
  

 

 
 
Opdrachtgever: Bedrijvenschap Regio Gouda 
Contactpersoon: Rachid Ihataren 
Onderdeel: Engineering en directievoering VO, DO, bestek, bouw- en woonrijpmaken incl. kunstwerken. 
Periode: Q1 2015 t/m Q4 2019 
Opdrachtsom voor, Ontwerp, Programma van eisen, RAW bestek bouw- en woonrijp maken incl. 
bruggen en damduikers: circa €2.240.000,- 
 

 
Projectomschrijving  
In 1993 sloten de buurgemeenten Gouda, 
Moordrecht (nu Zuidplas) en Waddinxveen 
een convenant over o.a. een nieuwe 
werklocatie in de drie gemeenten. De in het 
convenant gemaakte afspraken hebben 
geleid tot de oprichting van het 
Bedrijvenschap Regio Gouda (BRG). Het BRG 
werkt  sinds 1996 aan de realisatie van 
Gouwe Park. Bij de ontwikkeling van Gouwe 
Park zijn door Corovum de bouwwegen en 
riolering gerehabiliteerd en hierna voor een 
groot deel woonrijp gemaakt. Tevens zijn er 
bruggen en damduikers aangelegd en is het 
bedrijventerrein grotendeels al functioneel.  

 

 
 
Werkzaamheden 
Voor de totstandkoming van het werk heeft 
Corovum Advies BV de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd:  

• Het vaststellen van de uitgangspunten, 
randvoorwaarden en planning voor de uit te 
voeren werkzaamheden. 

• Advisering contractvorming D&C contract of 
RAW-raamcontract voor bruggen/ 
damduikers/inritten. 

• Opstellen Programma van Eisen voor 2 
bruggen en 8 damduikers en 17 inritten. 

• Adviseren en opstellen ontwerpen (VO, DO) 
in NLCS. 

• Vergunningenscan en aanvraag 
vergunningen, incl. bijbehorend tekenwerk 
en monitoren van aanvragen.  

• Opstellen hoeveelhedenstaten en SSK-
kostenramingen op VO-, DO-niveau; 

• Verzorgen van de benodigde onderzoeken; 
terreinmeting, verhardingsonderzoek, 
riooladvies, bodemonderzoek, geotechnisch 
veldonderzoek, geotechnisch en 
constructieve berekeningen voor bruggen 
en damduikers. 

• Het opstellen van bestekken voor bouw- en 
woonrijp maken van het bedrijventerrein 
inclusief bestekstekeningen in NLCS en 
bijlagen. 

• Opstellen van een V&G-plannen. 

• Juridische advisering bij aanbesteding en 
uitvoering van werken. 

• Opstellen van Selectie- en inschrijvings-
leidraad en Nota van Inlichtingen alsmede  
het beoordelen van aanmeldingen en 
inschrijvingen. 

• Directievoering en toezicht tijdens de 
uitvoering.  

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie naar aanleiding van dit 
project of een vrijblijvende offerte kunt u 
contact opnemen met de heer A. Karreman, 
telefoon 0182-548441 of per e-mail 
A.karreman@corovum.nl 
 
 

Referentieproject 
Aanleg bedrijventerrein Gouwe Park 
 


