
Welkom!

Persmoment 1e fase rapportage ipvDelft
inzake kosten aquaduct A58

1-Okt-2020
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Agenda

• Kort introductie

• Quickscan / kostenraming
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Even voorstellen …

• Stichting A58 Oirschot, aquaduct in het Groen

– Hans van Woensel; voorzitter

– Paul van der Avort; secretaris

– Ad Aben; penningmeester

• Al jaren zeer actief op dit dossier o.a. meerdere voorlichtingsavonden:

– 14-April 2014 in De Enck

– 25-Feb-2015 op landgoed De Baest

– 27-Mei-2015 in De Stapperij

– 27-Mei-2019 in het Gemeentehuis Oirschot

• Twee sporen:

– Rechtsgang inzake startbeslissing

– Onafhankelijke kostenraming
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vandaag



In het PACT zijn raad en burgergroeperingen verenigd
De stichting “aquaduct” opereert vanuit de PACT-paraplu
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Het manifest van het PACT is op 21-Dec-2018 
door de wethouder en burgemeester van 
Oirschot naar de minister van Infrastructuur 
en Waterstaat verstuurd



Agenda

• Kort introductie

• Quickscan / kostenraming
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Quickscan door onafhankelijk bureau was noodzakelijk
Wij volgen dit dossier vanaf de start in 2013

• Er was alleen een raming van de Grontmij
uit 2008 en een schets van Rijkswaterstaat
uit 2014 (per memo). Een recente, eigen
kostenraming door Rijkswaterstaat ontbreekt.

• Slechts mondjesmaat zijn wij betrokken
en veel signalen voor innovatieve
maatregelen zijn er niet
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ipvDelft is goed bekend in onze regio
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De opdracht aan ipvDelft in 2 fasen
2e fase start indien de uitkomst van de 1e fase daartoe aanleiding geven

Fase 1: een quickscan van de 
kostenramingen van de opties:

A. Tracé met aquaduct onder het 
Wilhelminakanaal;

B. Tracé met het bestaande viaduct en 
daarnaast aan de zuidzijde een 
geheel nieuw viaduct (ieder viaduct 
3 rijstroken en vluchtstrook) zit nu in 
het concept OTB.

C. Tracé zoals 'B', maar dan het 
bestaande viaduct vervangen door 
ook een nieuw viaduct.
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Fase 2: een detaillering van de variant 
aquaduct:

• Een visualisatie van de aquaduct variant;

• Een verkenning van de mogelijkheden om 
de bochtstralen en de lengte van de 
aquaductbak te optimaliseren;

• Een inschatting van de bouwwijze en 
bouwfasering;

• Een verkenning van de mogelijkheden om 
de omgeving van het kanaal een 
kwalitatieve impuls te geven.



Uitkomst 1e fase
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Kosten 
aquaduct

Kosten 
viaduct

EUR218mln

Meerkosten 
aquaduct

EUR152mln

EUR70mln

De kosten van het aquaduct zijn altijd overdreven

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Juli-2008
Kostenraming Grontmij

EUR95,8mln EUR54,7mln

Kosten 
aquaduct

Kosten 
viaduct

Meerkosten 
aquaduct

EUR41,1mln

Sep-2020
Kostenraming ipvDelft

Deze meerkosten van EUR141mln
zijn niet onderbouwd!

Aangetoond in rechtszitting op 24-
Sep-2020 n.a.v. het WOB-verzoek

Mei-2014
Memo InnvoA58

Meerkosten 
aquaduct

EUR141mln

Achteraf blijkt dat de (allesbepalende) Bestuurlijke Advies Groep (o.l.v Van Heugten) in 
Jan-2014 een besluit genomen heeft op niet onderbouwde informatie

Aquaduct Oirschot = EUR218mln
• 8x aquaduct bij Leeuwarden (26mln)
• 7x aquaduct Steenbergen (30mln)



Bijvangst: bovengrondse verbreding voldoet niet aan 
ontwerpregels van autosnelwegen
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Kostenramingen 3  opties
Optie B staat nu (blijkbaar) in het concept-OTB
Optie C heeft de voorkeur van de Gemeente Oirschot

12

TilburgEindhoven

A

Aquaduct

B

1 extra, hoger viaduct (zuid)
+ aanpassing bestaand viaduct

Extra viaduct aan 
zuidzijde is 1.8m 
hoger

C

2 nieuwe, hogere viaducten

EUR 96mln

EUR 41mln

Wordt berekend 
in 2e fase

Bedragen zijn SSK-ramingen 
uitgevoerd door ipvDelft Aug-2020



Vervolgstappen

• Het PACT-A58 heeft de wethouder gevraagd in te stemmen met 2e fase 
onderzoek door ipvDelft
De wethouder heeft hiermee ingestemd

• Gemeente Oirschot informeert minister over uitkomst 1e fase
Intentie is een gesprek zoals aangekondigd per brief van 30-Jul-2020

– Het aquaduct is veel minder duur dan ooit is voorgehouden

– De bestuurlijke advies groep van Jan-2014 (die bepalend is geweest voor het 
definitief schrappen van een aquaduct) heeft een besluit genomen op basis van 
het beeld dat het aquaduct EUR141mln duurder zou zijn; deze onderbouwing 
blijkt er niet te zijn

• En dan is er nog de rechtsgang: uitspraak rechtbank over WOB-verzoek

13



Toelichting door de wethouder

Vragenronde van de pers
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Dank voor uw aandacht!

Alle informatie is na te lezen op
www.oirschotaquaductinhetgroen.nl
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Bijlagen
- Conclusie ipvDelft
- Totale tijdlijn
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Conclusies quickscan (1e fase) ipvDelft
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Jan-2014 – Best. Advies Groep (BAG)
- Meerkosten aquaduct zijn ca. EUR100-150mln
- Niet duidelijk waar deze meerkosten vandaan 

komen

Totale tijdlijn incl kosten informatie
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Juli-2008 - Kostenraming Grontmij
- Totale kosten aquaduct EUR218mln
- Meerkosten aquaduct EUR152mln
- In opdracht van Gem. Oirschot
- Concept
- Geen kosten voor aankoop c.q. 

amoveren van opstallen (woningen, 
bedrijven, kassen etc)

- Opwaardering kanaal klasse III naar 
klasse IV

- Aanleg ten zuiden van huidige tracé

Maart-2014 – Eindrapportage 1e fase MIRT
Movares, INFRAM, Goudappel Coffeng
- Meerkosten aquaduct EUR140mln
- Verwijzing naar SSK raming

Dec-2013 – SSK Raming Rijkswaterstaat
- Totale kosten aquaduct EUR141mln

Dus geen meerkosten!
- Inclusief kosten zoals:

- Tijdelijke omlegging verkeer
- Tijdelijke bruggen
- Sloop bestaand viaduct
- Bouwen aquaduct

Mei-2013 – Startbeslissing Minister
- Voorlopig budget voor tracé 

Eindhoven – Tilburg: EUR311mln
- “verdiept ligging van de A58 (…) niet 

haalbaar binnen dit budget”.

Mei-2014 – Memo InnovA58
- Meerkosten aquaduct EUR140mln
- Niet duidelijk waar deze 

meerkosten vandaan komen
- Met als noot “Prijspeil 2008”

Maart-2014 – Regiegroep InnovA58
- Meerkosten aquaduct EUR140mln
- Niet duidelijk wie deze uitspraak in de 

regiegroep doet (naam van betrokkene is 
afgelakt in verslag)

1 2
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SSK = Standaard 
Systematiek voor 
Kostenramingen
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