
                                                                                      
                                               

   
 
 
 
 
       
                   
 
 
      

                           
              

 

 

 

 

Kleinschalig asfaltonderhoud 2011 
Gemeente Ridderkerk 

 
De gemeente Ridderkerk heeft het beheer over 52 km aan 
asfaltwegen binnen de bebouwde kom. Na iedere winter is 
asfaltonderhoud noodzakelijk om de veiligheid van de weggebruiker 
te garanderen. Daarnaast leidt herstel van deze schades tot uitstel 
van groot onderhoud. 
 
Vooral afgelopen winter (erg nat en wisselvalig) is er veel schade 
aan het asfalt opgetreden. Open lasnaden en gaten zijn de meest 
voorkomende schades. 
Daarnaast heeft iedere wegbeheerder te maken met rafeling, 
scheurvorming, spoorvorming en klinkersleuven. 
 
Al deze schades zijn in het onderhoudswerk opgenomen. 
Tevens wordt in dit werk een gedeelte van de Ringdijk voorzien van 
een nieuwe deklaag, wordt de Midden Molendijk overlaagd en krijgt 
het voetpad in het parkje aan de Torenmolen een 
oppervlaktebehandeling (slijtlaag). 
 
GWW Advies heeft ervaring met het opstellen van 
onderhoudsbestekken voor asfalt en bestrating. GWW Advies heeft 
na het opstellen van een budgetraming, een RAW bestek gemaakt 
en de aanbestedingsprocedure verzorgd. 
              

             

 

  

  
 
Opdrachtgever: Gemeente Ridderkerk, afdeling 
Beheer en Uitvoering 
 
 Werkvoorbereiding en RAW bestek: GWW Advies 
 
 Budget: € 150.000,=  
 Jaar van uitvoering: September 2011 
 Uitvoeringsduur: 1 maand 
 
 Schouw: M. J. Oomen weginspectie 
 
 Aannemer: KWS infra 
 
 
 

     info@gwwadvies.nl 
www.gwwadvies.nl 

 

 

 

 

 Frezen lasnaad met 0,5m  frees 



                 

      

BRM bedrijventerrein  
Cornelisland Fase 2 

 
Nu fase 1, aanleg van het hoofdriool en de ontsluitingsweg, gereed is, wil 

de gemeente in november 2011 starten met de verkoop van de percelen 

ten noorden van de ontsluitingsweg. Hiervoor wordt de toekomstige 

rijbaan van fase 2 gereed gemaakt voor bouwverkeer. De voorbelasting 

wordt afgegraven, er worden drains in het wegcunet aangelegd en een 

puinverharding aangebracht. Daarnaast wordt er een verbeterd 

gescheiden rioolstelsel, een gemaal en de nodige nutsvoorzieningen 

aangelegd. 

Alle uit te geven percelen worden op één hoogte afgewerkt en voorzien 

van aansluitmogelijkheden op het rioolstelsel. 

GWW Advies is door de gemeente gevraagd het civieltechnisch bestek 

voor te bereiden en de openbare aanbesteding te verzorgen. Aansluitend 

zal GWW Advies ook toezicht houden op het bouwrijp maken en de bouw 

van het gemaal. 

 

 

 
Diensten en mogelijkheden 
 
Heeft u een project of beheertaak waarvoor uw 

ondersteuning zoekt maar geen vast personeel kunt 

aannemen of heeft u een betrouwbaar en ervaren 

persoon nodig bij tijdelijke afwezigheid van uw 

medewerk(st)ers. GWW Advies is het bureau waar u 

terecht kunt voor flexibele ondersteuning op locatie. 

Heeft u een project of een gedeelte van een project 

dat u wilt uitbesteden? GWW Advies is het bureau 

waar u terecht kunt voor een goede 

planvoorbereiding met een juiste prijs-kwaliteit 

verhouding. 

 

Vanaf half november 2011 is er capaciteit 

beschikbaar voor inhuur op locatie van de 

opdrachtgever. 

 
 

 
  Opdrachtgever: Gemeente   
  Ridderkerk, afdeling Beheer  
  en Uitvoering 
 
  Werkvoorbereiding en toezicht: 
  GWW Advies 
 
  Budget BRM: € 325.000,=  
  Budget gemaal: €300.000,= 
  Jaar van uitvoering: 2011 
  Uitvoeringsduur: 3 maanden 
 
  Ontwerp: 
  Gemeente Ridderkerk 
 
  Leveranciers en aannemers: 
  Rioolbuizen en putten Martens 
  Uitvoering Aann. bedrijf Romers bv  
 

--------------- 

 
  GWW Advies is gespecialiseerd in: 
 

 Ontwerp en 
werkvoorbereiding 

 Toezicht en directievoering 

 Projectleiding 

 Beheer 
 
  Deze diensten verrichten wij op  
  kantoor of indien gewenst op  
  locatie van de opdrachtgever. 

 
  GWW Advies 
  Ing. R. van der Ploeg 
  Wikkedreef 3 
  3204 GT  Spijkenisse 
  Tel: 06 - 53623326 
 
 

  info@gwwadvies.nl 
  www.gwwadvies.nl 
 

 Aanleg gemaal TP70 Cornelisland 

 Aanleg gescheiden hoofdriool 


