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Uitnodiging Marktinformatiedag                      

aanbesteding Sterke Lekdijk 
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Geachte heer, mevrouw, 

 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) organiseert in samenwerking met Taskforce 

Deltatechnologie op dinsdag 16 april a.s. een marktinformatiedag aanbesteding Sterke Lekdijk.  

U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst. 

 

In het ochtendprogramma zal de aanbestedingsaanpak van het project Sterke Lekdijk centraal staan. 

HDSR zal de marktpartijen informeren over de aanbestedingsplanning, de historie van het gebied, en u 

kunt kennismaken met het projectteam.  

 

Het project Sterke Lekdijk is complex en heeft vele uitdagingen. Taskforce Deltatechnologie (TFDT) heeft 

namens het bedrijfsleven advies uitgebracht over de wijze van marktbenadering. Dit is in een interactief 

proces tot stand gekomen. Wij willen de uitkomsten hiervan met u delen. 

HDSR wil graag met u in gesprek gaan over diverse onderwerpen die van belang kunnen zijn bij de 

aanbesteding, zoals samenwerking, innovatie en duurzaamheid, etc. Ook ‘lessons learned’ uit andere 

projecten zullen hierbij worden aangehaald.  

Van het ochtenddeel zal een verslag gemaakt worden.  

 

De ochtend wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch. 

 

In de middag staat een busrit langs een gedeelte van de Lekdijk, tussen de Beatrix Sluis en de Irene Sluis 

op het programma. Op diverse punten zal ter plekke nadere uitleg worden gegeven over de uitdagingen 

waar het hoogheemraadschap voor staat. 

 

Wanneer: dinsdag 16 april 2019 

Locatie:  volgt, omgeving Nieuwegein 

Voor wie: met name voor geïnteresseerden vanuit het uitvoerend bedrijfsleven  

 

Programma: 

 

08.30 uur Inloop koffie/thee 

09.00 uur Welkom door Els van Grol, Ambtelijk Opdrachtgever bij HDSR  

 Plenaire presentaties project Sterke Lekdijk: 

o Historie van het gebied 

o Samenwerking Sterke Lekdijk en TFDT 

o 3D-ondergrondmodel 

o Aanbestedingsplanning en innovatiestrategie 

o Ambities vanuit gebiedspartners 
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11.00 uur Innovatieambities en uitdagingen binnen Sterke Lekdijk verder uit-

diepen in groepjes: 

o Emissieloos bouwen 

o Circulariteit 

o Benodigde procesinnovaties, bijvoorbeeld om “jonge tech-

nieken” vanuit de POV grootschaliger toe te passen (hoger 

op de TRL-schaal te krijgen). 

o Lessons learned ten aanzien van te hanteren selectie- en 

gunningscriteria 

12.00 uur Plenaire terugkoppeling 

12.30 uur Lunch 

  

13.30 uur Rondrit per bus langs het traject Sterke Lekdijk met uitleg ter 

plekke 

15.30 uur Afsluitende borrel en gelegenheid om te netwerken 

17.00 uur Einde 

 

 

 

 

Meer informatie over de achtergrond van het project Sterke Lekdijk is hier te vinden. 

Het advies dat Taskforce Deltatechnologie heeft uitgebracht voor Sterke Lekdijk, kunt u hier vinden. 

 

Aanmelden voor deze bijeenkomst is mogelijk middels een e-mail aan sterkelekdijk@hdsr.nl.  

Wilt u bij uw aanmelding aangeven bij welk onderwerp u in het ochtendgedeelte (11:00-12:00) zou 

willen aansluiten? Aanmelding uiterlijk op 11 april 2019. 

 

Per bedrijf kunnen maximaal 2 personen zich aanmelden. In totaal is voor het programma plaats voor 

maximaal 60 personen. 

 

Wij hopen u allen te mogen ontmoeten op donderdag 16 april a.s. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Namens  

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 

Taskforce Deltatechnologie 

 

 

 

 

 

 

https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/sterke-lekdijk-0/
http://www.taskforcedeltatechnologie.nl/advies/sterke-lekdijk/
mailto:sterkelekdijk@hdsr.nl

