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Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, werkt voor u aan droge voeten, voldoende en schoon water, vlot
en veilig verkeer over weg en water en betrouwbare en bruikbare informatie.
www.rijkswaterstaat.nl

De beste ideeën
zijn boven water!
Uitnodiging 19 januari 2009
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Uitnodiging
Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat nodigt u van
harte uit om op maandag 19 januari 2009 aanwezig te zijn
bij de feestelijke oplevering van de Hollandse Brug en de
bekendmaking van de drie beste ontwerpen van de Prijsvraag
Uitbreiding H
 ollandse Brug.

De Hollandse Brug heeft het afgelopen jaar een flinke opknapbeurt
gekregen. Hierdoor voldoet de brug weer aan de huidige veiligheids
eisen. De prijsvraag is uitgeschreven in het kader van de planstudie
Schiphol – Amsterdam – Almere. In deze planstudie is onderzocht hoe
de wegcapaciteit in de Noordvleugel van de Randstad het beste kan
worden uitgebreid om de doorstroming van het verkeer in de toekomst
te verbeteren. Met de prijsvraag beogen we ideeën te krijgen om van de
Hollandse Brug, de overgang van het ‘oude’ naar het ‘nieuwe’ land, een
markant punt te maken.
Met de oplevering en de bekendmaking vieren we dat de Hollandse Brug
een belangrijke bijdrage heeft geleverd en zal blijven leveren aan een vlotte
en veilige doorstroming van het verkeer in deze regio. Tevens worden de
30 beste inzendingen tentoongesteld. De minister nomineert de drie beste
inzenders aan wie gevraagd wordt hun ontwerp verder uit te werken.
Dit evenement vindt plaats op een locatie met prachtig uitzicht op de
Hollandse Brug: partyship Ocean Diva. Bij het tijdelijke kantoor van de
aannemer, aan de voet van de Hollandse Brug, kunt u vanaf 11.30 uur
aan boord gaan. Er wordt u tevens een lunch aangeboden. Rond 14.00
uur sluiten we het programma af.
U kunt zich aan of afmelden via het registratieformulier op:
www.hollandsebrug.rws-evenementen.nl
Na aanmelding ontvangt u in januari een routebeschrijving en informatie
over parkeergelegenheid in de buurt.
We zien u graag op maandag 19 januari 2009!
Fred Delpeut
Hoofdingenieur-directeur
Rijkswaterstaat IJsselmeergebied

Max de Groot
Hoofdingenieur-directeur
Rijkswaterstaat Noord-Holland

* Indien u mee gedaan heeft aan de wedstrijd kunt u zich, samen met maximaal twee anderen,
aanmelden via het registratieformulier op: www.hollandsebrug.rws-evenementen.nl
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