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Datum: 13 april 2018

Geachte heer/mevrouw,

Na tachtig jaar trouwe dienst zal naast De Kuip een nieuw stadion verrijzen in de hoogstedelijke 
gebiedsontwikkeling genaamd Feyenoord City. Met het nieuwe Feyenoord-stadion kan Feyenoord 
een grote sprong voorwaarts maken. Met 63.000 plaatsen komt het iconische stadion op een 
markante plek gelegen aan de Nieuwe Maas. Het Nieuwe Stadion zal voldoen aan actuele eisen 
van promotors, evenementorganisatoren, KNVB en UEFA. Zo komt Rotterdam weer in aanmerking 
voor grote muziekevenementen en internationale wedstrijden/finales.

Om te komen tot het contracteren van een opdrachtnemer voor de bouw van het nieuwe stadion zal 
een aanbesteding met dialoogrondes opgestart worden. De aanbesteding zal van start gaan met een 
informatiebijeenkomst, bedoeld voor omvangrijke bouwbedrijven en relevante partijen gerelateerd 
aan de bouw. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij u informeren over het project Feyenoord City en 
de beoogde aanpak van de aanbesteding. Daarnaast wordt doormiddel van de bijeenkomst een 
platform geboden waar de markt tot nieuwe samenwerkingen kan komen.

Feyenoord Rotterdam en Feyenoord-City nodigen u uit voor de informatiebijeenkomst op donderdag 
3 mei 2018. Graag ontvangen we uw aanmelding via tender@feyenoord-city.nl. Gezien de verwachtte 
belangstelling kunnen maximaal 2 personen per bedrijf deelnemen. Bij de aanmelding ontvangen 
wij graag de persoonsgegevens van de deelnemers.* 

De informatiebijeenkomst zien wij al een vlotte eerste consultatieronde ten behoeve van de 
aanbesteding. Houdt u er dan ook rekening mee dat de bijeenkomst informatie bevat waarop wij u 
enkele dagen na de bijeenkomst op zullen consulteren. 

Ter voorbereiding  op de informatiebijeenkomst zal na aanmelding praktische en aanvullende 
informatie verstrekt worden. Voor meer informatie over dit prestigieuze project verwijzen wij u graag 
naar www.feyenoord-city.nl

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet. 

Met vriendelijke groeten,

F. Keizer
Projectdirecteur Feyenoord City 

* aanmeldingen zijn onder voorbehoud, na aanmelding kunnen wij contact opnemen over deelname.


