuis oiîtbreekt. #JAN19 
CHECK alle bovenleidingsmasten hierop 

Installaties infra 1.5 Subsysteem VTTI en besturing-OveriQ-ve'riichtinQnfet deugdelijk aan gebracht, aanpassen, zodat 
kabels niet geraakt kunnen worden 

tnstaüaties infra 1.5 Subsysteem VTTI en besturing-Aarisluitinii." detect-Poorten allemaal Ianqslcpen en kijken- of er nog 
mantelbuizen verwijderd moeten worden. onbekend waar deze zit. 

1.5 SlJbsysteem VTTI en besturing-OVerig-EMCkast diverse boutjes ontbreken en hoek andere kast staat Installaties infra 
open 

1.5 Subsysteem VT-T(.erÏbe"sîüririg-O\le·iiQ~E-K-=-kröffiiTie rl]n. ve"rschillen aänweziQ-tliSSëriteken-frîg en kast lnstaÎlaÎles infrà 
met aangesloten en instaande groepen. kast open rond aansluitkabel 

1.5.SubSysteem VTTI en besturing-Aansiuiting, defect-Bouten van de afdekplaat allemaal goed vastzetten Installaties infra 

-- -1,5 SubsYSieêiiïVTT(e'n bestur'ing-Aansluiting, defect-Herste.lle'iïbrandwë'rërende doorvoeringen fnïiet-lnstallaties infra 
plafond 

f :_ ~~ - 
1.5.70 Gèbouwinstallaties-Overig-De tegelvloer bij de kabetéfoorvoeren zijn niet afgeWE!rkt. 18-10: worden lnstallatie-s·intra 
afgewerkt als de tijdelijke kabel is verwijderd zodat we kunnen werken aan de eindsituatie. totaal 5 gaten 

Betonwerk-Overig-afvoerput ingezaaQd--- KurlStwérkën 

Kunstwirkè"ll Betcnwerk-Overiq-De stuiknaad in dët:iëtoiifarid te hoogte van de vaste trap is atg"ebrÖkkeld-. 
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OPEN 

:OPEN 

!OPEN 

'OPEN 

OPEN 

ûPEN 

OPEN 

:OPEN 

:oPEN 

'.OPEN 

OPEN 

,OPEN 

OPEN 

OPEN 

,OPEN 

:oPEN 

OPEN 

BAM 

BAM 
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BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 
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2704 ja 

3144 ja 

3145 ja 

3148 ja 

3154 ja 

3141 'ja 

3138 ja 

3118 ja 

3058 ja 

2718 ja 

3120 ja 

3121 ja 

2831 ja 

3129 ja 

3130 ja 

3133 ]a 

3048 ja 

3076 ja 

3077 ja 

Üverig-AIQem-êen-Er is in de spoorataaf geià"agd- KunstwèrieÏÏ Spoor - LeQp1aiî - km0.890-1.100 

Betonwerk-Anti-graffiti ccatinq niet aa-ngêbràcht-759: c03t"ing bescahdigd. Hê"r'steiiëi," ... -- - -Kunstwerkên SpÖOr- söVëriïéiding - km0.300-0.800 

Betonwefk--Änti-graffiti coatinqniet aarlQèb(aCht-757:·on·derstaande beugeÎ nog bëSChadigd. herstellen Kurîsiwè"rkën·· Spoor - BÖ.verileiding - km0.300-0.a'OO 

Betonwerk-Anti-graffiti coating niet aallgebracht-748: coating beschadigd, herstellen KunstV/erien Spoor - BClvenleiding - km0.300-0.800 

Betonwerk-Anti-graffiti coating niet aangebracht-817 t/m 841: Laklaag beschadigd door bord. #JAN19 KunSt"weike·n Spoor - Bovenleiding - km0.600-1.100 

Betonwerk-Anti-graffiti coating niet aanqebracbt-êtê: Kast beschadigd, herstellen Kunstwerken Spoor - Bovenleiding - km0.800-1.100 · 

Betonwerk-Anti-graffiti coating niet aangebracht-818: Kast en mast beschadigd, herstellen Kunstwerken Spoor- Bovenleiding - km0.800-1.100 

Betonwerk-Anti--graffiti coating niet aangebractu-êeê: Kast beschadigd. #JAN19 Kunstwerken Spoor - B0\lenlè"iding: km1 .100-1.600 

Overig-Overige-843: Schilderen kastje, coating Kunstwerken · Spoor - Bovenleiding - km1 .100-1.600 

oVerig-Algemeen-corrosie motoraandrijving 843 Kunstwerken Spoor - Bêvenïeiding - krm .100-1.600 

Betonwerk-Anti-graffiti coating niet aangebracht-876: Corresie tpv ijzerwerk herstellen Kunstwerken Spoor - Bovenleiding - km1 .600-2.200 

Betonwerk-Anti-graffiti coating niet aangebraCht-677: Kast beschadigd Kunstwerken · Spoor - BoV8nleiding - km1 .600-2.iOO 

sëtónwerk.:..Anti-grBffiti coating niet aaii98fiiachi=Vërfllersiel nog uitvoeren KüiîStwerken- SpÖor-- B0Ve-n"lêiding" - kmJ.200-3.föÖ 

BetoflWerk-Aiïti-graffiti coating niét aarlQebracht-1011, 1 cis en 1017: graffiti op màSterÏ~-#JAN19 Kunstw·erkèn- Spoor - Bovë.llleiding - km6.540-7 .OOÓ 

BetorlWêrk-Anti-graffiti coating niet aa'ngebracht:·1ö12è"n ALGEMEEN. Krassen oP afdekkappen KÜnslwerkëi, Spoor- BoVerileiding - km6.540-7.000 
verwijderen. nalopen alle afdekkappen of eventuele corrosie 

s·etêuiWë"rk-Anîi-:graffiti ëöátirlQ niet aäl1Qèbräëhi=1î42: HË;rstel corrosie ------ KunSîwèrkeiï·---. ·5poo·r::-9ö\lenÏêiding - km8.ooo-8.4äó"" 

Overig-Algemeen-Pm loshangende mantelbuizen voor de glasvezel. Vastzettem SE_OÜ379 SE_00441 Kunstwerken Installaties - óVerig - OS Bleekstraat 

1.5 Subsysteem VTTl en besturing-Aansluiting, defect-Gondschema aan de muur bevestigen Installaties infra Civiel - OS Stationsplein 

1.5 Subsysteem VTTI en besturing-Aal'lsllliting, defect-Aardingsgarnituren aanbrengen Installaties infra Civiel - os Stationsplein 
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lns ta liätlëS intra 1.SsûbSysteê"m VTTI en besturing-Ainsluitirl-g, defeci-GroepënverklarlnQ aanbrenqencp LVI 

1.5 Subsysteem VTTI en best"uring-Aansluiting, defect-Groepenverklaring aanbrengen op.de 48 combikast Installaties infra 

1.5 SubsystEt81ri-VTTren-besturing-AansîUitiri~-d"efE!ct-Bouten secundaire Zi}de, zijÎÏ VëêTië1ang -ên-dieiïërÏTnStaifatiè"STnfia 
vervangen te worden. 

I
- - - - 
-~~--~ - 

lnstä"liaties infra 1.5 Subsystëém-VTTI en besturing-Aansluiting,defect-Grondschema verticaal plaatsen 

lnstallaties infra 1.5 SubsYsteë"m VTTI en besturing-AärlslÜitinQ,-defect:-Nieuw slotje plaatsen in dellr 

1.5 Subsysteem \/TTI en besturing-Aa.riSluitif'IQ, defect-Conform de eis NEN1010 verwcorciinee NPR5310 lnstallê:Îtie"slrltra 
blad 48 behoort aan weerszijde van hulpstukken (lasdozen e.d.) een bevestigingsmiddel te zijn 
aangebracht. 

1.5 Subsysteem VTTI en besturing-Aansluiting, defect-Conform de eis NEN1010 vêrwoordt in de NPR5310 lnstaliatieS infra 
blad 48 behoort aan weerszijde van hulpstukken (lasdozen e.d.) een bevestigingsmiddel te zijn 
aangebracht. 

1.5 SubSySteëin VTTI en besturing-AariSluftin~J. defeèt-08-01-2019:Sticker verwijderen ën plaatsen Öp de lnstallaties infra 
groepenverklaring 

1.5 Subsysteem VTTI en besturing-Aansluiting, defect-06-01-2019: Deksel plaatsen op de 48V combikast lnstaflities infra 
nadat de hijsbouten zijn verwijderd 

Gaasramen-Algemeen-Niet accepteren. Te verwijderen constructie is niet volledig ver"Wijderd. Rail 

Civiel - oS-Stationsplein 3078 Ja 

Civiel·:- 65 Stäîionsplein 3079 ja 

Civiël - OffStätionsplein --- -- 3080 ja 

lnstallatieS - Overig - OS Bleekstraat 3054 ja 

Installaties - oVerig - os Bleekstraat 3055 1• 

Installaties -- Overig - OS Bleeksiraat 3030 Ja 

tnstaüaties cOvenq - OS Sorbonnelaan 3031 ja 

lnstallatieS·: Overig - OS Sorbonnelaan 3050 ja 

Installaties - Overig - OS Sorbonnelaan 3051 ja 

Installaties - Overig - OS Sorbonnelaan 3052 ja 

Installaties - Overig - OS Universiteitsweg 3053 ja 

Spoor - Bovenleiding - km0.300-0.600 3032 ja 

sp0W-SoVl3-nÏëièHng - kmo.:ma:o.aöo 3056 ja 

-Spoor --BöV"è"l11êiding - kmê.3oo-0.8ÖÓ- 3072 ja 

Spoor - Bovenleiding - km°"[3QO-O.à."o() 3012 1• 

Spoor - BovenleidlnQ - kn10.300-ö:8Oö-- fi47 ja 

sPoor - s0Venieiding - km0.300-0.800 3151 ja 

Spoor - s0iier11eiding - km0.600-1.1 oo 3152 ja 

Spo0f- BÖ\f-êiiÏeiding - km0.800-1.100 3153 Ja 

1.5 Subsysteem VTTJ en besturing-Aansluiffn~). deteCt-Hijsbouten verwijderen Installaties lnjra 

1.5 Subsysteem VTTI en besturing-Aansluilirig, defect-Patchkabel verwijderen lnstallatiës infra 

- -- Gaasramen-Algemeë"n-~dat wer'aängèsiöie!n maar geen hoed"e-klemrnën- Rail 

Rail------ = -- ·-- ---- Bovenleidindsmast-Algemeen-Check of goed geaard is, is het elektrisch 1 geheel? 

Bovenleidfo(fsmast-AIQe"meen-BAM Voldoet niet aan OVS eiS~eÜgd-eli]kè afdichtin9'-Situatie aanpassen. Rafi 
Afdichting van alle masten nalopen bij de mantelbuis 

-Bovenleidindsmast-Algemeen-750: ALGMEEEN: mastnummers laten los. Opnieuw aanbregen Rail 

BovenleidindSmast-AÎgemeen-760: Märitelbuizen orÏvoldoende afgedicht Rail 

Boveöteidii,dsmast-Afgemeen-OVT wisSë1c-onÏp1èX: Opdrukbegrenzing gaat klapper~ àP één locatie is al Rail- -- 
schade te zien. #JAN19 

BovenleidindS"mäst-Algemeen-803 en lfoi":Ora'adeirÎd osvte kort. Overal cor1ii-oîerën fn-oVTQebièd ! Rail 
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3155- ja 

3156 ja 

3157 ja 

3158 ja 

3159 ja 

3160 ja 

3161 ja 

3142 Ja 

3139 ja 

3140 ja 

2985 ja 

2986 ja 

2719 -ja 

2798 Ja 

2717 ja 

3026 - 'ja 

3137 ja 

3116 ja 

3122 ja 

Sp.oéir - BÖV"ënteiding - km0.800-1.100 

SPoor- Bovéiî1ëiding - km0.800-1.100 

Spoor - sàVel11eiding - km0~B00-1.1 oo 

Spoor - sOvenleiding - km0.800-1.100 

Spoor - Bovenleiding - km0.800-1.100 

Spoor - Bovenleiding - km0.800-1.1 OD 

Spoor - Bovenleiding - km0.800-1.100 

Spoor - Bovenleidinq - km0.600-1.100 

Spoor - Bovenleiding - km0.800-1.100 

Spoor - BoVenleiding - km0.800-1.100 

Spoor - Bovenleiding - km0.800-1.100 

Spoor - s·ovërileiding - km0.800-1.1 ÓÓ 

·spoor·:-a0Vêrl1éïding - km1 .100-1.soo· 

Spoor- BÖveniëicting - km1 .100-feoo 

Spoor - Bovenleidin q - km1 .100-1.6ÓÓ-- 

Spoor- BovÖnÏeiding - km1 .100-1.600 

Spoor - Bovenleiding - km1 .100-1.600 

Spoor - Bovenleiding - km1 .100-1.600 

Spoor - BovenlE!iding - km1 .100-1.600 

BoVenÎêidindsmast-Algemeen-802A; Enkele-LOB's zijn nog niet afgesteld: bij bewegen \liël uit spanschroef Rá-il 
gehele draadeinde met haak eruit. #JAN19 

Rail _ 
·soverlieidindsmast-AlgerrÏeen-B02A: Lëidin90ii"der"biekèrs nOg niet g0ed afgesteld: er·ontstaateëiï zeeQ. 

Bovenleidindsmast-Algemeen-798: K1e·m fot rijdräà"éihöogte 27mm, opdruk aoN: smrn. v'o-ldoët aan eisen Rair 
maar is bijzonder kritisch. Spandraad kan nog zeker enkele em's omhoog getrokken worden. #JAN19 

Bovenleidindsmast-Algemeen-799: afstand klem tot rijdraadhoogte 34mm, opdruk BON: 10mm. Voldoet aan Rail 
eisen maar blijft bijzonder kritisch. #JAN19 

Rail Bovenleidindsmast-Algemeen-811: Wiel Seilgleiier komt bij iets meer dan BON opdruk tegen zijwaartse. 
Seilgleiter staat daarbij slap en heeft nu geen functie. #JAN19 

Rail Bovenleidindsmast-Algemeen-812: cOrrosie waargenomen op rijdraad en arm van Seilgleiter. #JAN19 

Rail Bovenleidindsmast-Algemeen-812: Seilgleiter staat slap en heeft geen functie. #JAN19 

Riiil Bovênleidindsmast-Algemeen-813: DSV vast zetten 

Rail Bovenleidindsmast-Algemeen-817: Dsv binnenf'VR? afstand is 1435/2 plus circa 930mm = 1648 mm 
uitzoeken of dit klopt 

Rail Bovenleidindsmast-Algemeen-816: Mantelbuis gescheurd, herstellen 

Bovenleidindsmast-Algemeen-Bij M799Îs de afwerking niet in orde. Dit is in het voetgangersgebied; kabels Rail 
wegwerken of afschermen. 

1.5 Subsysteem VTTI en besturing-Overig-De hondenhokken moeten ook aan minus worden gelegd. Kabel lnstall"atTes irlfî-a 
aan het spoor is aanwezig en ligt onder de tegels. DSV aanbrengen en aansluiten, actie. BAM Rail. 

Bövenleidirîdsma-st-Alge"meeÏl':°EJke arm .êiîêntCÖrÏform Do versie c, tekenil1g UHL:PQ05~üo=--DP-TÈK- Räil -- 
29223 versie B uitgevoerd te zijn met dubbele GFK. Gebouwd is een enkele GFK 

Bovènleidindsmast-Algemeen-843: IJZ:ëiwerk/trciversebreedte niet afgestemd op oPhangafStand LOB Rail 

BoverÏleÎdingdráád-Algemeen-Hè.UingSh-oê-kv.er-anderirÏg te groot circa 6% tpv LOÊ3 Rail 

BOVen1êfdindSnliiist-Algerrieen-MantelbuiS-àiwerke·11· ·- - Rail 

Bovênleidindsmast-Algemeen-843: Elke arm dient conform UO versie C, tekening UHL--PÓ05-UO-DP-TEK- Rail 
29223 versie B, uitgevoerd te zijn met dubbele GFK. Gebouwd is enkel GFK. 

Bovenleidindsmast-Algemeen-850, 855: Wissêldraad wordt te vroeg gereguleerd, rijdraad kruis is nu een Rail 
ophanging geworden en loopt nu niet goed. 

Bovenleidindsmast-Algemeen-855: ALGEMEEN: mäststickers nalopen en vastzetten Rail 

BAM IOPEN 

1- BAM [OPEN 

BAM !OPEN 

BAM jOPEN 
I 
I 

BAM (OPEN 

BAM OPEN 

I 
BAM (OPEN 

l 
BAM rPEN I 
BAM !;:>PEN I 
BAM [OPEN I 
BAM [OPEN I BAM !OPEN 

BAM IOPEN I_ 
BAM !OPEN 

I BAM IOPEN 

BAM IOPEN 

BAM [OPEN .I ... ,... I 
j 



3123 ja 

3109 Ja 

3107 ja 

3108 ja 

3111 Ja 

3135 ja 

3119 ja 

3115 ·ja 

3103 'ja 

3104 ja 

3105 ja 

3106 ja 

3124. Ja 

3018 ja 

3101 ja 

3102 ja 

3093 ja 

3100 ja 

3125 ja 

Spoor - BÖvenleiding - km1.106-1·.600 

Spoor - Bo~êÏiléiding - km1.100-1.600 

Spo(fr- Bàll"eri1eiding - km1 .soo-zzóo 

Spoor - aOVërlieiding - km1 .600-2:200 

Spoor - Bovenleldinq - km1 .600-2.200 

Spoor - Bovenleiding - km1 .600-2.200 

Spoor - Bovenleiding - km1 .600-2.200 

Spoor - Bèvenleiding - km1 .600-2.200 

Spoor - Bovenleiding - km2.200-2.700 

Spoor - Bovenleidinq - km2.200-2.700 

Spoor- Bèvènleiding - km2.200-2.700 

Spoor - äovenleiding - km2.200-2. 700 

Räil -·-- . 

Rä11·· 

Rail- 

Rail 

Rail 

Rail 

BoVenleidindsITläst-AlgerTieen-877: HáriQdi-""88cftedicht bÏjde" arm 

Bovenleidindsmast-Algemeen-regulatie bvl bij overloop: zijwaartse opdruk onvoldoende, slappe hangdraad Rail 

äOvënieldingdráäd~Algenleen·:atg:Mast te hoog op ankers aanpasSen 

Bovenleidindsmast-Atgemeen-886 / 887 te wëinig opdruk 

Bovenleidindsmast-Algemeen-878: horiZöiîtalê buis staat omhoog en verdraaid 

Bovenleidindsmast-Algemeen-886; E-verbindlng harigt erg laag. #JAN19 

Bovenleidindsmast-Algemeen-870: Mantelbuis niet afgëdicht 

Bovenleidindsmast-Algemeen-Atgemeen: rd arider [os ntet vlak. N.B. Bij tweede SchouW bij bijv. 877 nog Rail 
geen verbetering 

Rail Bovenleidindsmast-Algemeen-899: Weinig opdruk; te weinig 

Rail Bovenleidindsmast-Algemeen-886: weinig opdrut 

Rail _ Boveiïlèidindsmast-Algemeen-883: wëï"nig opdrUk 

Rail Bovenleldindsmast-Alqemeen-êêûï 881 weinig-tOt geen opdruk 

Bovenleidiridiinïa-st-Algemeen-900: DSV draadeinde te kort. Gehe träce hierop controleren en laten Rail· · Spoor - Bovenleiding - km2.700-3.200 
herstellen 

OPEN 

I_ OPEN 

OPEN 

I 
PPEN 

OPEN 

I 
OPEN 

i 
OPÈN 

1 
OPEN 
I 
I 
I 

PEN 

Spoor - söVënfëiding - km2.700-3.20Ö 

Späär=""sövënTeidiiÏg - km3.200-3.7ÖÖ- 

Spoor - Bcvenletdinq - km3.200-3.700 

Spoor - Bovenleiding - km3.700-4.100 

Spoor - sOVènJeiding - km4.750-5.200 

-R"°äil Bovenleidindsmast-Algemeen-900: mantelbuis niet afgedicht 

Rail - - Spoor - Bovenleiding - km3.200-3.700 BovenleidirldSnïa"st-AîQeme"en-911: t"ëw-êîrilQ- opdruk --··-- -· -- 

Rail Bovenleidind5nla-St-Algen1een-906: Weinig opdruk 

Raf Boventeidindsrnast-Alqerneen-Dêv herstellen. Ook bij de andere masten. Zorgen dat er voldoende 
schroefdraad op zit 

I
-·- 
. ··-- 

1~~ 
Rail 

Rail 

Bovenleidindsmast-Algemeen-913 en 914: Weinig tot geen opdruk mogelijk 

Bovênleidindsmast-Algemeen-947: Hangdràa·d verdraaid- 

'OPEN 

.OPEN 

OPEN 

:OPEN 

OPEN 

OPEN 

OPEN 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

.BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 

BAM 



Spoor - Bovèrlleiding - km4.750-5.20·0 3126 ja 

sPoor- soven1eidin9 - km4.750~5.2ÓO 3127 ja 

Spoor- s'Övenleiding - km4.750-5.2.00 3110 ja 

Spoor - Bovenleiding - km4.750-5.200 3166 ja 

Spoor - Bovenleiding - km5.200-5.700 3112 ja 

Spoor - Bovenleiding - kmS.200-5.700 3113 jÖ 

Spoor - Bovenleiding - kmS.200-5.700 3128 ja 

Spoor - Bovenleiding - kmS.700-6.200 3114 ja 

Spoor - Boveriteiding - km6.540-7.000 2979 ja 

Spoor- Bovenleiding - km?.000-7.500 3131 ja 

Spoor - Bovenleiding - km7 .500-8.000 3014 ja 

Spoor- BOVènleiding - km7.500-8.000 3015 ja 

- $poor - Bovenleiding - km8.700-9.Öä3 2842 ja 

Spoor - Bovêriteiding - km8.700-9.Ö83 3023 ja 

GWW - Openbare ruimte - km2.960:3.330 2886 ja 

GWW - o"ilenbare ruimte - kni6.410-6. 770 2916 ja 

Installaties - K&L - km0.700-0.890 2818 ja 

Installaties - Overig - TEK31473 2180 ja 

Installaties - Overig -TEK31473 2181 ja 

BovenleidindsrTiäst-Algemeen-948: Hll-äQdrä"adtedicht bij geleiders Rail 

-Bov"erllëidindsniast-Algemeen-DSV/PS\.i"3anbrenQèn -op bêide mastèn Rail 

Bovenlèidiiîdsnl-ast-Algemeén-944: opd"ruk "önVoldoel1de Rail 

Bovenleidindsmast-Algemeen-Kabels aan doorslagveiligheid boven leidingmasten met stalen kartelringen: Rail 
Kabels aan doorslagveiligheid voorzien van stalen ringen, hierop treedt nu al roestvorming op. CHECK OF 
OVERAL KARTELRINGEN VERVANGEN ZIJN VOOR ROESTVRIJE 

Bovenleidindsmast-Algemeen-diverse mastenHercutesbnrç: Zijwaartse bij arm op druk tegen horizontale Rail 
buis/ hor. buis niet waterpas/ hor. buis lager geplaatst dan naastgelegen net 

Bovenleidindsmast-Algemeen-Masten iioordzijde Herculesbrug: Zijwaartse op trek staat soms (bijna) Rail 
schuin omhoog/ geen opdruk bij drukpijp mogelijk 

Bovenleidindsmast-Algemeen-977: Hangdraad tegen draagkabel Rail 

Bovenleidindsmast-Algemeen-985: horizontale buis niet waterpas Rail 

Bovenleidindsmast-Algemeen-Locatie: Schaperiweide, graffiti op bovenleidingmasten. Maatregel: graffiti Rail 
verwijderen, Uitvoerende :SPL 

Bovenleidindsmast-Algemeen-1039: v.istpunt niet conform UO. #JAN19 Rail 

Bovenleidindsmast-Algemeen- anker te kort, aanpassen Rail 

Bovenleidindsmast-Algemeen-ankers te kort Rail 

Bovënleidingdraad-Algemeen-Cêrrosiëklemni"en Onder-ëvêrd-ekt deel P&R -- Rail-- 

BovenleidindsrTlast-Algemeerî-1182: onbesche"rmde ·kabels èn mantelbuis is geheeïios (publiek gebied) Rail 

1.5 Subsysteerii VTTI en besturing-oVëî-iQ-b-sv aangereden. Opnieuw bevestigen". Biririënkan(beter? lnstaiîaîies iÏÎfra 

1 ~f SubSYstëem VTTI en bestuririQ-oVèrig-ÖverlenQte-·pää1-spoorstaaf verbindinq ~··-- lnstciîîàtTès infra 

1.5 Subsysteem VTTI en besturing-Aansluiting, defect-Geen aarding van de leuning aanwezig. Deze nog lnstallatiesinfra 
aarden 

1.5 Subsysteem VTTI en besturing-Aansluiting, defect-De kast staat niet waterpas en is niet gecodeerd. Installaties infra 
hijsogen behoren in de kast. Sleutel regelelen. Met maria afhadelen. W43 04-10-2018: Codering wordt 
uitgevoerd w42 

1.5 Subsysteem VÎTI en besturing-AansÏÛiting, detect-controle bij alle kasten: oe kast is niet gecodeerd, lnstafl3tië5 infra 
sloten steken uit (hierdoor kan het schild niet dicht). 04-10-2018: Sloten kloppen want zijn bouwcilinders die 
vervangen moeten worden door de beheerder. Codering wordt uitgevoerd w44 
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Planning restpunten 
Id Unieke Task Name 

id 
Duur Begindatum Einddatum Jri 2019 1 maart 2019 

_ _1 12030 9Pleverdosslers 66 dagen? 28-01-19 30--04-19 
2 3368 
3 13376 

I 
4 ,3369 
5 

1
3370 

Herstel blokkerende issues 

Oplevering DOVT & SABUTO 

Openstaande punten afronden 
Openstaande punten wegwerken 

6 """" " ··1·12653 
--813434 

I 
9 3443 

· ia h445 
11 3446 
12 

1
3462 

~3451 
-Ï:Ï-13474 

-~-13475 16 3476 
17 3477 
18 3490 
19 3491 
20 

Restpunten Bombardier gehele tracé 

Overdracht beheer poorten OV-A 

Schade wissel 
Afdichten & brandwerendheid OS + DG 

Bekistlassen 
Voegen herstellen 

Opruimen werkterreinen 
Schapenweide 
Koningsweg 

Moreeisebrug (inclusief keet VOP) 

Voortgangsronde afhandeling restpunten 

Controleronde afhandeling restpunten 
•-"· .;.,C;' 

5 dagen 

0 dagen 
61 dagen? 
61 dagen 

_._._, _, --.n--.~ 
20 dagen 
7 dagen 

28-01-19 01-02-19 

Snelheidsborden tunnels (PVR meting en zîchtlijnentest in 
Proefbedrijf) 

5 dagen 

0 dagen 

5 dagen 

Sdagen 
5 dagen 

42 dagen 
O dagen 

0 dagen 

O dagen 

1 dag 

1 dag 

04-02-19 04-02-19 
04-02-19 30-04-19 
04-02-19 30-04-19 

ff' 

fel blokkerende issues 
~ Oplevering OOVT & SABUTO 

04-02-19 
07-02-19 

04-02-19 
04-03-19 
04-02-19 
11-02-19 
11-02-19 
01-03-19 
01-03-19 
30-04-19 
04-03-19 
15-02-19 
27-02-19 

01-03-19 
15-02-19 

08-02-19 
04-03-19 
08-02-19 
1S-02-19 
15-02-19 
30-04-19 
01-03-19 
30-04-19 
04-03-19 
15-02-19 
27-02-19 

Restpunten Bomba1 
Snelheidsborden tunnels (PVR meting en zichtlijne 

- Overdracht beheer poorten OV-A 

04-03-19 ♦ Schade wisse 
liiliiiillil Afdichten & brandwerend heid OS+ DG 

12 ..----. Bekistlassen 

13 - Voegen herstellen 

14•------- 
01-03-19 ~ Schapenweide 

04-03-19 ♦ Moreelsebru 
18 I Voortgangsronde afhandeling restpunten 

19 1 Controleronde afhandel 

21 3411 
22 3271 

-I~~1:~:: 
25 3422 
26 3427 

271°3483 
28 3484 

. 2i·11'3440 
30 3447 
31 3448 
-3~3449 

~13432 
34 3450 
35 3392 
36 13463 
37 3464 
38 3465 
39 3453 
40 3454 
41 3456 
42 3439 

I--•-· 
43 3471 

44 13472 

~i 1::;~ 
47 

--48. 13470 
49 3469 

~- :3428 
51 3431 -- 
52 3429 
53 3458 
54 3459 

Slijpen wissels 

Slurry & belijning 82 (wanneer het weer het toelaat) 

Schoonmaken goten 82 

Restpunten vluchtdeur gebouw nicolaas beetsttraat 

5 dagen 

3 dagen 

5 dagen 

5 dagen 
Sectioneren hekwerk Kovelswade 5 dagen 

Scheuren fietspad heidelberglaan herstellen (mits het weer het 1 dag 
toestaat) 

Aanpassen VLDO 

Weghalen harde sluiting in TD-T&D 

Afsluitende kortsluitproef 

OVergangslassen 

Voorbereidingen 

nieuwe overgangslassen aanbrengen 

Spoorgeometrie controle 

Rubbers plakken, afwerken & aanstorten 
EMC kasten 

inbouwen nieuwe rubbers 

Schouwronde met POUHL 

mogelijk herstel rockstek 

Schade mast 876 
straatwerk herstellen 

Motorkast uitwisselen 

Gras zaaien kale plekken 

Schakelkast Wim Sonneveldlaan verplaatsen 

Hekje bij schakelkast WS-laan 

Overdracht aggeregraten haltevoedingen 

Verplaatsen vluchtdeur waterlinieweg (actie POU HL) 
.,_, .. ?~ .,- '" ~,- -J:,,:.,···~ 

1 dag 

5 dagen 

1 dag 

20dagen 
5 dagen 

10 dagen 
5 dagen 

5 dagen 

20dagen 
15 dagen 
1 dag 

10 dagen 
1S dagen 
5 dagen 

5 dagen 

5 dagen 

5 dagen 

5 dagen 

1 dag 

O dagen 

25-02-19 
13-02-19 
04-02-19 
11-02-19 
04-02-19 
09-02-19 

25-02-19 
04-02-19 
27-02-19 
04--02-19 
04-02-19 
11-02-19 
18-02-19 
25-02-19 
04-02-19 
04-02-19 
18-02-19 
18-02-19 
04-02-19 
04-02-19 
18-02-19 
01-04-19 
04-02-19 
11-02-19 
04-02-19 
04-03-19 

01-03-19 21 - Slijpen wissels 
15-02-19 22 -- ~un-y & belijning B2 (wanneer het weer het toela. 

08-02-19 - Schoonmaken I pten B2 
15-02-19 24 - estpunten vluchtdeur gebouw nicolaas beetsttra 

08-02-19 - Sectioneren he ~erk Kovelswade 
09-02-19 26 I Scheuren fiet pad heidelberglaan herstellen (mits het weer het 

25-02-19 27 I Aanpassen VLDO 
08-02-19 - Weghalen hard sluitinginTD-T&O 

27-02-19 29 I Afsluitende kortsluitpra 

Ol-03-19P'" .-------,;--------- Overgangslassen 
08-02-19 - Voorbereiding•~ 
22-02-19 32 

22-02-19 
01-03-19 
01-03-19 
22-02-19 
18-02-19 
01-03-19 
22-02-19 

33 - Spoorgeometrie controle 

34 - Rubbers plakken, a, 

... -------•--------· EMCka51:en 
inbouwen nieuwe rubbers 

37 1 Schouwronde met POUHL 

38 mogelijk herstel rol 

.. -------•--- .. Schade mast 876 
08-02-19 - straatwerk her !"'lien 
22-02-19 41 llllllillllli Motorkast urtwisselen 

05-04-19 
08-02-19 
15-02-19 
04-02-19 
04-03-19 

- Schakelkast Wi ~ Sonneveldlaan verplaatsen 

44 - ekje bij schakelkast WS-laan 
1 Overdracht aggeregrate haltevoedingen 

04-03-19 ♦ Verplaatsen 

55 3461 
56 3460 
57 3441 
58 3424 

nieuwe overgangslassen aanbreng 

59 3423 ---- 
60 3425 
61 3419 --- 
62 3420 
··-··· 
63 3426 

•·-·- 
64 3433 
•-«- 

65 1429 ---·- 
66 1428 
67 3413 
--·· 
68 3457 --- 
69 3489 
70 3482 --- 
71 3371 

72 r372 73 3373 
74 3374 
75 13375 

Slijpen wissels 

Test vluchtborden OV termînal 

Vluchtborden OV terminal (na actie POUHL) 

Vluchtborden OVT-trap (na actie POU HL) 

Grondspots vluchtroute 
Plaatsen extra bord op antennemast 

Verwijderen grondspots en sparingen aangieten met beton 

Software wijizging vluchtverlichting 

levering nieuw bord (tbv OV terminal) 

SIT ontruimingsinstallatie (na actie POUHL voor DCC) 

belijning inductieplaat 

Bushalte nummering op CD-laag 

Stop S bord aan OVT-trap 

Verwijderen expeditie dock 

Belijning busbuffer 

RVS palen om fundaties trappen 

Restpunten OVT-trap 

Afbouw Perfo poort 

Passtuk groene wand 

Herstel schade glazen wand 
Voeding VRI Kl45 

Opnameronde OVT 

Overdracht beheer OVT 

Update punten aanbieden 

Relaties offline trekken 

Relaties dump indienen 

Sharepoint offline trekkken 

Sharepoint dump indienen 

5 dagen 

5 dagen 

O dagen 

O dagen 

40dagen 
5 dagen 

5 dagen 

10 dagen 
O dagen 

5 dagen 

1 dag 

1 dag 

1 dag 

3 dagen 

1 dag 

5 dagen 

0 dagen 

5 dagen 

1 dag 

5 dagen 

0 dagen 

1 dag? 

O dagen 

1 dag 

2 dagen 

1 dag 

2 dagen 

1 dag 

25-02-19 
04-02-19 
04-03-19 
04-03-19 
04-02-19 
04-02-19 
04-02-19 
04-02-19 
01-04-19 
18-02-19 
15-02-19 
15-02-19 
07-02-19 
01-03-19 
04-03-19 
04-02-19 
06-02-19 
11-02-19 
20-02-19 
25-02-19 
04-03-19 
25-02-19 
01-03-19 
28-02-19 
28-02-19 
04-03-19 
28-02-19 
04-03-19 

01-03-19 
08-02-19 
04-03-19 
04-03-19 
01-04-19 
08-02-19 
08-02-19 
15-02-19 
01-04-19 
22-02-19 
15-02-19 
15-02-19 
07-02-19 
03-03-19 
04-03-19 
08-02-19 
06-02-19 
15-02-19 
20-02-19 
01-03-19 
04-03-19 
25-02-19 
01-03-19 
28-02-19 
01-03-19 
04-03-19 
01-03-19 
04-03-19 

- Testvluchtboni~nOVterminal 
48 - Slijpen wissels 

04-03-19 ~ Vluchtborder 
04-03-19 ~ Vluchtborder 

._ Plaatsen extra l~rd op antennemast 

- Verwijderen gn ndspots en sparingen aangieten met beton 

M>ftware wijizging vluchtverlichting 

S7 - SIT ontruimingsinstallatie (na actie 
58 K elijning Inductieplaat 
59 ff ushalte nummering op CO-laag 

60 1 Stop S bord aan OVT-trap 

Opgesteld: 
Gecontroleerd:  
Vrijgegeven: I 

Task 

Milestone 

61 - Verwijderen ex 
62 I Belijning bus 

- RVS palen om fundaties trappen 
-19 ♦ Restpunten OVT-trap 

65 - Afbouw Perfo poort 
66 I Passtuk groene wand 

67 - Herstel schade glall 
04-03-19 ♦ Voeding VRI 

69 I Opnameronde OVT 

01-03-19 ♦ overdracht beheer 

71 I Update punten aanbi 

12 i·csofflinetrek 
73 Relaties dum1 

74 • Sha point offline ti 

harepoint d 

Summary 

Wijzigingen 

Wijziging mijlpaal ♦
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POUHL gaat in overleg met OV-a aangaan.de HVÏÖf dezeals resèrve onderdeel wel 
gewenst is. Informatie vanuit BAM die bij OV-A is ingewonnen is dat dit zeer ongebruikelijk is 

POU HL gaat na of er wel of niëi een voedingskabel als reserveonderdeel aanwezig moet zijn 

POUHL  heeft nog onvoldoende kunnen kijken naar reactie BAM-CUU en komt nog 
met een reactie (deadline vrijdag week 6). 

PO UHL verifieert of alÎe waciÏtwoorden bëschikbaar zijn voor ëind week 06-2019, zonder 
tegenbericht akkoord. 

Voor wat betreft hetÏÎorig toetscommentaar en reactie BAM-CUU, POUHL (  gaat dit 
beoordelen (deadline vrijdag week 7). 

AangepastvÓorblad-verstrekken aan POUHL 

Aantal: 

PO UHL gaat na of het sloopflifÏn voldoet 

Document opnieuw aanleveren. POUHL akkoord met de opmerkingen 

Docuniënt opnieuw aanleveren. POUHL akkoord met de opmerkingen 

Meterstanden opnemen en cÎÖorgeven aan POUHL 

Ontbrekende as builtdocum.ênten nog aanleveren (pdf) 

Ontbrekende as buTIÏdocumenten nog aanleveren (zip/ e-transmit) 

As bu iii treklijst Installaties aanleveren 

1
Tltel 
.HVI 

I 
[voedingskabel-· 

T - LIJST MET TOETSDOCUMENTEN 
- menttoets nr. 

- Eindo-p-le_v_e-rd-o-ss-ie_r_s_E_4_, _E_5_e_n_E_6_, 0-ndërhoudsadvies Uithoflijn 

l 
Toetscommentaar 

I 

1266:1 - Eindopleverdossiers E4Xs en ES, OverziciïÏ software specificaïïës+wachtwoorden - 
Uithoflijn 

rToetscommentàar -··- 

- ., Garantieverklàrln-g 1--- - - ·--·-· - . ··-· -· 
190125.pouhl.documenttoets 1267.1 - eindopleverdossiers e4, e5 en e6, 
garantieverklaringen uithoflijn, re 

I 
iSloopplan· - 

I 

WerkinsÏruci ie-werken met AÜÏoCAD reviseren· 

Mernov.ërsÏrekken äangaá-nde.kwaÎiteit an de as tiuilt. Hieruit vervcigafspraken bepalen 

Ontbrekende vergunningen aangevraagd door POUHL aanleveren aan BAM 

Sleutelplan 

190125.pouhf:"ctocÜmenttoets1265.1 : eindoplëverdossierse4:·es en e6, 
materialenlijst en sloopplan, rev. 

1187.2 - Einddossier E4, E5 en E6, SleutelplarÏBAM-èÜU 

J 
1EAN codes 

Meterstanden 

I 

]As built 

~As built 

,As built installaties 

Werkinstructie 

1190125.pouhl.documenttoets 1269:1 - eindopleverdossier e4, ·e5 en e6_ · 
energievoorzieningen uhl (ongewijzig 

111, ""' pouhl.documenttoets mi , - deelopleverdossiers "· ,-, '" ""• ,S 
built gegevens, rev. b (volgend 

I 
Memo kwaliteit As built 

--- --~...,--..,.----...,.....- -- .. 
LRI tekeningen voorleggen aan OV-a ---+ - -- - 

190125.pouhl.documenttoets 430.9 - eindopleverdossiers e4, e5 en e6, v_g ,LRI tekeningen 
dossier, rev. p 

~r.· 
,Vergunningen 

l 
190125.pouhl.documenttoets 124i1 -eindopleverdossiers e4 e5 ene6 
vergunningendossier rev. b 

R~~r JActieho~e!__ 
'POUHL 

POUHL !OPEN 

POUHL OPEN 

POUHL OPEN 

,POUHL OPEN 

MM JOPEN 
POUHL - - - OPEN 

BA-M IOPEN 

I 
BAM OPEN 

BAM OPEN 

·BAM OPEN 

BAM !OPEN 
BAM OPEN 

BAM _)°"" 
iBAM OPEN 

I 
I • 

 

!OPEN 

[OPEN 

---- 

 



·AangelëiÏerde vergunningen opnemen in het vergunningendossier en opnieuw aanleveren bij I 
POUHL 
Toetsrëäcïfë van BAM beoordelen 

Is afgerond maär POU HL moetnog aangêven dat men wel of niet akkoord is 

Aangepaste verificatie mäirix leveren nadat alië afwijkingen overeen-zijn gekomen 

Ontbrekende testresultaten nog toevoegen en äntwoorden op documenttoets 

Ontbrëkende testresultaten- nog toevoegen en antwoorden op documenttoets 

Ontbrekende testresultaten nog toevoegen en antwoorden op documenttoets 

Ontbrêkërïéiëtestresultaten ÏÏog toevoegen en antwoorden op documenttoets 

Vergunningen ·-- ·-·- 

i- --·- .. 
Toetsreactie beoordelen 

Ju~~:c ------_ ·- _ 
1verificatiematrix Realisatiefase 

I 
1Testdossier 
I 
ÎTestdossier 

I -- -- - --·-- - --· - - -- ·-- - -·-·--- 
181009.pouhl.documenttoets 1169.1 - deelopleverdossier uo, 

,,verificatiematrix uo revisie c 
' 80112.pouhl.documenttoets 1131.2 - c1_ verificatiematrix 

190111.pouhl.documenttoets 1 f77.1 - deelopleverdossier d2_d3 

190111.pouhl.doêümênttoets1287 - deelopleverdossier e2_ë3, ... 

190111.pouhl.documenttoets 1244, Gdeelopleverdossier e1-- --- 7tesidossier 

I 
-Testdossier 190111.pouhl.documenttoets 1188.3 - deelopÏeverdossier d1 

BAM OPEN 

POUHL OPEN 

-POU HL OPEN 

BAM 
- 

OPEN 

BAM OPEN 

'.BAM OPEN 

-i-BAM - OPEN 

'BAM OPEN 

_ ' 



Raming Spoorgeometrie - Minderwaarde wegens 

Bedrag als bij alle afwijkingen in de spoorgeometrie de effecten € 
van deze afwijking zich voor doen en herstel dient plaats te 
vinden. (zie onderbouwblad) 

Uitgangspunt is dat effecten van afwijkingen zich bij 50% van de € 
locaties voordoen en hersteld moeten worden. 

€ 

14-12-2018 
Onderhandelingsbedrag 
Toeslag voor ODG Universiteitsweg (extra AFW) 

€
€  

Totaal overeengekomen 



, buiten toleratie opleveren 

Initieel voorstel POU HL 

Voorstel POU HL bij uitgangspunt 50% van de locaties 

Voorstel BAM 14-12-2018 

Onderhandeling  




