Rijkswaterstaat Informatie
Factsheet behorende bij Publicatie Inkoopplanning Maart 2022

ON C KRW UWDH:
Realisatie Uiterwaarden Wamel,
Dreumel en Heerewaarden
Factsheet kerninformatie
Zaak ID: 31150496
DISCLAIMER
Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze
informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project
kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element,
waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie
van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus
(aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een
aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van
Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet
uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (project-specifieke) redenen wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering.
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1. Scope/locatie

De




scope bestaat in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:
Circa 10. Km meestromende nevengeul;
120 ha. Uiterwaardverlaging;
10 ha. Aanleg ooibos.

Het project bevind zich in de gemeente Westmaas en Waal en gemeente Maasdriel.

2. Omvang Project

Financiële omvang circa 20 miljoen euro.
800.000 tot 1 mil. Kub. Grondverzet.

3. Technische disciplines

Overige waterbouw (100%) (grondverzet, kleine opgave ontsluitingsbruggen).

4. Eventuele specials

Niet van toepassing.

5. Planning aanbesteding en uitvoering

Publiceren aanbesteding
Start uitvoering

Q1 2023
Q3/4 2023

6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm

Het project wordt volgens de concurrentiegerichte dialoog Light aanbesteed t.b.v. een E&Ccontract.
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7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering
Nader te bepalen.

8. BPKV-criteria

Nader te bepalen.

9. Risico’s en risicoverdeling

Het primaire risico voor de uitvoering betreft de milieukundige bodemkwaliteit.

10.

Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie

Beperkte ontwerpvrijheid vanwege Projectplan Waterwet (zie ook keuze E&C-contractvorm).

11.

Overige gerelateerde inkopen

Niet van toepassing.

12.

Link naar projectwebsite

www.samenwerkenaanriviernatuur.nl
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