
PROJECT LEKSTRAAT/IJSSELSTRAAT

De Lekstraat in Rotterdam bevindt zich in een transformatiegebied in de omgeving van de 
Keilehaven en het Vierhavensblok. De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam willen  
dit gebied samen ontwikkelen tot een gemengd gebied.

De herprofilering van de Lekstraat en de IJsselstraat omvat 
aanpassing van de buitenruimte in openbaar gebied.  
Het initiatief tot de aanpassingen kwam van het Havenbedrijf 
Rotterdam maar toen bleek dat vervanging van het riool 
noodzakelijk was, werden de handen ineengeslagen.  
Havenbedrijf Rotterdam en de Gemeente besloten gezamen-
lijk op te trekken.

GOEDE UITVRAAG
Onder begeleiding van Tauw BV hebben de twee partijen 
de kansen voor het gebied in kaart gebracht. Met name op 
gebied van duurzaamheid. Vervolgens werd een kennisteam 
samengesteld om tot een goede uitvraag te komen. 

Samen met Cornelis Breen van Verheij Infra en Fred de Groot 
van AC de Groot maakte Eric Bom, directeur van Waalpartners 
civil engineering, deel uit van het kennisteam.

VERTROUWEN
“Het was voor mij de eerste ervaring met een kennisteam. 
Ik was vooral erg nieuwsgierig hoe zoiets nou werkt in de 
praktijk. De goed onderbouwde projectomschrijving en de 

duidelijk geformuleerde onderzoeksvragen gaven meteen 
vertrouwen. De kennismaking was zeer open en kritisch, er 
werd vrijuit gesproken. Binnen no time hadden we een vaste 
planning met duidelijke afspraken.”

Frank van de Graaf, Project Engineer van het Havenbedrijf 
Rotterdam, onderschrijft de bevindingen van Eric Bom:

“De structuur was goed opgezet. Om de twee, drie weken 
overleg met alle partijen bij elkaar. Met de ambitie om bij elk 
overleg één onderwerp aan te pakken. Iedereen deed zijn 
huiswerk zodat we heel slagvaardig konden zijn. Sommige 
onderwerpen, materialisatie bijvoorbeeld, waren we heel 
snel uit. Wel teleurstellend dat de laatste bijeenkomst geen 
doorgang kon vinden als gevolg van de Coronacrisis.”

UITGELEZEN MOMENT
Service- en Contactmanager Mohammed Aaguied (HBR) 
geeft aan dat de Gemeente in een eerder overleg al had  
aangegeven dat werken volgens het convenant interessant 
voor het Havenbedrijf zou kunnen zijn. 
“Dit was het uitgelezen moment om het uit te proberen.  
We wilden vooral leren van de Gemeente hoe zo’n convenant 
in z’n werk gaat. Wat is de toegevoegde waarde voor de aan-
besteding en engineering als de MKB-bedrijven er al in een 
vroeg stadium bij betrokken worden? Hoe gaan we daar in de 
toekomst mee om en kunnen we kijken of we daar zelf nog 
meer kansen uit kunnen halen?” 

Frank vult aan: “We wilden partijen ook wel uitdagen.  
Er zijn bepaalde eisen van de Gemeente, bijvoorbeeld over 
Social Return, waarvan de markt zegt dat het niet zoveel  
oplevert als de gemeente verwacht. Wij wilden de vraag 
wel aan de MKB-bedrijven gesteld hebben hoe zij daarmee 
zouden gaan.”

De vraag over Social Return werd opgepakt door Eric Bom.  
Hij maakte gebruik van de werkgroep SROI en met hun in-
breng kon hij de vraag terugkoppelen aan het Havenbedrijf.  

Wel vond hij het jammer dat bijvoorbeeld het rioolplan en  
de contractvorm nagenoeg vast stonden. 

TOEGEVOEGDE WAARDE
De mannen van het Havenbedrijf beamen dat er veel is  
gestandaardiseerd. Zeker bij de kleine standaardprojecten 
zien ze geen toegevoegde waarde. Op het moment dat er 
sprake is van verkeersstromen, veel stakeholders, innovatie, 
duurzaamheid of multidisciplinaire uitdagingen is het  
interessant als de markt de richting kan meebepalen. 

Mohammed: “Het was heel nuttig om input te krijgen.  
Hoewel het af en toe best nog verder uitgediept had kunnen 
worden. Aan de andere kant moet je als opdrachtgever niet 
eenzijdig denken dat je alle wijsheid in pacht hebt.”

“Het zijn twee grote organisaties, dan dreigt wel eens het 
gevaar dat één en ander kan verzanden. Toch heb ik zeker het 
idee dat we een bijdrage hebben kunnen leveren en dat de 
mogelijkheid tot ‘sparren’ goed is benut, de oplossing tot  
behoud van de Spoorbaan bijvoorbeeld, is echt voortgeko-
men uit het kennisteam. En ook op het gebied van fasering 
en planning hebben we samen het nodige voor elkaar  
gekregen”, aldus Eric Bom. 

Alle partijen kijken uit naar de evaluatie en zijn nieuwsgierig 
hoe het project zich verder gaat ontwikkelen.  

https://buitenwerk-rotterdam.nl/
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