
                
 

 
 
 
 
 
       
                   
 
 
       

 

              
 

 

 

 

BRM en WRM 
Bedrijventerrein Cornelisland 

 
De gemeente Ridderkerk ontwikkelt komende jaren de 
polder Cornelisland tot een bedrijventerrein van 40 ha. 
Het bedrijventerrein ligt direct langs de snelwegen A15 en 
A16 nabij het knooppunt Ridderkerk. Het eerste bedrijf dat 
zich er vestigt is A. HAK transport Ridderkerk. 
 
Het bedrijventerrein wordt in meerdere fasen ontwikkeld.  
De verschillende fasen zijn weer verdeeld in 3 onderdelen.  
Het betreft de onderdelen: Voorbelasten / graven 
oppervlakte water, BRM en WRM.  
 
Begin juni 2011 is de 1e fase van het onderdeel “BRM en 
WRM van de Verbindingsweg bedrijventerrein 
Cornelisland” afgerond. In dit onderdeel van het project is 
zowel de riolering als de definitieve verharding 
aangebracht. De aannemer van het werk was Dura 
Vermeer met onderaannemer Broere. Naast dit werk heeft 
Dura Vermeer ook het werk “Graven oppervlaktewater 
fase 3, Kop Cornelisland” uitgevoerd. 
 
Het bijzondere in dit werk is dat er 2 overstortputten met 
een drempelbreedte van 4 meter direct onder een 
hoogspanningstracé geplaatst zijn. De werkhoogte was  
zeer beperkt voor het onderheien en aanbrengen van 
beide putten met een gewicht van 35 ton. Uiteindelijk heeft 
een 140tons kraan het werk geklaard. 
 
GWW Advies is gevraagd een groot gedeelte van de 
projectbegeleiding en het toezicht van beide werken op 
zich te nemen. De werken zijn naar tevredenheid van de 
opdrachtgever uitgevoerd. 
 
 
              

             

 

 

 
 Opdrachtgever: Gemeente Ridderkerk, afdeling Beheer  
 en Uitvoering, bureau Realisatie 
 
 Projectleiding en toezicht: GWW Advies 
 
 Budget: € 750.000,= (BRM / WRM fase 1 en graven  
 waterpartijen fase 3) 
 Jaar van uitvoering: 2011 
 Uitvoeringsduur: 5 maanden 
 
 Ontwerp: 
 Ontwerp matenplan gemeente Ridderkerk 
 Opstellen bestek en tekeningen IV infra 
 
 Materialen, leveranciers en aannemers: 
 Riolering met overstortputten Martens BV 
 Bestratingsmaterialen Struyk Verwo 
 Uitvoering BRM en WRM Dura Vermeer BV 
 

 

 

 

 

 



                 

 

Aanleg watergang Slikkerveer 
 

Eén van de doelen van het gemeentelijk waterplan van Ridderkerk is de 

aanleg van extra openwater in het dorp Slikkerveer. 

Het project neemt een grote complexiteit met zich mee omdat het wordt 

uitgevoerd in een bestaande, deels gerehabiliteerde, woonwijk. Hierbij 

heb je niet alleen te maken met omwonenden maar ook met de 

bestaande (ondergrondse) infrastructuur. Het gehele traject van duiker en 

watergang is bijna1,5 km lang. 

GWW Advies heeft de projectleiding over het werk. Dit project is 

momenteel in uitvoering. 

 

Ontwerp en werkvoorbereiding 
In de ontwerpfase hecht GWW Advies veel belang 
aan een functionele oplossing. Hierbij staat het 
gebruiksgemak centraal, net zoals de duurzaamheid 
van het ontwerp. Daarnaast is het belangrijk dat het 
geheel past in de omgeving. In de engineeringfase 
kunnen wij het gehele traject verzorgen, zoals 
tekenen, schrijven van bestekken en calculeren. 
 
Toezicht en directievoering 
GWW Advies houdt toezicht op de uitvoering van 
een project. Directievoering en toezichthouding 
omvat onder andere bewaken van de voortgang en 
het budget en het toetsen van de geleverde kwaliteit. 
Daarnaast is de communicatie rondom het project 
een belangrijke taak. 
 
Projectleiding 
Als projectleider begeleidt GWW Advies het project 
van de ontwerpfase tot en met het moment van 
oplevering. Hierbij stuurt hij de medewerkers aan, 
geeft advies en toetst en bewaakt het budget. 
Tevens onderhoud hij de contacten met de 
opdrachtgever en brengt verslag uit. 
 
Beheer 
GWW Advies heeft veel vakinhoudelijke kennis op 
het gebied van: beheren van wegen, riolering, water 
en openbare verlichting. Het maken van 
raambestekken voor elementenverhardingen en 
bestekken voor kleinschalig asfaltonderhoud behoort 
ook tot de mogelijkheden. 
 

 
  Opdrachtgever: Gemeente   
  Ridderkerk, afdeling Beheer  
  en Uitvoering, bureau Realisatie 
 
  Projectleiding: GWW Advies 
 
  Budget: € 650.000,=  
  Jaar van uitvoering: 2011 
  Uitvoeringsduur: 5 maanden 
 
  Ontwerp: 
  Bestek en tekeningen Adcim bv 
 
  Leveranciers en aannemers: 
  Duikerverbindingen Kijlstra BV 
  Uitvoering P. de  Visser 
  Werkendam 

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

 
 
  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 
  06 - 53623326 
 

  info@gwwadvies.nl 
  www.gwwadvies.nl 
 

 


