
  

Overzicht referentie projecten Adegeest Advies

1996
Nieuwbouw van de Camping Zeeburg op een terrein van ca. 4,5 ha.
Betreft; Ontwerp en inrichting van het gehele camping terrein
Opdrachtgever Stichting Camping Zeeburg
Omvang Ontwerp van het gehele terrein inclusief gebouwlocaties 

Bestekvoorbereiding, aanbesteding en directievoering van de 
terreininrichting, ondergrondse infrastructuur en 
groenvoorzieningen.
Advisering en onderhouden externe contacten 

Bouwkosten ca. 2 miljoen
Uitvoering 1996 / 1997

1998
Renovatie 3 grassportvelden en een Wedstrijd-trainingsveld bij SV Argon te Mijdrecht
Betreft; Aanbrengen drainage, diverse grondbewerkingen, aanbrengen fundering en 
toplaag.
Opdrachtgever van der Laan Architecten en Ingenieursbureau / Gem. De Ronde 

Venen.
Omvang Opstellen RAW-bestek & directiebegroting

Technische adviezen en ondersteuning
Bouwkosten ca. fl. 500.000,-

Reconstructie Burgemeester Padmosweg te Wilnis
Betreft; Hemelwaterafvoer, bestrating- en asfaltwerkzaamheden.
Opdrachtgever van der Laan Architecten en Ingenieursbureau / Gem. De Ronde 

Venen.
Omvang Opstellen van Budgetraming

Opstellen RAW-bestek & directiebegroting
Technische ondersteuning en adviezen

Bouwkosten ca. fl. 875.000,--

Beschoeien van legakkers in de Vinkeveense plassen
Betreft; Aanbrengen van beschoeiingen en grondwerk.
Opdrachtgever van der Laan Architecten en Ingenieursbureau / Recreatieschap 

de Vinkeveense plassen
Omvang Opstellen van Budgetraming

Opstellen RAW-bestek & directiebegroting
Technische adviezen en ondersteuning
Ondersteuning bij openbare aanbesteding
Besteksadministratie

Bouwkosten fl. 326.000,00

Onderhoud groenvoorzieningen Johnson Europlant.
Betreft; Opstellen van een onderhoudsvisie en uitvoeringsplan t.b.v. het onderhoud van 
groenvoorzieningen
Opdrachtgever Johnson Europlant 
Omvang Opstellen onderhoudsvisie, maatregelpakketten en een 

uitvoeringsplan
Calculaties en werkomschrijving
Ondersteuning bij aanbesteding en gunningsadvies.
Uitvoeringsbegeleiding

Bouwkosten ca fl. 150.000,-- per jaar.



Inrichtingsplan groenvoorzieningen Heineken Zoeterwoude
Betreft; opstellen van een inrichtingsplan voor de zuid-oostzijde van het fabrieksterrein
Opdrachtgever Heineken Nederland 
Omvang Opstellen inrichtingsvisie

Uitwerken van het beplantingsplan fase 1

1999
Aanleg van een fietspad langs de Korenmolenweg te Wilnis
Betreft; funderingen, asfaltwerkzaamheden, verkeersvoorzieningen, het plaatsen van 
beschoeiingen en het aanbrengen van twee bruggen.
Opdrachtgever van der Laan Architecten en Ingenieursbureau / Gem. De 

Ronde Venen.
Omvang Opstellen van Budgetraming

Opstellen RAW-bestek & directiebegroting
Technische adviezen en ondersteuning
Ondersteuning bij openbare aanbesteding

Bouwkosten fl. 592.400,00

Renovatie van het hoofdveld en een wedstrijd trainingsveld bij CSW te Wilnis
Betreft; aanbrengen drainage, diverse grondbewerkingen, aanbrengen fundering en 
toplaag.
Opdrachtgever van der Laan Architecten en Ingenieursbureau / Gem. De 

Ronde Venen.
Omvang Opstellen RAW-bestek & directiebegroting

Technische adviezen en ondersteuning
Bouwkosten ca. fl. 400.000,--

Beschoeien van legakkers in de Vinkeveense plassen
Betreft; aanbrengen van beschoeiingen en grondwerk.
Opdrachtgever van der Laan Architecten en Ingenieursbureau / 

Recreatieschap de Vinkeveense plassen
Omvang Opstellen van Budgetraming

Opstellen RAW-bestek & directiebegroting
Technische adviezen en ondersteuning
Ondersteuning bij openbare aanbesteding

Bouwkosten Ca. fl.  300.000,00

2000
Herinrichting terrein VM Polymeren fabriek Johnson Europlant  .  
Betreft, Inrichtingsplan groenvoorziening
Opdrachtgever Johnson Europlant 
Omvang Opstellen inrichtings- en beplantingsplan

Calculaties en werkomschrijving
Ondersteuning bij offerte aanvraag.
Uitvoeringsbegeleiding

Bouwkosten ca fl. 50.000,-- 

Renovatie Kraaiennestersluis
Betreft; Renovatie van een sluis van metselwerk, beton en hout.
Opdrachtgever van der Laan Architecten en Ingenieursbureau / Plassenschap 

Loosdrecht e.o.
Omvang Opstellen RAW-bestek 

Technische adviezen en ondersteuning
Ondersteuning bij onderhandse aanbesteding

Bouwkosten Ca. fl.  1.100.000,--



Renovatie grassportvelden in de Gemeente de Ronde Venen
Betreft; Aanbrengen van drainage, verschralen en profileren toplaag en inzaaien
Opdrachtgever van der Laan Architecten en Ingenieursbureau / Gem. De 

Ronde Venen.
Omvang Opstellen RAW-bestek

Technische adviezen en ondersteuning 
Bouwkosten Ca. fl. 240.000,--

Inrichtingsvisie groenvoorziening en buitenruimte Ziekenhuis Leyenburg te ‘s-Gravenhage
Betreft; Het inventariseren van de buitenruimte, opstellen van een toekomstvisie en 
opstellen van een meerjaren begroting t.b.v. de uitvoering.
Opdrachtgever Ziekenhuis Leyenburg
Omvang Opstellen inrichtingsvisie
Bouwkosten Ca. 2.000.000,- (gedurende 10 jaar)

Renovatie Betonriool Bozenhoven te Mijdrecht
Betreft; Renovatie van betonriool en wegverhardingen
Opdrachtgever van der Laan Architecten en Ingenieursbureau / Gem. De 

Ronde Venen.
Omvang Vervaardigen bestektekeningen 

Opstellen RAW-bestek
Technische adviezen en ondersteuning 

Bouwkosten Ca. 885.000,--

Renovatie Betonriool Pastoor kannelaan te Wilnis
Betreft; Renovatie van betonriool en wegverhardingen
Opdrachtgever van der Laan Architecten en Ingenieursbureau / Gem. De 

Ronde Venen.
Omvang Opstellen plan van aanpak

Haalbaarheidsonderzoek reline systeem
Ontwerp
Vervaardigen bestektekeningen 
Opstellen RAW-bestek
Technische adviezen en ondersteuning 

Bouwkosten Ca. 600.000,--

Het beschoeien van de schoorwal aan de Kalverstraat te Loosdrecht
Betreft; Aanbrengen van beschoeiingen en grondwerk.
Opdrachtgever van der Laan Architecten en Ingenieursbureau / Plassenschap 

Loosdrecht e.o.
Omvang Opstellen van Budgetraming

Opstellen RAW-bestek & directiebegroting
Technische adviezen en ondersteuning
Ondersteuning bij openbare aanbesteding

Bouwkosten Ca. fl  300.000,00

Haalbaarheidsonderzoek landingsplaats traumahelikopter ziekenhuis Leyenburg
Betreft; Onderzoek en presentatie.
Opdrachtgever Stichting Ziekenhuis Leyenburg
Omvang Haalbaarheidsonderzoek inpassing landingsplaats 

traumaheli / buitenruimte

Opstellen stedenbouwkundig deelinrichtingsplan voor het AOCS te Nieuw Millingen.
Betreft; Ontwerp, materialisatie en presentatie
Opdrachtgever DGW&T Regionale Directie Gelderland
Omvang Ontwerp in 3 alternatieven

Profiel- & 3D tekeningen
Toelichting en textuurbeschrijving



2001
Ondersteuning bedrijfsjuristen bij bouwarbitrage (hoger beroep)
Betreft; Ondersteuning vanuit technisch perspectief 
Opdrachtgever DGW&T Regionale Directie West-Nederland
Omvang Opstellen producties

Technische en financiële ondersteuning
Deskundigheid RAW-systematiek
Strategie bepaling en mondelinge toelichting tijdens zitting 
hoger beroep

Ontwerp particulierentuin 
Betreft; Gehele traject van ontwerp t/m begeleiding van de uitvoering
Opdrachtgever
Omvang Ontwerp, technische detail en beplantingsplan

Raming en werkbeschrijving
Begeleiding bij keuze aannemers en offerteaanvraag
Begeleiding van de uitvoering

Bouwkosten Fl. 500.000,- 

2002
Ontwerp Buitenruimte Nieuwbouw Poliklinieken Leyenburg te Den Haag
Betreft;  Gehele  traject  van  ontwerp t/m begeleiding van de uitvoering  overeenkomstig 

RVOI
Opdrachtgever Stichting Ziekenhuis Leyenburg
Omvang Voorontwerp, Definitiefontwerp incl. Beplantingsplan en 

begrotingen
Opstellen RAW-bestek en directiebegroting
Aanbesteding en gunningadvies
Directievoering en detaillering 

Bouwkosten € 230.000,-

Renovatie Grootte Zeesluis te Muiden
Betreft; Renovatie van een sluis van metselwerk, beton en hout.
Opdrachtgever van der Laan Architecten en Ingenieursbureau / DWR
Omvang Opstellen plan van aanpak

Opstellen concept RAW-bestek 
Advies definitief tekenwerk en projectplanning

Bouwkosten Ca. € 2.000.000,--

Opstellen standaardbestek aanleg groenvoorzieningen
Betreft: Het omzetten en wijzigen van een standaardbestek aanleg groenvoorzieningen.
Opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer 
Omvang Overleg en advies betreffende proces, opzet bestek en 

structuur.
Opstellen RAW-bestek 
Het opzetten van een bij het bestek behorende gebruikers 
handleiding.
Advies betreffende de bijhouding van het standaardbestek

Ontwerp Buitenruimte Blaauwlakenblok te Amsterdam
Betreft;  Gehele  traject  van  het  integrale  ontwerp  t/m  begeleiding  van  de  uitvoering 

overeenkomstig RVOI, de uitvoering vindt t/m 2007 gefaseerd plaats.
Opdrachtgever Gemeente Amsterdam
Omvang Voorontwerp, Definitief ontwerp incl. Beplantingsplan en 

begrotingen bestaande uit bestratingen, verlichting, 
ondergrondse Infra, stalen poorten, beplantingen, vegetatie 
daken en nestvoorzieningen.
Opstellen RAW-bestek en directiebegroting



Aanbesteding en gunningadvies
Directievoering en detaillering 

Bouwkosten € 450.000,-

2003
Grond- en Grondwatersanering bouwlokaties Ringdijk 488 t/m 504 A te Ridderkerk
Betreft: Het opstellen van een RAW-bestek.
Opdrachtgever Grondslag
Omvang Opstellen van een RAW-bestek 
Bouwkosten Ca. 5 milj.

Aanleg van een fietsertunnel onder de N206 en fietspad
Betreft; Aanleg van fietserstunnel van beton, een houten fietsersbrug en fietspad van asfalt, 
bijbehorend grondwerk en deelsanering.
Opdrachtgever van der Laan Architecten en Ingenieursbureau / Gemeente 

Zoeterwoude
Omvang Ontwerp en uitwerking verkeersomleiding en maaiveld 

inrichting, bestaande uit bestrating, asfalt, grondwerk, 
rioleringen en duikers, groenvoorziening en afrasteringen.
Opstellen integraal RAW-bestek en directie begroting 
Advies betreffende aanbesteding en projectplanning

Bouwkosten Ca. € 2.200.000,--

Opstellen van een inrichtingsvisie voor de sportdriehoek in de gemeente de Ronde Venen.
Betreft; Het maken van een inrichtingsvisie voor een nieuw te ontwikkelen sportpark en het 
omvormen van het oude sportpark tot  woningbouw locatie.
Opdrachtgever Particulier initiatief 
Omvang Opstellen van een inrichtingsvisie.

Verschillende presentatie tbv het openbaar bestuur

Ontwerp particulierentuin 
Betreft: gehele traject van ontwerp t/m begeleiding van de uitvoering
Opdrachtgever
Omvang Ontwerp, technische detail en beplantingsplan

Raming en werkbeschrijving
Begeleiding bij keuze aannemers en offerte aanvraag
Begeleiding van de uitvoering en nazorg

Bouwkosten Ca. € 350.000,- 

2004
Intergraal verbeterplan R- buurt te Uithoorn
Betreft:  opstellen  van  een  RAW-bestek  tbv  van  de  uitvoering  van  het  integrale 
verbeterplan R-buurt te Uithoorn en directievoering
Opdrachtgever Gemeente Uithoorn
Omvang Uitwerken van het voorlopig ontwerp tot bestekstekeningen 

betreffende verkeersvoorzieningen, bestrating, riolering en 
beplantingen (opstellen van een het beplantingsplan) 
Opstellen integraal RAW-bestek en directiebegroting
Advies bestreffende aanbesteding en gunning
Directievoering

Bouwkosten Ca. € 250.000,- 

Aanleg sportparcours in Sportpark Randhoorn te Uithoorn 
Betreft: het maken van een voorlopig ontwerp
Opdrachtgever Gemeente Uithoorn
Omvang Opstellen van en uitwerken van schetsontwerpen van het 

parcours met een ongelijkvloerse kruising
Opstellen van verschillende ramingen. 



Bouwkosten Ca. € 400.000,- 



Nieuwbouw school en appartementen gebouw aan de Pijlstaartlaan te Vinkeveen.
Betreft: Het opstellen van een voorlopigontwerp van de integrale buitenruimte
Opdrachtgever Memid 
Omvang Opstellen voorlopig ontwerp, daktuinen, parkeerplaats en 

verkeersruimte, beplantingsplan
Maken van een raming

Bouwkosten  Ca € 500.000,-

Nieuwbouw woningen aan de kastanjehof te Mijdrecht
Betreft: Het opstellen van een RAW-bestek.
Opdrachtgever Memid
Omvang Opstellen van een RAW-bestek bouw en woonrijp

2005
Sanering NS-Emplacement Beverwijk
Betreft: Het opstellen van een RAW-bestek.
Opdrachtgever Grondslag
Omvang Opstellen van een RAW-bestek en directieraming

Intergraal verbeterplan Europarei te Uithoorn
Betreft: opstellen van een beplantingsvisie voor het gehele project (20 ha) en het opstellen 
van een RAW-bestek tbv van de uitvoering van het integrale herinrichting van fase 1
Opdrachtgever Gemeente Uithoorn
Omvang
Fase 1

Uitwerken van het voorlopig ontwerp tot bestekstekeningen 
betreffende bestrating, meubilair, riolering en beplantingen 
(opstellen van een het beplantingsplan) 
Opstellen integraal RAW-bestek en directiebegroting
Advies bestreffende aanbesteding en gunning

Bouwkosten Ca. €100.000,- 

2006
Sanering NS-Emplacement Bloemendaal
Betreft: Het opstellen van een RAW-bestek.
Opdrachtgever Grondslag
Omvang Opstellen van een RAW-bestek en directieraming

Renovatie beplantingen op 6 percelen  te Uithoorn
Betreft: opstellen van een beplantingsplan en een RAW-bestek. 
Opdrachtgever Gemeente Uithoorn
Omvang Uitwerken van een beplantingsplan  

Opstellen integraal RAW-bestek 
Advies bestreffende aanbesteding en gunning

Bouwkosten Ca. €200.000,- 

2007
Nieuwbouw Brouwer Transport te Mijdrecht
Betreft; Gehele traject van het integrale ontwerp terreininrichting
Opdrachtgever Brouwer transport, Mijdrecht
Omvang Voorontwerp, definitief ontwerp incl. beplantingsplan en 

begrotingen bestaande uit verhardingen, verlichting, 
ondergrondse Infra, stalen poorten, beplantingen, 
Opstellen RAW-bestek 
Aanbesteding en gunningadvies

Opstellen bestek Cruijfcourt te Mijdrecht
Betreft; Opstellen RAW-bestek
Opdrachtgever Memid, Mijdrecht
Omvang Opstellen RAW-bestek 



Aanbesteding en gunningadvies
Bouwkosten Ca. €150.000,- 

Sanering NS-Emplacementen Beverwijk en Putten
Betreft: Het opstellen van een RAW-bestekken.
Opdrachtgever Grondslag
Omvang Opstellen van een RAW-bestek en directieraming per locatie

2008
Sanering NS-Emplacementen verschillende bestekken 
Betreft: Het opstellen van een RAW-besteken.
Opdrachtgever Grondslag
Omvang Opstellen van een RAW-bestek en directieraming 

Landschapsplan Slufter-depot te Rotterdam 
Betreft: Het opstellen van een landschapsplan voor het Slufter depot en omgeving.
Opdrachtgever Havenbedrijf / Cyber
Omvang Opstellen van een landschapsplan en uitwerking 

deelgebieden.

Renovatie Oranjepark te Uithoorn
Betreft:  opstellen van een RAW-bestek tbv van de uitvoering van het integraal  ontwerp 
buitenruimte
Opdrachtgever Gemeente Uithoorn
Omvang Uitwerken van het voorlopig ontwerp tot bestekstekeningen 

betreffende bestrating, het ontwerp van een 
voetgangersbrug, damwanden en beplantingen (opstellen 
van een het beplantingsplan) 
Opstellen integraal RAW-bestek en directiebegroting
Advies bestreffende aanbesteding en gunning

Bouwkosten Ca. € 120.000,- 

Sanering en grootonderhoud Camping Zeeburg
Betreft:  Strategisch  advies  bij  totstandkoming  van  het  saneringsplan  (door  gemeente 

Amsterdam) en grootonderhoud door opdrachtgever.
Opdrachtgever Camping Zeeburg
Omvang Advies, uitwerken grootonderhoud, opstellen RAW-bestek  

Aanbesteding en gunningadvies.
Bouwkosten Ca. €350.000,- 

2009
Sanering NS-Emplacementen verschillende bestekken 
Betreft: Het opstellen van een RAW-besteken.
Opdrachtgever Grondslag
Omvang Opstellen van een RAW-bestek en directieraming 

Aanleg natuurvriendelijke oevers Colijnlaan te Uithoorn
Betreft:  opstellen van een RAW-bestek tbv van de uitvoering van het integraal  ontwerp 
buitenruimte
Opdrachtgever Gemeente Uithoorn
Omvang Uitwerken van het voorlopig ontwerp tot bestekstekeningen 

betreffende beschoeiingen, grondwerk en beplantingen 
(opstellen van een het beplantingsplan) 
Opstellen integraal RAW-bestek 
Aanbesteding en gunningadvies

Bouwkosten Ca. € 65.000,- 



Aanleg natuurvriendelijke oevers Leopoldlaan te Uithoorn
Betreft:  opstellen van een RAW-bestek tbv van de uitvoering van het integraal  ontwerp 
buitenruimte
Opdrachtgever Gemeente Uithoorn
Omvang Uitwerken van het voorlopig ontwerp tot bestekstekeningen 

betreffende beschoeiingen, steigers, grondwerk en 
beplantingen (opstellen van een het beplantingsplan) 
Opstellen integraal RAW-bestek 
Aanbesteding en gunningadvies

Bouwkosten Ca. € 65.000,- 

Ontwerp particulierentuin 
Betreft: schetsontwerp
Opdrachtgever Castien vastgoed
Omvang Schetsontwerp, details en beplantingsvoorstel

Kostenraming 

Grootonderhoud en aanpassen infrastructuur Camping Zeeburg
Betreft: Uitwerken en grootonderhoud en opstellen bestek.
Opdrachtgever Camping Zeeburg
Omvang Advies, uitwerken en detailleren grootonderhoud, opstellen 

RAW-bestek  
Aanbesteding en gunningadvies.

2010 
Sanering NS-Emplacement Heerhugowaard 
Betreft: Het opstellen van een RAW-bestek.
Opdrachtgever Grondslag
Omvang Opstellen van een RAW-bestek en directieraming 
Bouwkosten nvt
 
Rehabilitaitie vuurlinie Stelling van Amsterdam ter hoogte van fort st Aagtendijk
Betreft: uitwerken ontwerp werkomschrijving.
Opdrachtgever Gemeente Beverwijk
Omvang Uitwerken ontwerp, opstellen werkbeschrijving en 

kostenraming 
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