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Waarom Bigbang? En opzet vandaag... 
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Waarom?
Verbouwing van Nederland, 13.000 wijken AGV, wijken naar de 
21ste eeuw brengen, beperken kosten, verminderen overlast
bewoners en versnellen energietransitie

Case Amsterdam: Warmtemotor, 110.000 woningen, splitsing
aanleg Warmtenetwerk in buiten en inpandig

Hoe en wat?
Vandaag uitleg concept Bigbang en graag jullie reactie en ideëen

Proces tot nu toe:
Gesprekken, studies, presentaties/pizzasessie, voorbeelden



Anders kijken naar hetzelfde
René Frinks vertelt… 
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De aanleiding
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Versneld onderhoud Rijksweg A12

Weinig tijd voor aanbesteding.

Bestaande samenwerking prestatiecontract





Aandachtspunten
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Veiligheid Hinder Kosten



Beeldvorming: van negatief
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Beeldvorming: naar positief

Bigbangscenario



Leerpunten
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Samenwerken op 
basis van 

vertrouwen

Durf anders het 
anders aan te 

pakken



Wat is Bigbang concept voor infra?
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Aanleg scenario’s:
• Solo
• Combi 
• Bigbang (concept)

Wat houdt het Bigbang concept in?
• Creëren greenfieldsituatie door gelijktijdige vervanging van alle infrastructuur en openbare 

ruimte in een buurt/wijk
• Uitvoering in korte tijd, max enkele weken per buurt/wijk
• Bewoners verlaten tijdelijk hun huis. Wat vraagt dit? 
• Partnership tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers tijdens ontwerp en aanleg

Vraag
• Combinatie met inpandig AGV maken woningen tijdens uit huis zijn van de bewoners? 



Eerste studies
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• Wildeman buurt

• Fasering gebaseerd op 
bereikbaarheid en netontwerp

• Werkzaamheden d.m.v. 
Bigbang zouden ca. 10 weken 
duren i.p.v. 2 jaar

• 16 % kostenbesparing t.a.v. 
huidige werkwijze 

• Splitsing aanleg buiten: 
- Hoofdleidingen (rijweg)
- Aftakkingen 
(parkeren/stoep/tuin)

Splitsing buiten



Eerste studies
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• Confucius buurt
- Wijk verdeeld in 4 gebieden op basis van   locatie

WOS, type woning en plan in rood

• Enkele randvoorwaarden voor onderzoek
- Geen boomwortels en vervuiling etc
- Meter voor de gevel
- Kostenraming vanuit technisch perspectief

• Nieuwe sleufconfiguratie
- Pre-fab
- Processtandaardisatie

• Bigbang kostenbesparing van 24% t.a.v huidige werkwijze



Succesfactoren gebiedsgericht werken
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• Samenwerking vanuit ieders kracht en kunde
• Werkruimte
• Standaardisatie ondergrond
• Schaalvergroting
• Participatie
• Efficiëntere logistiek materialen
• Arbeidsvreugde



Bigbang: wat is er nodig?
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Financiën
Kostenvoordelen

Verdelen van de ‘lusten en lasten’
…

Personeel
Skills en competenties

Genoeg capaciteit/handen om de klus 
te doen

…

Perspectief van de bewoner
Participatie,

Betaalbaar, Gemak, Geen Gedoe
…

Organiseren samenwerking
bereiken van ieder’s doelen,

gebiedsgericht werken,
Juridisch passend, 

…

Techniek
Welke technische ideeën zijn er?

…

Andere thema’s?
…



Vraag: Wat denken jullie?

Wat heb jij/jullie nodig voor een Bigbang
aanpak in de wijken? 
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Doorontwikkeling concept
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Partnership

per wijk
Ontwerp Aanleg Beheer

Consortium opdrachtgevende
partijen

Consortium opdrachtnemende
partijen

Verantwoordelijkheid 
per partij

Verantwoordelijkheid 
per partij

Randvoorwaarden:
• Mandaat vanuit partijen
• Fin verdeelmechanisme
• Afdwingen graafrust
• Planning van wijken 
• Stroomlijnen richtlijnen 

Randvoorwaarden:
• Mandaat vanuit partijen
• Benodigde expertise



Dankjulliewel!

Wie doet er mee?


